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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka faktorer som kantänkas ligga bakom 

medias sätt att skriva om socialt arbete, på vilket sätt media skriver om socialt arbete utifrån 

hur tre svenska tidningsgenrer speglade det sociala arbetets profession åren 2002 och 2012 

och vad detta kan tänkas ha för påverkan på läsarna och det sociala arbetets profession. 

Metoderna som används i undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys och en 

diskursanalys. Materialet begränsas till artiklar publicerade i Sverige åren 2002 och 2012, från 

en national-, en regional- och åtta landsortstidningar. Faktorer som kan tänkas ligga bakom 

tidningars sätt att skriva om socialt arbete kan kopplas till att media använder sig av ett 

stiliserat berättande med bestämda roller. Socialt arbete får rollen som den starka 

myndigheten med makt över de svaga. En annan påverkansfaktor är att en positiv artikel inte 

har ett lika högt nyhetsvärde som en negativ artikel. Undersökningen visar att medias sätt att 

skriva om socialt arbete i dessa artiklar präglas av kritik och brister. Socialarbetarna får endast 

komma till tals i fyra av artiklarna och då handlar det om mycket korta uttalanden, vilket kan 

kopplas till den sekretess som socialarbetare arbetar under. Människor tar till sig medias sätt 

att framställa socialt arbete då media verkar för en successiv förändring av normer.  
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1. Inledning 

 

Medias nyhetsflöde är någon de flesta av oss dagligen tar del av. Vilken information som når 

ut och hur den vinklas, vilka frågor som ska bli föremål för debatt, vilka händelser som ska få 

uppmärksamhet och vilka personer som ska målas upp som syndabockar och offer styrs av 

journalister, reportrar och redaktörer. Således besitter denna yrkesgrupp en viss makt. Socialt 

arbete spelar en väsentlig roll för Sveriges välfärd då denna profession arbetar med att 

förebygga och hantera förtryck eller andra problemskapande sociala eller psykosociala 

förhållanden för individer eller grupper. Alla ska få ta den av Sveriges välfärd. Det finns en 

strävan mot att alla skall nå upp till en viss levnadsstandard. Denna studie belyser relationen 

mellan socialt arbete och media och vad kan denna relation tänkas ha för följder. Media har 

makt att påverka hur socialt arbete ska framställas. Medias inflytande handlar inte bara om 

vad människor borde tycka och tänka utan också vilka frågor de ska ha åsikter om. Även om 

massmedia inte kan styra folks tankar är de viktiga aktörer när det gäller vilka problem som 

framstår som centrala och hur dessa skall förstås.   

 Teorierna som tillämpas i studien är tidigare undersökningar av medias bild av 

socialt arbete, hur socialarbetare ser på medias sätt att framställa deras yrke och teorier om 

medias förutsättningar och arbetsmetoder. Undersökningens empiri består av analyser utav 

trettio artiklar från tre svenska tidningsgenrer som publicerades under åren 2002 och 2012. 

Två analysmetoder har använts, en kvalitativ innehållsanalysanalys och en diskursanalys. 

Resultaten av studiens empiri jämförs med tidigare forskning i medias bild av socialt arbete.  

Studiens forskningsansats är abduktiv då den förhåller sig till både tidigare forskning och 

undersöker ny empiri. Undersökningens ambitioner är att skapa en uppfattning om hur media 

framställer socialt arbete. Min förhoppning är att skapa reflektion kring vad detta kan tänkas 

ha för påverkan och att studien bidrar till en ökad medvetenhet gällande vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt till det media producerar.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Media har ett stort inflytande gällande vilken information som ska nås ut och hur den 

informationen skall framställas. Sättet media målar upp socialt arbete påverkar professionens 

status, både hos allmänheten och hos socialarbetarna själva. Socialarbetare arbetar under 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (SFS 2009:400) vilket innehåller bestämmelser om 

tystnadsplikt och förbud om att lämna ut allmänna handlingar. I tryckfrihetsförordningen, TF 

(SFS 1949:105) och i yttrandefrihetsgrundlagen, YFL (SFS 1991:1469) framgår att var och en 

har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i bland annat tryck, 

med vissa undantag. I 13 kap. 5 § i OSL framgår att det inte är tillåtet att meddela och 

offentliggöra uppgifter där man uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt. Detta är 

problematiskt då media har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter de har tagit del av och 

om de skrivs kring socialt arbete med utgångspunkt i särskilda fall blir det svårt för 

inblandade socialarbetare att ge sin bild då de inte får kommentera detta på grund av 
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tystnadsplikten, de blir oförmögna att handla, försvara sig eller förklara sig. Det finns också få 

analysstudier om hur socialt arbetet framställs i media (Zugazaga, Surette, Mendez & Otto, 

2006).  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom medias sätt att 

skriva om socialt arbete, på vilket sätt media skriver om socialt arbete utifrån hur tre svenska 

tidningsgenrer speglade det sociala arbetets profession åren 2002 och 2012 och vad detta kan 

tänkas ha för påverkan på läsarna och det sociala arbetets profession. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Undersökningen kommer utgå ifrån följade frågeställningar: 

1. Vilka faktorer kan tänkas påverka tidningarnas sätt att skriva om socialt arbete? 

2. På vilket sätt skrivs det om socialt arbete i tidningarna? 

3. Vad framförs/utesluts och vilka aktörer får komma till tals i artiklarna? 

4. Vilken påverkan kan media tänkas ha i sitt sätt att skriva om socialt arbete?  

 

1.4 Begreppsdefinition socialt arbete 

 

Definitionen av socialt arbete som denna studie utgår ifrån är följande: 

Socialt arbete är en organiserad verksamhet som har till syfte att förhindra att 

samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt 

problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer. Det 

sociala arbetet genomförs med analys och metodutveckling på tre nivåer, den strukturella 

nivån, grupp- och organisationsnivån samt individ- och familjenivån. Olika behov av insatser 

för stöd och hjälp i akuta kriser är en del av det sociala arbetet. Socialt arbete är ett vitt 

begrepp med verksamhet bedriven av olika yrkeskategorier och av volontärer i 

frivilligorganisationer inom flera samhällssektorer som socialtjänsten, kriminalvården och 

psykiatrin. Inriktning mot barn, äldre, handikappade och missbrukare är exempel på områden 

som socialt arbete särskilt kännetecknas av (Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-09). 

 

2. Tidigare forskning 

 

En I detta kapitel framgår vad tidigare forskning säger om medias framställning av socialt 

arbete och om vad detta kan tänkas ha för påverkan.  
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2.1 Medias bild av socialt arbete 

 

Enligt Andersson & Lundström (2004) saknas människors positiva erfarenheter av socialt 

arbete i pressen och även information kring vilka svårigheter det kan innebära att vara en 

socialarbetare. Om en handling eller ett beslut har lett till något positivt beskrivs det oftast 

utifrån att klienten har lyckats, medan det som lett till något dåligt beskrivs som konsekvenser 

av socialarbetarens beslut. En socialarbetares psykiska belastning och brist på resurser 

kommer inte fram.  En annan aspekt är socialtjänsten i jämförelse med exempelvis polisen 

inte har en organiserad kontakt med massmedia, det finns inga informanter som kan 

”språket”. Franklin (1989) gjorde en studie om tidningars rapportering av socialt arbete och 

socialtjänsten där han analyserade cirka tvåtusen tidningsartiklar från nio olika tidningar 

under en ett års period. Han kom fram till att artiklarna till övervägande del var negativa och 

kritiska. Socialarbetare som arbetar med barnutredningar målades ofta upp som antingen 

dåliga på att göra omdömen eller att de varit försumliga. Det förekommer mycket 

skandalhistorier där socialarbetare ofta målas upp som skurkarna. Och socialarbetarna känner 

av denna kritiska tongång. Anderssons & Lundströms (2004) studie visar att socialarbetare 

uppfattar medias bild av socialt arbete som dyster, de upplever det som att massmedia 

förlöjligar socialarbetaren, antingen genom att måla upp dem som ”flummiga” och 

oprofessionella, eller att de framställs som gestapo-agenter som tar barn från helt ovetande 

människor. De framställs antingen som att de är försumliga eller att de ingriper för kraftfullt. 

