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Abstract 
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Many social services cases have been reviewed in the media during the last years. 
One of those cases is “Lasse and Karin”, handled by the Social Services in 
Oskarshamn in 2002. Lasse and Karin had their son taken into custody by the Social 
Services and the case was reviewed in national media. Through this case the Social 
Services received much attention, of which most was negative, and their handling of 
the case was greatly criticized. From this particular case as well as others alike it, our 
interest developed into this study. This is a qualitative study, based of sex depth 
interviews with Social Welfare Secretaries in three different municipalities. Our aim 
with this study is to examine how the Social Welfare Secretaries are influenced by 
media coverage of their work, focusing on their handling of cases. We also compare 
how these influences vary between Social Welfare Secretaries who have personal 
experience of media reviews, and the Social Welfare Secretaries who have not yet 
been reviewed by the media. The study has a sociological and social psychological 
perspective. Our purpose with this study is to learn more about how the Social 
Welfare Secretaries experience the media coverage of social service cases, how the 
Social Welfare Secretaries relate to media articles and how they, in their 
occupational role, handle the pressure of being reviewed by media. Some of the 
people we interviewed have personal experience of media reviews while others only 
have experienced the reviewing of colleagues through media. The result of the study 
shows that the Social Welfare Secretaries experience media reviewing as tiring, 
strenuous and one-sided. Because of this, their trust in the media was low. However, 
they all agreed that media could be used to promote the Social Services in a positive 
way.   
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Förord 

Då det blev dags för oss att skriva C-uppsats hade vi först inte en aning om vad vi skulle 

skriva om. Av en slump sprang vi på det ämne som vi har valt att skriva om det vill säga 

medias granskning av socialt arbete, vilket vi är glada för idag eftersom vi har haft roligt och 

tyckt att detta ämne, efter att vi började sätta oss in i det, är något som verkligen har engagerat 

och intresserat oss. Det känns som ett aktuellt ämne som borde intressera och diskuteras av 

alla då media finns överallt och omkring alla samt påverkar våra attityder och åsikter.  

 

Vi vill tacka alla informanter som har ställt upp på att bli intervjuade av oss och som så 

öppenhjärtat delat med sig av sina åsikter, tankar och erfarenheter kring detta ämne. Vi tackar 

även alla nära och kära som har stått ut med oss inte bara under uppsatsskrivningen utan 

under hela vår utbildning när vi inte bara vänt ut och in på oss själva utan även på dem. Tack! 

 

Josefin Holtmer & Frida Ekström  

Kalmar Högskola   
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1. Inledning 

Målet med vår uppsats är att undersöka hur medias rapporteringar påverkar 

socialsekreterarnas arbete inom socialtjänsten. Gunvor Andersson och Tommy Lundström ser 

att socialarbetare nästan blivit en symbol eller metafor för en offentlig sektor som är väldigt 

stelbent. I och med detta har den även blivit en passande måltavla att använda för att över 

huvudtaget kunna attackera den offentliga sektorn. Det går inte att rakt av jämföra engelsk 

och svensk press men visst är det så även i Sverige att socialtjänsten ibland får statuera 

exempel som en offentlig sektor som inte fungerar (Lundström, 2004, s.236). Syftet med vår 

uppsats är därför att undersöka enskilda socialsekreterares upplevelse av medias granskning 

både de som har personlig erfarenhet av detta men även de som inte har blivit utsatt för någon 

granskning.  

 

Beskrivningarna av socialarbetarna i media är överlag platta och saknar helt försök till 

fördjupning. Som läsare får du inte veta mycket om vilka grunder eller motiv som de har för 

sitt agerande. Du får inte heller veta hur socialarbetaren ser på det enskilda fallet eller hur de 

över huvud taget tycker att det är att arbeta med barnavård. Den bild som skapas av 

socialarbetaren blir den kalla byråkraten som gömmer sig bakom paragrafer, sekretessen och 

stängda dörrar. De vill komma undan sitt ansvar och vill inte ge något motiv för sitt 

handlande. En annan stereotyp är även den svage och okunniga socialarbetaren (Lundström, 

2004, s.247-248). Vi vill i vårt arbete ge en röst åt socialsekreterarna och se hur de ser på 

denna sak och om det påverkar dem i deras arbete. 