Socialarbetarnas uppfattning var att mellanlägena i det sociala arbetet sällan framkommer.

 Zugazagas, Surettes, Mendez & Ottos (2006) studie om socialarbetares 

uppfattningar om skildringen av yrket i nyhets- och underhållningsmedia visar att 

socialarbetarna anser att yrket avbildas negativt. I studien framgår också att 

socionomstudenter har uttryckt en oro för sin professionella image, särskilt på grund av hur de 

porträtteras av media via tv, film och i pressen. Den rådande uppfattningen hos 

socionomstudenterna, lärarna och de praktiserande socionomerna var att man oftast, med föga 

smickrande och negativa termer, målas upp som barnkidnappare och ineffektiva välgörare. 

Att den negativa bilden av socialt arbete i media uppfattas så starkt av socionomstudenter och 

verksamma socialarbetare kan ha negativa effekter på rekrytering till yrket, finansiering, den 

professionella självbilden, arbetsmoralen och arbetsprestationen. Denna kritik och 

förvrängning av det sociala arbetet demoraliserar socialarbetare. Media har en inverkan på 

den offentliga självkänslan hos socialarbetare (Franklin, 1998). En positiv bild av 

socialarbetare i media är gynnsam för vitaliteten och effektiviteten i det sociala arbetet (Reid 

& Misener, 2001). 

 

2.2 Påverkan 

 

Hur påverkas vi i själva verket av media? Medias framställning av det sociala arbetets 

profession skiljer sig från andra professioner. Socialt arbete har i mindre utsträckning än 

exempelvis sjukvården lyckats attrahera mediepubliken till stöd och sympati (Franklin & 
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Parton, 1991). Reid & Misener (2001) påstår att allmänhetens uppfattning påverkas av hur 

media skriver om socialt arbete. Generellt kommer människor inte i kontakt med socialt 

arbete i lika stor utsträckning som många andra professioner, exempelvis sjukvården, vilket 

gör att ett flertal har svårare att relatera till socialt arbete utifrån egna erfarenheter och får 

svårare att identifiera vad socialt arbete faktiskt innebär. Detta gör att media blir än mer 

inflytelserikt i skapandet av inställningar till socialt arbete.  

Massmedia bidrar till en successiv förändring av normer och konstruerande av 

verkligheten (Volgsten, 2010). En undersökning av Gunther (1998) visade starkt stöd för att 

människor skapar sig en uppfattning om den allmänna inställningen utifrån sin egen läsning i 

media. Det finns en mänsklig tendens att tro att det som massmedia framför måste vara vad 

andra människor kommer att tänka. Människors uppfattning av allmänhetens inställning och 

åsikter bildas utifrån deras egna tolkningar av pressen. Detta är en indirekt effekt av 

massmedia som kan få betydande konsekvenser för individens syn på olika ting. Människor 

observerar ständigt sin omgivande miljö och söker efter tecken på den utbredda 

uppfattningen, och gällande alla frågor utanför sin egen närmaste sfär är man till stor del 

beroende av massmedia. De åsikter media framställer uppfattas av mediepubliken som norm 

och som acceptabla åsikter att ha. Man gör antaganden om att det som media säger idag 

kommer att vara den allmänna åsikten i morgon. Undersökningsresultaten som Gunther 

(1989) framför visade att den sociala rollen massmedierna spelar kan leda till två olika 

processer: en övertalningseffekt eller en reflektionseffekt. I övertalningseffekten ser 

människor massmedias innehåll som en opinionsbildning. En sådan direkt påverkan visar hur 

övertygande massmedia kan vara. I reflektionseffekten kan media ses som enbart en spegling 

av den allmänna meningen, utan någon särskild påverkan på den enskilda.  

 

 

3. Metod 

 

I denna studie besvaras frågeställningarna genom att undersöka hur tre olika typer av 

tidningar (en nationell-, en regionaltidning och nio landsortstidningar) målar upp bilden av 

socialt arbete i Sverige åren 2002 och 2012. För att besvara frågorna om hur människor 

möjligtvis påverkas av media och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom medias sätt att 

skriva om socialt arbete används tidigare forskning rörande medias metoder, förutsättningar 

och inflytande. Metoderna som används för att analysera artiklarna är en kvalitativ 

innehållsanalys av innehållet i artiklarna och därefter en diskursanalys av språkbruket i 

artiklarna. Den kvalitativa innehållsanalysen har inspirerats av Graneheim & Lundmans 

(2004) modell på följande sätt: hela artikeln läses igenom upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Meningsbärande enheter som innehåller information relevant för 

frågeställningarna plockas ut. De meningsbärande enheterna kodas och grupperas i kategorier 

för att fånga det centrala budskapet i artikeln, det manifesta innehållet. Slutligen formuleras 

teman (ett för varje artikel) vilket står för artikelns underliggande budskap, det latenta 

innehållet.      
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 En diskursanalys är också relevant för denna studie då undersökningen går ut på 

att se hur språket i artiklarna konstruerar en verklighet för läsaren, detta genom att behandla 

det empiriska materialet i flera steg. Eftersom språkets betydelse betonas starkt läses 

artiklarna igenom mycket noggrant, både genom överblicksläsning och närläsning. Analysen 

har inspirerats av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som har till uppgift att klartlägga 

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive de sociala 

relationer som innebär ojämlika maktförhållanden (Fairclough, 2010). Enligt Frejes & 

Thornberg, (2009) studeras vilka sanningar som skapas och vad som är normalt i en 

diskursanalys, och därmed också vad som är onormalt, eller vad som tas för givet respektiver 

vad som osynliggörs. Analysen görs med hjälp av följande relevanta och specifika frågor som 

ställs till texten: Vad säger rubriken? Vad talas det om och vad argumenteras det för? Hur 

talas det om socialt arbete? Vad tas för givet? Ges det några lösningsförslag? Vilka orsaker 

anges? Vad utesluts? Vem får/får inte komma till tals? 

 

3.1 Diskursbegreppet 

 

En enkel definition av begreppet diskurs är följande: ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen. Genom att avgränsa den värld vi lever i skapar vi olika diskurser som vi använder för 

att beskriva världen. Diskursanalysens mål är inte att klarlägga vad människor verkligen 

menar, detta eftersom enligt socialkonstruktionismen som diskursanalys bygger på påstår att 

denna hundra procentiga sanning om vad en person menar med sin språkanvändning inte 

existerar. Det enda som finns är språket och dess representation av världen. Således är språket 

en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika begrepp eller diskurser är 

konstruerade. Utan diskurser skulle man ständigt behöva förklara vad man faktiskt menar med 

det man säger då inget av detta kan tas för givet. Det finns inget neutralt sätt att med hjälp av 

språket beskriva världen utan all språkanvändning skapar eller återskapar diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursbegreppet utgår alltså ifrån en konstruktionistisk 

grundidé, som innebär att språket konstruerar verkligheten, eller i varje fall hur vi förhåller 

oss till den verklighet som omger oss och som vi är en del av. Det är således omöjligt att tala 

eller skriva om verkligheten utan att förenkla, tolka och i viss utsträckning även förvränga. 

Det handlar därför enligt diskursanalysen inte om att med hjälp av språket återge 

verkligheten, utan om att konstruera och forma den. Det vi säger eller skriver blir 

oundvikligen en subjektiv representation av verkligheten, inte ett objektivt återgivande av den 

(Bergström & Boréus, 2009).  

 Begreppet diskurs avser således språkanvändning, det vill säga på vilket sätt 

man talar eller skriver om verkligheten. I denna studie handlar det om det skriftliga språket i 

tidningsartiklar. Bergström & Boréus (2009) menar att diskursbegreppet står för relationen 

mellan verkligheten och språket. Begreppet diskurs står för hela den praktik som frambringar 

en viss typ av yttranden. Enligt Börjesson & Palmblad (2007) har verkligheten konstruerats så 

snart språket har används och genom att namnge ting, grupperingar eller händelser har 

sammanhang skapats. En diskursanalys hjälper till att urskilja vad som kvalificerar sig som 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_relationer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_relationer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_relationer
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verkligt och sant i en viss tid. Det handlar inte bara om vad som sägs i olika sammanhang 

utan också vad som gör det möjligt att säga det. Det vi kallar egenskaper, tillhörigheter och så 

vidare är diskursivt formade, språkligt burna och satta genom handling. En diskursanalys 

söker efter vilken funkton ett yttrande kan ha.  

                     

3.2 Metodologisk reflektion 

 

Att använda sig av olika typer av metoder ger en bredare kunskap på flera nivåer då de 

kompletterar varandra. Att studera tidigare forskning om medias påverkan, förutsättningar och 

sätt att arbeta ger kunskap som går att koppla till övrig empiri och resultat i studien.  En 

kvalitativ innehållsanalys ger en överblick av vad artiklarna innehåller vilket är en bra grund 

innan man studerar vad materialets språk har för betydelse med hjälp av diskursanalysen.

 Metoden diskursanalys valdes eftersom tidningsartiklar är ett tillämpligt 

material att behandla med denna metod. Börjesson & Palmblad (2007) framför att ett 

väsentligt material i en diskursanalys är ett material som gör anspråk på att säga något om 

verkligheten. En diskursanalys ställer olika typer av material på samma nivå oberoende av 

vilken social status texten har. Ett spontant uppkommet material har en fördel gentemot de 

som forskare producerat och frammanat. Tanken är att ett naturligt material ger en bättre bild 

av samhällslivet och av den sociala interaktionen som äger rum när forskaren inte varit 

närvarande. Om man vill veta hur verkligheten och kunskapen om verkligheten konstrueras 

socialt och språkligt är diskursanalys ett passande metodval. Börjesson & Palmblad (2007) 

beskriver att man i en diskursanalys studerar gränsdragningar och berättelser bortom frågan 

om vad som är sant och riktigt. Det handlar om att det vi kallar egenskaper och tillhörigheter 

är diskursivt formade, språkligt burna och satta genom handling. Man gör en diskursanalys 

genom att ställa relevanta, rimliga, fruktbara och möjliga frågor. En diskursanalys hjälper till 

att urskilja vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss plats, 

vilket är passande för denna studie då syftet är att se vilken ”sann” bild media målar upp av 

socialt arbete. En svårighet med diskursanalysen är att få vetskap om när analysen är slutförd 

då en analys av språk ständigt öppnar för nya förslag till hur man kan förstå det ena eller det 

andra.   

 

3.3 Avgränsning 

 

Studien besår av att analysera artiklar från åren 2012 och 2002. Artiklarna hämtades från tre 

olika tidsskriftsgenrer, en nationell tidning: Svenska Dagbladet och en regionaltidning: 

Aftonbladet. Samtliga lokaltidningar valdes ut i databasen mediearkivet då utbudet av 

relevanta artiklar var avsevärt smalare i lokalpressen och därmed krävdes en större mängd 

lokaltidningar för att få fram relevanta artiklar. Artiklar valdes ut från följande 

landsortstidningar: Mora tidning, Södra Dalarens tidning, Borlänge tidning, Nya Ludvika 

tidning, TTELA, Kungsbackaposten, Vimmerby tidning och Härryda-Posten. Motivet bakom 
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valet olika typer av tidningar är att undersökningsmaterialet ska få en större bredd och att 

resultaten ska vara tillämpbart i en större utsträckning. Tidningen Svenska Dagbladet valdes 

ut på grund av att den är Sveriges största abonnerade morgontidning och når ut till en bred 

massa, tillsammans med Skånska Dagbladet får Svenska Dagbladet det största statliga 

presstödet i Sverige. Tidningen ägs av den norska mediekoncernen Schibsted. Politiskt 

betecknar sig tidningens ledarsida som "obunden moderat", på övriga sidor finns ingen 

politisk tendens (Svenska dagbladet, 2009). Aftonbladet är en kvällstidning med den politiska 

beteckningen "obunden socialdemokratisk". Även denna tidsskrift ägs av den norska 

mediekoncernen Schibsted. Aftonbladet är en av nordens största och mest lästa dagstidningar, 

den kommer ut varje dag året om i hela Sverige samt i större städer och turistorter utomlands 

och varje dag når Aftonbladet ut till cirka 2,5 miljoner läsare (Kvällstidningarna, 2012). 

Aftonbladet var därmed en relevant tidning då dess artiklar når ut till en stor läskrets.      

 

3.4 Urval 

 

Urvalets storlek, trettio tidningsartiklar, bestämdes med strävan efter kvalité i resultaten men 

också med hänsyn till tidsbegränsningen för studien. Artiklarna valdes ut genom ett 

strategiskt urval. Frågeställningarna har varit i fokus vid val av artiklarna, det vill säga fokus 

på att välja de artiklar som handlar om socialarbetares roll och socialt arbete. Sökorden som 

användes var socialtjänsten och socialarbetare då dessa ord genererade flest träffar. Vid 

urvalet av artiklarna lästes först ingressen, sedan hela artikeln.     

 

3.5 Artikelsökning 

 

Databasen som användes var Mediearkivet. Totalt antal utvalda artiklar var trettio stycken. 

Sökorden som användes var socialtjänsten och socialarbetare. Åren artiklarna valdes ut var 

2002 och 2012. Se tabell 1 och tabell 2. 

 

 

 

 

Tabell 1 – Sökschema år 2002  

 

Tidning 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Lästa 

ingresser 

 

Lästa 

artiklar    

 

Utvalda 

artiklar 

för analys 

 

 

SVD 

 

 

Mediearkivet 

 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

167 

 

24 

 

60 

 

6 

 

25 

 

2 

 

 

5  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nska_Dagbladet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Presst%C3%B6d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schibsted
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moderat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdemokrati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schibsted


12 

 

 

Tidning 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Lästa 

ingresser 

 

Lästa 

artiklar    

 

Utvalda 

artiklar 

för analys 

 

 

Aftonbladet 

 

 

Mediearkivet 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

109 

 

33 

 

66 

 

13 

 

28 

 

4 

 

 

5 

 

 

Landsortspress 

 

 

Mediearkivet 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

174 

 

34 

 

41 

 

14 

 

13 

 

2 

 

 

5 

 

 

Tabell 2 – Sökschema 2012  

 

Tidning 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Träffar 

 

Lästa 

ingresser 

 

Lästa 

artiklar    

 

Utvalda artiklar 

för analys 

 

 

SVD 

 

 

Mediearkivet 

 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

67 

 

18 

 

36 

 

4 

 

21 

 

1 

 

 

5  

 

 

Aftonbladet 

 

 

Mediearkivet 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

60 

 

20 

 

26 

 

11 

 

16 

 

2 

 

 

5 

 

 

Landsortspress 

 

 

Mediearkivet 

 

Socialtjänsten 

 

Socialarbetare 

 

1463 

 

128 

 

322 

 

28 

 

53 

 

2 

 

 

5 

 

 

3.6 Etiska reflektioner 

 

Vid användning av diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys är forskarens roll viktig. Det 

finns en risk att artiklarna tillskrivs andra tolkningar än vad artikelförfattarens avsåg och 
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därmed har objektiviteten varit i åtanke under hela studien. Analyserna har gjorts i en strävan 

mot ett fördomsfritt och öppet förhållningssätt. De forskningsetiska principerna som svensk 

forskning skall utgå ifrån har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). Då denna studie inte 

involverar några deltagare eller uppgiftslämnare, och samtliga artiklar som analyseras är 

tillgängliga för allmänheten och redovisas (se bilaga 1), har ingen information eller samtycke 

kring konfidentialitet eller nyttjande ansetts nödvändig.        