 

Vi har i vår uppsats utgått från två perspektiv det ena är ett socialpsykologiskt perspektiv och 

det andra är ett sociologiskt perspektiv på media. Socialpsykologin beskriver interaktionen 

mellan människor och samhället. De visar också på ett samspel mellan dem, genom att 

individen påverkas av samhället och samhället påverkar i sin tur individen i olika avseenden. 

Människan oavsett om det är en enskild individ eller hon ingår i en grupp påverkar samhället 

och dess institutioner. Socialsekreterare påverkas av både samhället och av sin egen 

organisation. De speglar sig i varandra och det är omöjligt att få en bild av sig själv om de inte 

skulle göra det, detta för att få ett klarare perspektiv. Som socialsekreterare kan hon/han även 

spegla sin roll i media även om den själv inte haft någon direkt kontakt med media. Men 

rubriker eller skivelser i tidningar kan bidra till att dem speglar sig i den roll som media 

publicerar (Angelöw & Jonsson, 1990, s. 11). Med ett sociologiskt perspektiv på media menar 



 7 

John Thompson att media från den första skriften till den elektroniska kommunikationen har 

för utvecklingen av de moderna institutionerna spelat en viktig roll. Thompson menar att 

massmedia ger oss förfogande till information som vi annars inte skulle kunna nå. Han menar 

att balansen mellan det offentliga och det privata förändras för oss genom massmedia. Mer 

kommer att inkluderas i den offentliga sfären något som hos många och ofta leder till 

diskussioner och oenigheter (Giddens, 2003, s.393-394). 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv och sociologiskt perspektiv på media 

undersöka hur socialsekreterarna ser på medias granskning och hur de förhåller sig till den - 

reflekterar de och påverkas de? 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever socialsekreterarna medias granskningar av socialtjänstens arbete? 

• Hur anser socialsekreterarna att medias granskningar påverkar deras arbete? 

• Förändras socialsekreterarens upplevelse av sin egen roll som socialarbetare? 

• Hur förhåller sig socialsekreterarna till medias granskningar av socialtjänstens arbete? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi är intresserade av att undersöka om socialsekreterare i tre kommuner i Kalmar län har 

påverkats av medias rapporteringar om deras arbete. Vi avser inte att undersöka hur hela 

organisationen har påverkats eller hur cheferna för olika avdelningar inom socialtjänsten ser 

på medias påverkan. I och med detta tycker vi att vi har gjort en tydlig avgränsning och gjort 

vårt problem och vårt syfte tydligare. Samt att vi i och med denna avgränsning kan göra det 

lättare för oss att hålla fokus och perspektiv på vår undersökning.    

 

2. Introduktion 

Här nedan redovisar vi några av de riktlinjer som socialtjänsten har att förhålla sig till. Bland 

annat vad som står i lagen om vad socialtjänsten har för uppgift, men också etiska riktlinjer 

från facket SKTF och SSR. Anledningen till att vi har valt att ta med de etiska riktlinjer som 

facket SKTF och SSR har satt upp är för att vi tror och har egen erfarenhet av att det är de 

riktlinjer som arbetsplatserna idag mest diskuterar och förhåller sig till på sina arbetsplatser. 

Vad socialtjänstens uppgift är redovisar vi med syfte att för den som inte är insatt i en 



 8 

socialarbetares uppgift ska få en klarare helhetssyn över detta och för att de som vet ska förstå 

vad det är vi har förhållit oss till i vårt arbete. Den sekretess som socialtjänsten har att följa 

kan också vara bra att ha med sig som bakgrund för att förstå socialtjänstens förhållningssätt i 

mötet med media. Socialtjänsten regleras av en mängd lagar, förordningar och riktlinjer som 

alla ska balanseras och förhållas mot varandra. Lagarnas förtjänst blir att det finns 

övergripande vilken funktion socialtjänsten har, lagarna reglerar dem att hålla sig inom vissa 

ramar. Lagen säger tydligt vad som är sekretessbelagt inom socialtjänsten och gör det tydligt 

för dem vad som får sägas och inte sägas vid kontakt med till exempel media. Svårigheter 

med detta är dock hur de ska förhålla sig till allmänheten eller media när de vill ha svar på 

sina frågor. Socialtjänsten får många gånger framstå som inkompetenta för att inte röja 

uppgifter om enskilda personer som kan lida obehag av medias granskningar. Socialtjänstens 

strävan efter att ha ett rättssäkert system gör dock att de själva tappar anseendet i mångas 

ögon. Vi gör även en kort redogörelse för ett av de fall som har granskats i media och som 

fick oss att få upp ögonen för detta ämne. Efter det kommer en bakgrund om dagstidningar 

och tv och deras framväxt och betydelse för dagens samhälle och dess invånare. 