 

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Det är svårt att tillämpa resultaten generellt utifrån den begränsade mängden material som 

utgörs av trettio tidningsartiklar. Dock förstärks tillförlitligheten då resultaten kan kopplas till 

tidigare forskning och att samtliga artiklar redovisas (se bilaga 1). För att säkerställa att 

studien mäter vad den avser att mäta har frågeställningarna varit i fokus under urvalet av 

artiklarna, och samtliga frågor som ställs till artiklarna vid diskursanalysen utgår ifrån syftet. 

Vid analysarbetet har endast fem artiklar analyserats åt gången då detta har betydelse för 

forskarens öppna förhållningssätt.  

 

 

4. Teorier om medias metoder  
 

Svallfors (1989) beskriver ett stiliserat berättande som media använder i sitt språk, med 

bestämda roller, scener och intriger. Enligt Svallfors (1989) är några av de centrala 

dimensionerna för socialt arbete dessa: 

 Fördelningsdimensionen – fördelning mellan rik och fattig, stark och svag 

 Administrationsdimensionen – möten mellan medborgare och myndighet 

 Maktmissbruksdimensionen – den svage utnyttjas av den starka p.g.a. bristande moral 

hos myndighetsutövaren. Istället för att klienten har vårdats eller skyddats blir denne 

utnyttjad, skadad eller illa behandlad 

Dessa dimensioner påverkar medias sätt att skriva kring socialt arbete. Socialarbetarna får 

rollen som starka myndighetsutövare som missbrukar och utnyttjar den svage. Intrigerna som 

målas upp i artiklarna är delvis en följd av medias arbetssätt i sitt förenklade berättande med 

hjälp av bestämda gestalter och intriger. En annan faktor som påverkar medias sätt att skriva 

om socialt arbete är det vedertagna fenomenet att en beskrivning av en positiv händelse inte 

har lika högt nyhetsvärde som en negativ.    

 Reid & Misener (2001) skriver att olika typer av historier har olika mycket 

inflytande på läsarna. En positiv artikel om exempelvis ett nytt behandlingshem kommer 
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sannolikt inte att fånga läsarens uppmärksamhet lika mycket som en historia kring en 

socialarbetare som har gjort bedömningar i barnutredningar vilka ha lett till negativa 

konsekvenser. Man kan inte säkert säga hur många, men det krävs säkerligen flera positiva 

artiklar för att väga upp mot en negativ artikel. Därmed är det är olyckligt att det mycket 

sällan produceras storslagna positiva historier om socialt arbete med ett högt 

uppmärksamhetsvärde, det sociala arbetets profession har exempelvis inget som är jämförbart 

med den första lyckade hjärttransplantationen.  

 

Andersson Odén (1996) beskriver pressens policy i rangordning:  

1. Kritiskt granska makthavare 

2. Arbeta med opartisk nyhetsförmedling  

3. Stå på den lilla människans sida  

 

Lundgren, Nev & Thurén, (1999) talar om att journalisten drivs av två syften: Ett syfte är 

plikten att informera, vara sanningsenlig, analytisk, pedagogisk och etisk. Det andra syftet är 

lusten att berätta, att skildra, att gestalta genom att förtydliga, dramatisera, personifiera, 

levandegöra, konkritisera och associera. I spänningsfältet mellan dessa syften (mellan det som 

faktiskt har hänt och hur journalisten väljer att berätta om detta) uppstår en artikel. Den 

skapas, byggs upp och konstrueras genom den enskilde journalistens tankeprocess, där flera 

krafter och bakgrundsfaktorer påverkar och samverkar. En händelse är sällan en enkel och 

odelbar enhet, men dock så kan det uppfattas på det viset för läsaren. Journalisten väljer ut en 

del av nyhetshändelsen, en vinkel, för att i ett nötskal ange vad denna nyhet handlar om och 

signalera att just detta är något som läsaren bör ta del av.  

  Vilka nyheter som presenteras styrs inte bara av händelser och externa aktörer 

utan också av medieföretagens bedömning av vad som är mest intressant i dagens 

händelseflöde, vilka frågor man vill belysa och hur man vill belysa dem (Brunberg, 2001). 

Franklin & Parton (1991) framför en teori kring medias motiv till hur de rapporterar om 

händelser och situationer som involverar socialt arbete. De belyser tre faktorer, vilka enligt 

forskarna förstärker varandra. Den första är att socialt arbete har blivit en symbol för den 

offentliga sektorn och dess tillkortakommanden. Det andra är att socialt arbete är en tvetydig 

profession, socialarbetare är klientorienterade och hjälpsamma samtidigt som de arbetar på 

uppdrag av samhället. Myndighetsutövningen blir en central roll, socialarbetaren blir en 

”portvakt” i förhållande till samhällets resurser. Tvetydigheten skapar en professionell 

sårbarhet och en inre spänning. Det tredje som påverkar medias rapportering av socialt arbete 

handlar om medias egna villkor, faktorer som redaktionsmässiga prioriteringar, 

nyhetsvärderingar och rutiner avgör vilken uppmärksamhet en händelse kan få.  
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5. Analys och resultat 

 

5.1 Utmärkande kritiskt 

 

Vad man kan analysera och tolka utifrån de trettio artiklarna är att de bekräftar ovanstående 

teorier kring medias bild av socialt arbete, det vill säga de har en övervägande negativ 

betoning. I artiklarna ges det ofta enkla förklaringar till komplexa problem och 

socialarbetarna får ofta agera syndabockar och bära det största ansvaret för problemet. Det 

saknas en helhetssyn och flera infallsvinklar. Artiklarna utgår ifrån att socialarbetarna har det 

yttersta ansvaret för att människor ska må bra och inte fara illa. Det är inte endast det som står 

om socialt arbete i varje enskild artikel som har betydelse, utan också om mängden negativ 

publicitet. Av alla ingresser och artiklar som lästs fanns det endast några artiklar som 

beskriver socialt arbete som någonting positivt och viktigt, endast en artikel gav en positiv 

bild av socialarbetare. Nästan samtliga artiklar gav budskapet att de som bär skulden för något 

hemskt som har drabbat en människa inte är personen som exempelvis har vanvårdat sina 

barn, utan all skuld läggs på de sociala myndigheternas brister, brist på engagemang och brist 

på professionalitet. Vanligt förekommande kritik mot socialarbetarna var att de antingen är 

för hårda genom påtvinga insatser eller oförmögna att handla vid situationer som kräver 

åtgärder. Antingen nonchaleras anmälningar om barnmisshandel eller så tar socialarbetarna 

barnen från fullt kompetenta föräldrar. Begreppen brister och kritik används flitigt och 

frekvent. Vissa artiklar är mycket korta, vilket möjligtvis gör dem än mer kritiska då de 

utelämnar allt utom just kritiken och det negativa omdömet. De utesluts mycket relevant 

information kring situationen, det enda man får ta del av är den kritiska ståndpunkten. Tio av 

samtliga trettio artiklar var skrivna på mellan fem och femton meningar. En del av dessa 

artiklar var nyhetsnotiser vilket är den mest kortfattade texten i en tidning, så vad man kan 

tillåta sig att säga om nyhetsnotiser? Trots att det rör sig om en kort nyhet så når det som står 

likväl ut till tidningens läsare och framför ett budskap.   

 Det står sällan någonting om hur socialarbetarna jobbar, vad de har för resurser 

att röra sig med i jämförelse med behov av bistånd och insatser, vilka regelverk och ramar 

som måste följas och de förutsättningar som finns för socialt arbete i samhället. Positiva 

exempel om lyckade insatser lyser med sin frånvaro.    

 De teman som framkom ur den kvalitativa innehållsanalysen av samtliga artiklar 

visar tydligt en genomgående negativ tongång av socialt arbete, se tabellerna på 

nästkommande sida. 
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Tabell 3 – teman från den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna, år 2002 

 

Svenska dagbladet 

 

Aftonbladet 

 

Landsortspress 

 

Fall som uppenbart borde utredas 

utreder inte socialtjänsten 

 
Socialtjänsten i Södertälje fyller inte 
sitt syfte 

 

Det finns stora brister inom det sociala 

arbetet 

 

Bristerna i socialtjänstens arbete 

riskerar barns välmående 

 

Socialtjänsten inte kapabla att fatta 

beslut 

 

I praktiken kommer barnet inte i första 

hand trots det borde vara så, detta 

påverkar barnets välmående och hälsa 

 

Det komplexa regelsystemet gör att det 

sociala arbetet brister och att barn kan 

råka illa ut 

 

Det finns stora brister i hur 

socialarbetare arbetar 

 

Det sociala arbetet räcker inte till, 

bland annat på grund av resursbrist 

 

Människor kämpar för sin rätt men 

socialtjänsten bemöter detta respektlös 

och ansvarlöst, vilket leder till ohälsa 

 

Sociala myndigheter brister avsevärt i 

att hjälpa människor som behöver det 

mest 

 

Socialtjänsten är inte kapabel till att 

hantera segregationen och hjälpa till att 

ta till vara på alla kapabla människor 

på arbetsmarknaden 

 

Siffror visar på det sociala arbetet 

brister i sina uppgifter att utreda, vidta 

åtgärder och rapportera, vilket är 

viktigt eftersom samhället måste visa 

en markering för gärningsmännen 

 

Resultaten av att hjälpen är bristfällig 

leder till att människor råkar illa ut 

 

Många socialsekreterare slutar på 

grund av flera negativa aspekter med 

yrket 

 

Tabell 4 – teman från den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna, år 2012 

 

Svenska dagbladet 

 

Aftonbladet 

 

Landsortspress 

 

Socialtjänstens arbete brister trots 

tecken på att det borde vidtas åtgärder 

 

I vårdnadstvister går föräldrarnas 

behov före barnets, detta på grund av 

hur lagen är formad, och det borde vara 

norm med gemensam vårdnad 

 

 

Socialtjänstens arbete brister på många 

punkter vilket drabbar enskilda 
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Det finns stora behov av ekonomiskt 

bistånd vilket andra organisationer än 

socialtjänsten får ta ansvar för 

 

Bidragssystemet är orättvist och ställer 

orimliga krav på det man tillåts att äga 

för att få bidrag 

 

Socialtjänsten sköter inte sina uppgifter 

tillräckligt bra, de har vidtagit vissa 

åtgärder 

 

Fördomar i samhället, brist på stöd från 

ansvariga myndigheter och oriktiga 

utgångspunkter leder till att mycket 

olämpliga personer får umgänge med 

sina barn 

 

Brister hos sociala myndigheter leder 

till att barn utsätts för tortyr och 

misshandel 

 

Socialtjänsten brister i sina uppgifter 

trots att det finns uppenbara tecken på 

att det behövs insatser 

 

Ekonomiska hjälpen räcker inte till och 

med hjälp av sociala myndigheter 

hamnar ansvaret för människor i behov 

av ekonomiskt bistånd på fel ställen 

 

Det finn många förklaringar till hur 

fantastiska människor är som jobbar 

med socialt arbete, och dessa personer 

får inte tillräckligt hög lön för det 

jobbet de gör 

 

Samma fall bedöms olika på grund av 

brister inom myndigheten, men man 

har vidtagit åtgärder 

 

Utsatta barn får dåligt stöd och hjälp 

och nu kräver BO att de som arbetar 

med barn ska satsa på insatser och 

stödåtgärder 

 

I Sverige har alla människor rätt till sitt 

liv, men många utsätts för våld och 

mördas, och detta har sociala 

myndigheter inte lyckats hantera 

 

Trots uppenbara orostecken brister det 

i socialtjänstens arbete med barn som 

utsätts för våld, nu måste de redogöra 

åtgärder 

 

De felaktiga insatserna, brister på insatser eller brister hos det sociala arbetet som kritiken 

baseras på i artiklarna skrivs nästan alltid som självklara och givna sanningar, det finns sällan 

något utrymme för ifrågasättande eller debatt kring andra sätt att se på saken, på 

nästkommande sida följer exempel på detta. 

 

 

 

Ska du få ersättning från socialtjänsten får du inte äga någonting, har du något 

av värde måste du sälja det först innan du får ersättning. 
(Ur artikeln ”Måste sälja av villa för ersättning”, Aftonbladet 2012) 

 

 

Hälften av fallen har inte utretts trots tecken på våld eller försumlighet i 

familjen 
(Ur artikeln ”Barn far illa – men fallen utreds inte”, Aftonbladet 2002) 
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Det är svårt att få rätt mot myndigheter, de som fortsätter strida blir betraktade 

som besvärliga 
(Ur artikeln ”Jag var så heligt arg under de här åren”, Svenska Dagbladet 2002) 

 

 

Analysen insinuerar att pressen målar upp myndigheterna som de onda och de ideella 

organisationerna som de goda. Det framkom ingen större skillnad mellan åren 2002 och 2012 

i sättet att skriva om socialt arbete, båda åren talar om socialt arbete som en otillräcklig 

profession.  

 

5.2 Rubrikerna  

 

Tidningsrubrikers uppgift är att sammanfatta innehållet i en artikel och att locka till läsning. 

Rubrikernas innehåll är den delen av artikeln som når ut till flest läsare då denna text syns 

tydligast i tidningen. Rubrikerna är det första man ser och i vissa fall det enda många läser 

innan de bläddrar vidare. Nedan följer ett urval av hälften av analysartiklarnas rubriker.  

 

 

De lämnade ut min dotter – nu är hon död” 

 

 

Barnets bästa blir till tomma ord 

Samhället sviker hederns offer Hård kritik mot socialtjänsten 

Hundratalas invandrar kvinnor är hotade – 

4 fick skydd 

Barn utsatt för våld med fick ingen hjälp 

Socialen får kritik efter mord Landskrona får kritik efter mord 

Kritik mot socialtjänsten – problemen på 

handläggarenheten drabbar de sökande 

Allt fler barnfamiljer saknar pengar till mat 

 

5.3 Det som syns och utesluts 

 

Information om socialt arbete och lite fylligare bakgrundsbeskrivningar saknas i nästan 

samtliga artiklar. Detta gäller även orsaksförklaringar och information eller kommentarer 

ifrån det sociala arbetets profession. De som får komma till tals i artiklarna är individer som 

är missnöjda med bristen på hjälp eller missnöjda med påtvingade insatser. I endast fyra av 

samtliga trettio artiklar ges det utrymme för socialarbetarna att komma till tals. Och detta 
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handlar uteslutande om mycket korta uttalanden kring hur man har tagit åt sig av kritiken och 

att man kommer vidta vissa åtgärder. Det kan tänkas att detta leder till att socialarbetaren får 

en roll i medias rapportering som oförmögna till att tänka självständigt och inkapabla t ill 

argumentation och resonemang. Bakgrundsinformation, orsaksförklaringar eller motargument 

ges ytterst sällan vilket kan kopplas till sekretessen och tystnadsplikten ofta står i vägen för 

möjligheter till förklaringar och motargument vilket gör socialarbetarna handlingsförlamade i 

detta avseende. Ett exempel på en artikel där en socialarbetare får komma till tals är i artikeln 

”Anmälningar om våld mot barn utreds inte” i Svenska Dagbladet år 2002. I denna artikel får 

chefen för barn- och ungdomsenheten komma till tals. Han anger som orsak att det har skett 

en stor omorganisering, att man tappade mycket personal och att många i personalgruppen 

fick nya uppgifter. Som lösningsförslag säger han att det skett en satsning på 

kompetensutveckling och lönehöjning. Denna artikel är ett undantag och ger mest utrymme 

av samtliga artiklar för en socialarbetare att komma till tals.   

 Lösningsförslag förekommer endast i elva av artiklarna. De flesta av dessa 

lösningsförslag kan ses som luddiga och otydliga, som exempelvis ”det borde vidtas åtgärder” 

eller endast ”det borde bli bättre”. I några få artiklar angavs mer konkreta lösningsförslag som 

förbättrade rutiner, lönehöjning, kompetensutveckling, arbeta mer förebyggande och satsa 

mer resurser. Fylligare orsaksförklaringar än ”brister i arbetet” framkom ytterst restriktivt. 