  

2.1 Socialtjänsten 

I kapitel 1 och 1 § i socialtjänstlagen finns den övergripande målsättningen för socialtjänsten. 

Paragrafen lyder på följande sätt. 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppens egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet 

(Sveriges rikes lag, 2005, SoL 1:1). 

Denna lag är en så kallad portalparagraf och är allmänt utformad. Tanken är att ge riktmärken 

för socialtjänstens utveckling. Genom skapandet av denna lag vill de ge en sammanhållen 

socialtjänst som ska ha en och samma helhetssyn. Detta ska innebära att alla enskilda ärenden 

ska bearbetas ur alla synvinklar och med alla de resurser som socialtjänsten har förfogande 

över. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag och ger kommunerna frihet att forma 

socialtjänsten och att utveckla den så att den passar kommunmedlemmarna. Socialtjänstens 

uppgift är inte att ta över ansvaret för människors livsföring och handlingar. Socialtjänsten 

ska däremot göra vad de kan för att komplettera och förstärka människors egna resurser 

(Clevesköld (red), 2007, s. 21-22). 
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2.2 Sekretess 

I svenska myndigheters verksamheter är öppenhet mot allmänheten ett av de viktigaste 

inslagen. Denna öppenhet stadgas i och med grundlagen i tryckfrihetsförordningen där det står 

att varje svensk har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar. Begränsningar kan endast ske 

genom sekretesslagen (1980:100). I denna lag finns även vad som gäller för 

myndighetspersoner när det gäller tystnadsplikt. I 7 kapitlet finns bestämmelser som är av 

intresse för socialtjänsten som är till för att skydda enskildas personliga förhållanden. Syftet 

med att ha sekretess sägs i 4 § där det görs klart att sekretessen är till för att förhindra att 

någon ska lida men. Det vill säga är alla socialtjänstens uppgifter sekretess och kan endast 

röjas om det är säkert att absolut ingen klient lider obehag eller far illa på grund av det  

(Clevesköld (red), 2007, s.292-293). 

 

2.3 Etiska riktlinjer för fackorganisation 

Samtliga socialsekreterare tillhör den fackliga organisationen SKTF. SKTF säger bland annat 

i sina riktlinjer: ”SKTF vill stimulera till samtal och debatt kring etiska frågor inom socialt 

arbete och social omsorg.” (SKTF) 

SKTF beskriver vidare i sina riktlinjer för medlemmar att de ska samverka med andra 

yrkesgrupper. Andra gruppers kompetens, skyldigheter och ansvar ska respekteras. För att 

samhällets förståelse ska öka för verksamheten ska osaklig och orättfärdig kritik motarbetas.  

En av de viktigaste uppgifterna som socialarbetare är att påpeka missförhållanden i samhället 

och i detta kan det ingå att informera media om nya riskgrupper i samhället (SKTF). 

Akademikerförbundet SSR beskriver i sina etiska riktlinjer vidare på det som SKTF beskriver 

men säger även det att socialarbetare ska vara öppen för att kritiskt granskas i sin 

yrkesutövning (SSR). 

 

2.4 Ett fall i nationell media - ”Lasse och Karin” 

Det har varit flera fall där socialtjänsten granskats kritiskt i nationell media. Vi tänker då 

speciellt på fallet med Lasse och Karin i Oskarshamn år 2002. I detta fall blev socialtjänsten 

starkt kritiserad av media för sitt sätt att agera och handlägga i ärendet. SVT:s program 

Uppdrag granskning rapporterade och skapade stora debatter om socialtjänsten. Fallet med 