Orsaksförklaringarna som framkom var tidsbrist, resursbrist, personalbrist, brist i 

kommunikationen mellan personal, myndigheter och lagens utformning. Orsaker som 

utbrändhet hos personalen, brister i utbildningsmöjligheter för personal eller brister i 

ledarskapet togs inte upp i någon av artiklarna.    

 Efter att ha läst igenom samtliga artiklar har jag bildat mig en uppfattning av att 

fokuset lutar mer åt pajkastning och utpekande av de sociala myndigheterna som bovar, än en 

vilja att bidra till utveckling och förbättring av professionen. Givetvis är det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt och för medierna att framföra att en del förhållanden eller ageranden 

inte är acceptabla. Men de stora frågorna, som sällan tas upp, är varför det har blivit som det 

har blivit, hur man borde hanterat situationen och förslag på åtgärder. Istället spär man på 

med kritik och argument kring om hur uselt sociala myndigheter hanterar sitt arbete med 

utsatta människor. Man målar upp negativa bilder med hjärtskärande exempel kombinerade 

med ett starkt känslomässigt bildspråk, meningarna nedan visar exempel på detta. 

 

Pojken mer eller mindre kidnappades, ingen av oss fick ens krama om honom 

innan han försvann. Klart att vi mådde dåligt. 
(Ur artikeln ”Babyn i Oskarshamn - I år kan vi inte fira jul”, Aftonbladet år 2002) 
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Hälften av fallen borde absolut utretts. En pojke hittas på en landsväg, han 

säger att han rymt. Båda föräldrarna har druckit och kan inte hämta pojken. En 

elvaårig flicka berättar i skolan att mamman slår hennes småsyskon. En 15-årig 

pojke vänder sig till polisen dagen före julafton, han har blivit slagen av pappan 

och utkastad hemifrån. 
(Ur artikeln ”Anmälningar om våld mot barn utreds inte”, Svenska Dagbladet år 2002)  

 

 

Trots upprepade anmälningar om att ett barn utsatts för eller bevittnat våld har 

ingen utredning inletts. Barnet visar ett blåmärke som han har fått på dagis och 

säger att det är vårdnadshavaren som gjort det. Förskolan uttrycker oro för att 

barnet riskerade att fara illa i föräldrarnas konflikt. 
(Ur artikeln ”Barn utsatta för våld med fick ingen hjälp”, Nya Ludvika Tidning 2012) 

 

 

Förslaget är absurt, ”en bra lösning” anser socialassistenter. Hon våldtas. 
(Ur artikeln ”DOKUMENT Kristina fick två barn – med sin pappa”, Aftonbladet 2002) 

 

Människor tolkar inte meddelanden neutralt, vi bär ständigt med oss sammanhållna delar av 

vår historia och våra värderingar, oavsett om vi reflekterar över detta eller inte (Volgsten, 

2010). Om dessa sammanhållna delar av människors historiska erfarenheter består av medias i 

övervägande negativa kritik om socialt arbete påverkar detta hur människorna tolkar nästa 

artikel de läser om socialt arbete. Bristen i artikelns utformning och trovärdighet blir då 

mindre betydelsefull i människors bedömningar av artikeln. Att positiva artiklar inte får lika 

stor uppmärksamhet som negativa artiklar (Reid & Misener, 2001) tillsammans med att det 

produceras avsevärt mycket mer negativ publicitet kring socialt arbete ger en dubbel effekt. 6.  

 

6. Diskussion och slutsatser  

 

Idag har media en avgörande roll i att forma allmänhetens uppfattningar. Medias sätt att lyfta 

fram aspekter av det sociala arbetet får en särskild betydelse för just denna profession då de 

flesta människor har liten personlig erfarenhet av socialt arbete (Franklin & Parton, 1991). 

Medias metoder, förutsättningar och utgångspunkter påverkar vad som hamnar i tidningen. 

Journalisten väljer ut en del av nyhetshändelsen, en vinkel, vilket signalerar att detta är något 

som läsaren bör ta del av. Till följd av att sociala myndigheter ses som makthavarna gentemot 

”den lilla människan” som beviljas, inte beviljas eller påtvingas insatser är socialarbetarna 

redan i ett underläge utifrån pressens policy, eftersom pressens policy är att kritiskt granska 

makthavare och stå på den lilla människans sida. Utgångspunkten blir således att skriva något 

kritiskt när det kommer till rapportering om sociala myndigheter. 

 Undersökningens slutsatser, med utgångspunkt från tidigare forskning av 
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Franklin (1989) och empirin i denna studie, visar tydliga tendenser att medias bild av socialt 

arbete mestadels lutar åt det negativa hållet. Analysen av artiklarna visar en rapportering av 

det sociala arbetets som en oduglig profession. Av samtliga trettio artiklar presenterade endast 

en kort artikel det sociala arbetet som någonting positivt (se bilaga 3). Denna artikel får agera 

som ett exempel på hur det bör skrivas mer om socialt arbete för att skapa en balans och en 

rättvisare bild. Anderssons & Lundströms (2004) påstår att denna negativa tongång är något 

som socialarbetare själva märker och påverkas av. Trots att media överlag är kritisk är det 

viktigt med någon slags balans, som exempelvis på tv-nyheterna då de avslutar rapporteringen 

med en uppiggande nyhet om årets första vårtecken eller att djuren på djurparken har fått nya 

ungar. Att endast ge en negativ infallsvinkel skapar en ensidig, felaktig och mörk bild. 

Historier om lyckade sociala insatser och om att rätt beslut har fattats kan väga upp för allt det 

negativa som skrivs.      

 Medias bild av socialt arbete kan också leda till att den allmänna synen på 

socialarbetare är negativt laddad. Detta baserat på några personers misstag eller på icke 

genomarbetad, slarvig och missvisande journalistik. Artiklar om enskilda människor som 

råkar illa ut på grund av myndigheternas brister skapar känslor hos läsaren. De exempel som 

pressen skriver om blir väldigt kraftfulla och utestänger lätt tankar på hur många människor 

de sociala myndigheter faktiskt hjälper. När man studerar artiklarna närmare utifrån 

analysmetoden så blir två saker tydliga, mycket information utelämnas och man får oftast 

endast höra en sida av saken. Det är sällan någon representant från det sociala arbetets 

profession får ge ett uttalande eller kommentera situationen, några få artiklar ger 

socialarbetaren utrymme till att visa sin syn på saken, men fördelningen mellan kritiken och 

svaret på kritiken är alltid ojämn. Det utrymmet som ges till socialarbetaren handlar oftast om 

en kort kommentar eller något uttalande på högst två meningar. Detta är ett dilemma då 

sekretessen som socialarbetarna arbetar under står i vägen för uttalanden om enskilda fall. 

Dock hindrar inte sekretessen socialarbetaren från att uttala sig allmänt och marknadsföra sitt 

yrke. Det som skrivs beskrivs ofta som absoluta sanningar. Det som visas i artikeln målas upp 

som det enda existerande sättet att se på saken.    

 Den negativa tongången kring socialt arbete kan få vissa påföljder. Föraktet som 

artiklarna förmedlar gentemot socialt arbete och sociala myndigheter kan bidra till ett allmänt 

förakt för yrkesgruppen samt ett självförakt hos socialarbetarna. Att ständigt bli matad med 

hur illa en viss profession arbetar påverkar vilka bilder och fördomar som formas. En annan 

konsekvens av att socialt arbete har en låg status i media är att massmedia kan användas som 

ett hot av den enskilda, de som inte får vad de vill ha av myndigheten kan hota med att ”gå till 

tidningarna”. Politiker kan också påverkas av massmedia och därmed lägga sig i enskilda 

ärenden och även påverka arbetets inriktning och organisering. Att det inte skrivs så mycket 

om det goda sociala arbetet, där stödinsatser har lyckats bra, kan leda till att människor som 

exempelvis behöver socialtjänstens hjälp och stöd inte vågar söka den hjälpen. Journalistikens 

policy att stå på den lilla människans sida kan få motsatt effekt då bilden de målar upp av 

socialt arbete leder till att människor som behöver söka hjälp inte vågar söka hjälp, vilket 

innebär att de går minste om detta stöd.  
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6.1 Slutsatser  

 

De faktorer som påverkar medias sätt att skriva om socialt arbete är flera. Enligt Svallfors 

(1989) använder media ett stiliserat berättande med bestämda roller, scener och intriger. 

Dessa bestämda roller påverkar medias sätt att skriva om socialt arbete då socialarbetarna får 

rollen som myndighetsutövare som missbrukar sin makt och utnyttjar den svage. Någonting 

som influerar mycket av det media rapporterar är att det inte har lika högt nyhetsvärde att 

skriva om någonting positivt som det har att berätta om någonting negativ. Detta är någonting 

många känner till om medias arbetssätt, men det är viktigt att ta upp då detta förstärker de 

övriga påverkansfaktorer som bidrar till sättet media rapporterar om socialt arbete. 

Tidningarnas policy, som bland annat är att kritiskt granska makthavare och stå på den lilla 

människans sida, leder till att socialarbetarna hamnar i ett underläge då utgångspunkten är att 

kritiskt granska sociala myndigheter. Franklin & Parton (1991) lyfter fram tre faktorer som 

påverkar medias sätt att skriva om socialt arbete: att socialt arbete har blivit en symbol för den 

offentliga sektorn och dess tillkortakommanden, att socialt arbete är en tvetydig profession då 

socialarbetarna är klientorienterade och hjälpsamma samtidigt som de arbetar på uppdrag av 

samhället och medias egna villkor som redaktionsmässiga prioriteringar nyhetsvärderingar 

och rutiner.  

Denna studies undersökning av tidningsartiklar visar att medias sätt att skriva 

om socialt arbete i dessa artiklar är övervägande negativ. Lösningsförslag är inte vanligt 

förekommande i artiklarna, i endast elva artiklar av trettio gavs det lösningsförslag, vilka 

oftast var mycket korta och luddiga. Socialarbetarna får endast komma till tals i fyra av 

artiklarna och då handlar det om mycket korta uttalanden, denna frånvaro av motargument går 

att kopplas till socialarbetarna hindras från att kommentera enskilda fall utifrån tystnadsplikt 

och sekretess. De som får komma till tals i artiklarna är individer som är missnöjda med 

bristen på hjälp eller missnöjda med påtvingade insatser. Analysen av dessa artiklar visar ett 

uppmålande av socialt arbete som en profession som brister i sitt uppdrag att hjälpa 

människor. Å andra sidan är detta en relativt begränsad undersökning då endast trettio artiklar 

har analyserats, en undersökning med en större mängd artiklar kan tänkas producera andra 

resultat.  

Medias sätt att rapportera händelser och framställa individer, yrkesgrupper och 

annat har givetvis någon typ av påverkan. Att med säkerhet komma med en slutsats om exakt 

hur media påverkar människor är inte möjligt i denna studie då den är så pass begränsad. 

Emellertid kan vissa faktorer som kan tänkas ha en påverkan och tidigare studier lyftas fram. 

Allmänhetens uppfattning påverkas av hur media skriver om socialt arbete (Reid & Misener, 

2001). Generellt kommer människor inte i kontakt med socialt arbete i lika stor utsträckning 

som många andra professioner vilket gör att medias har större inflytande i hur socialt arbete 

framställs. Enligt Volgsten (2010) bidrar media till en successiv förändring av normer och 

konstruerande av verkligheten. Resultaten i en undersökning av Gunther (1998) visade starkt 

stöd för att människor skapar sig en uppfattning om den allmänna inställningen utifrån sin 

egen läsning i media, de åsikter media framställer uppfattas som norm och som acceptabla 

åsikter att ha. Denna tidigare forskning pekar på vilken makt media besitter i sin påverkan på 
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människor. Om individer i behov av sociala tjänster har en negativ bild av det sociala arbetets 

yrke kan det bli ett hinder och försvåra för socialarbetare att engagera och tjäna dessa 

människor.  

  

6.2 Tänkbara åtgärder 

 

Denna undersöknings begränsade material kan tänkas stödja vad andra forskare har kommit 

fram till, det vill säga att media har en negativ tongång sättet att skriva om socialt arbete, att 

lyckat socialt arbete i media blir osynliggjort. Det är också angeläget att diskutera vad man 

kan göra åt denna upplysning. Det sociala arbetet är i behov av positiv marknadsföring, en 

omformning av attityder om socialt arbete och en allmän ökad kunskap om yrket. 

 En mer nyanserad bild i pressen kan påverka både den egna professionella 

självkänslan och allmänhetens bild av socialt arbete (Andersson & Lundström, 2004). Om det 

läggs ner lite mer medel på att visa upp det sociala arbetets positiva sidor får området stöd för 

sina fungerande insatser, bättre förutsättningar att utnyttja alla resurser och bättre 

förutsättningar att locka fler människor till yrket (Kaufman & Raymond, 1996). Det är viktigt 

med information i media om vilka insatser som finns tillgängliga och vilka som har rätt till 

vad. Människor behöver möjligheter att se det sociala arbetet som möjligheter till hjälp och 

inte endast ett hot. Exempel på lyckade insatser som lett till att människor fått det bättre kan 

stötta människor i behov av hjälp att söka stöd och få hopp och tilltro till den hjälp som finns. 

Att göra människor medveten om vilka insatser som finns tillgängliga för vilka kan också få 

positiv effekt.      

 Att samarbeta med journalister, skriva kolumner om socialt arbete med 

utgångspunkt från socialarbetares åsikter, synas som experter i media och ge allmänna 

uttalanden skulle öka den positiva bilden av socialt arbete i media och öka allmänhetens 

förståelse för behovet av socialt arbete (Reid & Misener, 2001). Det sociala arbetets 

profession behöver utveckla en mer proaktiv media strategi. Man måste göra människor 

medvetna om att vi lever i en tid med högt utbildade och professionella socialarbetare. Om det 

sociala arbetets profession får möjlighet att marknadsföra sig, förbättra sin image och arbeta 

bort stereotypa bilder i nyheter och underhållningsmedier kan detta tänkas påverka 

allmänhetens stöd och tro på insatser och påverkar rekryteringen av nya yrkesverksamma. Ett 

förslag är att lägga ett informationsansvar om socialt arbete, insatser med mera på 

socialnämnder. Ännu ett förslag är att införa kurser i socionomutbildningen med syftet att 

utveckla mediekunskaper hos socionomstudenter. Exempelvis genom utveckla en förståelse 

för de strukturer, metoder och motiv bakom medias sätt att skriva om socialt arbete och 

utveckla väsentliga färdigheter som förmågan att kommunicera tydligt i intervjuer med 

journalister och att utarbeta ett pressmeddelande.    

 Man behöver också skapa möjligheter och förutsättningar till att utbilda 

samhället och allmänheten om vad socialarbetare faktiskt gör. Detta genom att arbeta mot 

större tydlighet bland verksamma socialarbetare om vilka man är, vad man gör, syftet med 
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arbetet och hur man arbetar. Detta kan göra yrket mer tillgängligt.  

 

6.3 Sociala medier 

 

Det finns förutsättningar för socialarbetare att göra inverkan på allmänheten genom media. 