Lasse och Karin handlade om att deras son blev omhändertagen enligt LVU (Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga). Båda föräldrarna var förståndshandikappade 

och kunde inte förstå vad det var som socialtjänsten grundade sitt omhändertagande av deras 

son på. Lasse och Karin ville att socialtjänsten skulle kommentera deras fall i programmet 
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Uppdrag granskning ville socialtjänsten inte medverka och lämnade inga ytterliga 

kommentarer än det som fanns i utredningen.  Socialtjänsten i Oskarshamn blev väldigt 

kritiserad av svenska folket, av många olika anledningar. Dels på grund av de saker som 

kommit fram i utredningen som Uppdrag granskning tog upp, men även det att socialnämnden 

och socialtjänsten la locket på och inte ville uttala sig om ärendet. På grund av sekretessen 

som socialtjänsten arbetar efter vet vi än idag inte exakt vad de grundat sitt beslut på. Det vi 

vet är att justitieombudsmannen gjorde en granskning på omhändertagandet och 

socialtjänstens agerande och kom fram till att LVU: et kvarstår och att socialtjänsten inte gjort 

något fel (Dagens Nyheter, 2003)  

 

2.5 Dagstidningar och Tv 

Dagstidningar var under mer än ett halvt århundrade det huvudsakliga sättet att sprida 

information snabbt och till en stor publik. I och med introduktionen av tv, film och radio har 

tidningarnas roll minskat. Men i och med Internets intåg så finns numera många dagstidningar 

tillgängliga på Internet (Giddens, 2003, s. 386). 

 

Den viktigaste förändringen det senaste halvseklet inom media är tv:s allt större inverkan. 

Den nuvarande trenden vad gäller tv-tittande innebär att (om den håller i sig) barn som föds 

idag kommer att ha ägnat mer tid åt tv-konsumtion än annan sysselsättning vid 18 års ålder. I 

alla hushåll finns det i genomsnitt minst en tv och i de flesta hem står tv: n på i fem till sex 

timmar. Det är framförallt tre medier som dominerar vardagen i Sverige och det är tv, radio 

och morgontidning. Konsumtionen ser ungefär lika ut för män och kvinnor, yngre tittar på tv 

oftare än äldre och lågutbildade tittar oftare på tv än högutbildade (Giddens, 2003, s.386-387). 

Tv är något som konsumenten i stort sett har tillgång till när den vill, många kanaler sänder 

dygnet runt. Ibland bryter kanalerna för reklam eller liknande men annars så är 

nyhetsrapporteringen konstant. Kanalerna utgår från att konsumenterna ser på tv som en evig 

historia det vill säga att det finns alltid något att se på och nyheter kan konsumenten alltid se 

på i någon kanal (Giddens, 2003, s.390). 

  

3. Tidigare forskning  

I dagens samhälle är media en utav de största informationskällorna vi har. Media förmedlar 

information och kunskap om vårt samhälle till alla invånare. Alla påverkas mer eller mindre 

eftersom media finns överallt i dagens samhälle. Medias betydelse i samhället speglas av det 



 11 

faktumet att de styr över vad som rapporteras. Vi har alla dock möjlighet att påverka vad 

media ska rapportera om genom att meddela media och vara företrädare för det vi vill ska 

framkomma i media. Att granska samhällets olika institutioner är bland annat en av de roller 

som media har. Genom sina rapporteringar ska allmänheten ges möjlighet att kritiskt kunna 

granska till exempel hur socialt arbete fungerar. Media påverkar olika organisationer genom 

sina rapporteringar och eftersom de gör det är det viktigt att socialarbetare är med och 

påverkar dessa rapporteringar (Peterson,1990). 

 

Gunvor Andersson beskriver i boken Sociala problem och socialpolitik i massmedier att det 

har stor betydelse för social barnavård hur den framställs i pressen och uppfattas av 

allmänheten. Hon beskriver hur inte bara allmänheten påverkas utan även socialtjänsten 

själva. Hon påstår att massmedia påverkar barnavårdinsatser och barnavårdutredningar. 

Författaren beskriver vidare hur det finns en allmän rädsla bland socialarbetare att möta 

massmedier. Av ett reportage som SSR-tidningen gjorde 2001 framgår det att det finns inga 

andra yrkesverksamma än socialtjänstens anställda som är så svåra att få ett uttalande från. 

Gunvor Andersson beskriver hur de anställda inom socialtjänsten upplever att de blir 

missförstådda, angripna, ställda mot väggen och förvrängd i möte med massmedier. Samtidigt 

uppmanar hon till att socialtjänstens anställda måste och ska vara öppna och professionella i 

mötet med journalister (Andersson, 2004, s.29).  