Journalistikens villkor ser idag annorlunda ut än tidigare. Tryckta tidningar har hamnat i en ny 

situation då sociala medier har fått ett oerhört stort genomslag. Nyhetsorganisationer 

genererar inte egna nyheter på samma sätt som tidigare, tidningar har inte längre samma 

kontroll eller beslutsposition i vad allmänheten ska få veta. Tidigare kunde ett antal starka 

nyhetsorganisationer rikta det primära flödet av information, så ser det inte ut idag. Nu finns 

det obegränsad mängd information mycket lättillgängligt (Allan, 2006). Traditionella medier 

sätter inte längre agendan. Medielandskapet och förutsättningarna att nå ut med ett budskap 

har förändrads i och med internetrevolutionen, som fortfarande pågår. Idag kan i princip vem 

som helst som har en mobiltelefon sända nyhetsinformation i form av rörlig bild, ljud och text 

rakt ut på nätet, tillgängligt för hela världen. Det krävs inga särskilda kunskaper för att 

publicera skriven text eller bilder och plattformarna är oftast gratis. Ingen har längre kontroll 

över vad som publiceras. Den som befinner sig på en olycksplats kan fotografera och 

publicera på nätet inom loppet av några sekunder. Den som har en åsikt är inte längre 

utlämnad åt tidningarnas insändarredaktörer för att få sitt tyckande publicerat. Medborgarnas 

engagemang i nyhetsrapporteringen behöver ses som ett komplement till den traditionella 

journalistiken. Det bloggas, twittras och ifrågasätts om det tidningarna skriver. Tryckta 

artiklar kommer att kompletteras och revideras. Medieföretagen som vill sälja journalistik 

måste lyssna på läsarna och ifrågasättande och kritik måste tas på allvar (Mirjamsdotter, 

2011). Således gör de sociala medierna det möjligt för alla att göra sina röster höra, vilket 

skapar förutsättningar för socialarbetare att synas, skapa debatt, marknadsföra sig, förbättra 

sin image, arbeta bort stereotypa bilder och öka den allmänna kunskapen om socialt arbete. 

Det skapar nya möjligheter att visa de positiva sidorna med socialt arbete, visa exempel på 

lyckade insatser som ger hopp, vägledning och motivation till människor. 

 

6.4 Förslag till ytterligare forskning 

 

Denna undersökning var i hög grad tidsbegränsad vilket innebär att undersökningsmaterialet 

är relativt tunt. Ett förslag till ytterligare forskning är att undersöka medias bild av socialt 

arbete med ett mer omfattande material, en större studie med en längre tidsram. Ytterligare ett 

förslag är att undersöka hur journalisters attityder kring deras makt att påverka allmänheten 

ser ut. Det finns också behov av forskning kring allmänhetens attityder kring socialt arbete. 

En annan infallsvinkel som vore intressant att studera är hur andra media genrer målar upp 

bilden av socialt arbete, så som TV, film och radio. Ännu ett intressant förlag på vidare 

forskning är att undersöka hur bilden av andra professioner, som exempelvis polis, lärare eller 

läkare, ser ut i media och jämföra den bilden med bilden av socialt arbete.  
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Bilaga 1 - Förteckning av tidningsartiklar  

 

 2002 2012 

 

 

 

 

SVD 

 

Anmälningar om våld mot barn utreds inte 

Socialtjänsten i Sigtuna får återigen allvarlig 

kritik 

Omhändertaget barn bor kvar trots polisanmälan 

”Jag var så heligt arg under de här åren” 

Barns övergrepp mot barn blir ofta outredda 

 

Landskrona får kritik efter mord 

Allt fler barnfamiljer saknar 

pengar till mat 

Barnets bästa blir till tomma ord 

Nöd driver fler att söka kyrkans 

hjälp 

Socialarbetare känner ökad press 

 

 

 

 

Aftonbladet 

 

Barn far illa – men fallen utreds inte  

”De lämnade ut min dotter – nu är hon död” 

Babyn i Oskarshamn ”I år kan vi inte fira jul” 

DOKUMENT Kristina fick två barn – med sin 

pappa 

Hundratalas invandrar – kvinnor är hotade – 4 

fick skydd 

 

Gemensam vårdnad måste vara 

normen 

Måste sälja av villa för ersättning 

Mamma brände sin 4-åring på 

spisplattan 

Ge riktiga löner till socialarbetare 

Samhället sviker hederns offer 

 

 

 

Landsortspress 

 

Allvarlig kritik från JO 

Mora tidning 

Skämdes för sin missbrukande mor  

Södra Dalarens tidning 

En oas för drabbade barn  

Borlänge tidning  

Det civila samhället löser integrationen 

Nya Ludvika tidning   

Var femte har slutat 

Södra Dalarnes tidning 

 

Hård kritik mot socialtjänsten 

TTELA 

Socialen får kritik för barnärenden 

Kungsbackaposten 

Socialen får kritik efter mord 

Vimmerby tidning  

Kritik mot socialtjänsten 

Härryda-Posten    

Barn utsatt för våld med fick ingen 

hjälp 

 Nya Ludvika tidning 
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Bilaga 2 - Exempel på kådning av artiklarna  

 

SVD 2002 – Artikel: Anmälningar om våld mot barn utreds inte 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Tema 

Fallen utreds inte 

ens, trots att det 

gäller våld i 

familjen 

 

Utreds inte 

 

 

 

 

 

Stor brister i 

socialtjänstens 

arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall som uppenbart 

borde utredas 

utreder inte 

socialtjänsten 

 

Beslut fattas att inte 

utreda 

Fel beslut 

Placeringar i 

familjehem följs 

inte upp 

 

Ingen uppföljning 

Ingen från 

socialtjänsten har 

talat med barnen 

Inte talat med 

barnen 

Hälften av fallen 

borde absolut 

utretts 

 

Borde utretts 

En pojke hittas på 

en landsväg, han 

säger att han rymt. 

Båda föräldrarna 

har druckit och kan 

inte hämta pojken 

 

 

Hittas på landsväg 

 

 

 

 

Talande exempel på 

fall som borde ha 

utretts 

En elvaårig flicka 

berättar i skolan att 

mamman slår 

hennes småsyskon 

 

Berättar att hon blir 

slagen 

En 15-årig pojke 

vänder sig till 

polisen dagen före 

julafton, han har 

blivit slagen av 

pappan och 

utkastad hemifrån 

 

 

Blivit slagen och 

utkastad 
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Aftonbladet 2012 – Artikel: Samhället sviker hederns offer 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Tema 

Knivskuren till döds Knivskuren till 

döds 

 

 

 

De utsatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sverige borde alla 

människor ha rätt 

till sitt liv, men 

många utsätts för 

våld och mördas, 

och detta har 

sociala myndigheter 

inte lyckats hantera 

Enligt en 

undersökning från 

Stockholms 

universitet är runt 

100 000 unga tjejer i 

Sverige i olika grad 

kontrollerade av sina 

familjer 

 

 

Runt 100 000 unga 

tjejer 

Föreningen riktar 

skarp kritik mot 

socialtjänsten för att 

inte ha tagit 

hotbilden mot 

kvinnan på allvar 

 

 

Skarp kritik 

 

 

 

 

 

Brister i arbetet 

med utsatta 

Det är uppenbart att 

svenska kommuner 

inte har tillräckligt 

med kunskap för att 

hantera och bemöta 

utsatta för 

hedersbrott 

 

 

Inte tillräcklig 

kunskap 

Det finns en 

beröringsskräck inför 

hedersvåldet, en 

ovilja att ta det på 

allvar 

 

 

Beröringsskräck 

Det handlar om att 

skapa ett Sverige där 

alla har rätt till sitt 

liv 

 

Rätt till sitt liv 

 

Rätt till sitt liv 
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All heder till de fantastiska människor som arbetar med att "reparera" och motivera socialt 

utslagna att komma igen. Dessa mycket professionella personer, oftast kvinnor, är till exempel 

psykologer, terapeuter, socialsekreterare och kuratorer. 

Arbetet utförs i det tysta och utan större uppmärksamhet. Tålmodigt och långsiktigt bygger de upp de 

utslagnas självförtroende och motivation. Nu är det upp till politiken att uppvärdera socialt arbete och 

ge dem anständiga löner. 

 

Bildtext: Dåligt betalt för att stötta utslagna personer. 

 

© Aftonbladet 

 

 

Bilaga 3 – Artikel: Ge riktiga löner till socialarbetare 