 

Gunvor Andersson har vidare tillsammans med Tommy Lundström under 2001 följt fem 

dagstidningar för att se vad de skrev om utsatta barn och unga. Sammanlagt samlades 1180 

klipp in varav 200 yttrar sig om socialt arbete med barn och unga och i 94 av dessa artiklar 

finns det en mer betydande bevakning av socialt arbete med utsatta barn och unga.  Syftet 

med att studera dessa klipp var att få en bild av den vardagliga pressbevakningen av socialt 

arbete med barn och unga. I deras undersökning har endast tidningar bevakats, tv och radio 

har utelämnats. Det är de väl medvetna om och nämner att om de hade tv och radio inkluderad 

i undersökningen hade bilden av socialt arbete möjligtvis sett lite annorlunda ut. I de flesta 

artiklar är det oftast inte socialtjänsten som nämns som den viktigaste ”myndighetsaktören” 

utan istället är det polisen och på andra plats kommer skolan. Först på tredje plats kommer 

socialtjänsten. Intrycket i deras undersökning är att socialtjänsten omnämns mindre sällan i 

texter om utsatta barn än vad de kan tänkas vara inblandade i (Lundström, 2004, s.225-227). 
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En övergripande fråga de har ställt i undersökningen är vilket värde journalisterna ger socialt 

arbete och vad de bygger artiklarna på. Vilka låter journalisterna komma till tals och vilka 

refererar de till. Särskilt viktigt har den roll varit som socialarbetarna tilldelats det vill säga 

initiativtagare, expert, hjälpare, byråkrat och så vidare (Lundström, 2004, s.230). 

I artiklar där enskilda fall behandlas bildas ett mönster för kvällstidningar, ”… nämligen den 

lilla människan (i det här fallet hjälplösa barn) som kommer i kläm på grund av en stelbent 

och oempatisk byråkrati.” (Lundström, 2004, s.236) 

 

Större delen av den rapportering som sker om socialt arbete med barn och unga är en alldaglig 

journalistik som i stort sett handlar om vad som händer lokalt. De gånger det tydligast märks 

av pressens skriverier mot socialt arbete med utsatta barn handlar om när de anser att socialen 

ignorerar individen.  

 

”Dessa texter utgår från enskilda människors utsatthet och utmynnar i kritik mot 

identifierbara individer eller organisationer ofta inom socialtjänsten. Det är reportage där 

det går att identifiera tydliga offer och antagonister och där tidningen även får möjlighet att 

fungera som självständig aktör.” (Lundström, 2004, s.239)  

 

Vid granskandet av några uppmärksammade barnavårdsberättelser blir det tydligt redan i 

inledningen vilka krav som ställs på myndigheterna. Bland annat att kunna se tecknen för att 

göra en korrekt riskbedömning och förhindra att så hårda granskaningar sker. Enligt 

tidningarna var tecknen tydliga och socialtjänsten skulle ha agerat tidigare. Tidningarna 

beskriver socialtjänsten som kyliga och osäkra motståndare. En anledning till att de beskrivs 

så är, enligt tidningarna, för att de väljer att blockera sig bakom låsta dörrar och sekretess. 

Socialarbetarna och socialchefen framställs som osäkra och valhänta och närmast som 

brottslingar i en situation där tillvägagångssätt i fallet var självklart och med ett givet utfall. 

Socialarbetarna framställs knappast som professionella och att de vet vad de gör och kan stå 

för det. De framställs främst som byråkratiska och kalla. Enligt tidningarna är den 

grundläggande problematiken enkel och begriplig och det behövs ingen särskild 

professionalitet för att förstå vad som borde ha gjorts (Lundström, 2004, s.242-244). 

 

Beskrivningarna av socialarbetarna är överlag platta och saknar helt försök till fördjupning. 

Som läsare får du inte veta mycket om vilka grunder eller motiv som de har för sitt agerande. 

Du får inte heller veta hur socialarbetaren ser på det enskilda fallet eller hur de över huvud 
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taget tycker att det är att arbeta med barnavård. Den bild som skapas av socialarbetaren blir 

den kalla byråkraten som gömmer sig bakom paragrafer, sekretessen och stängda dörrar. De 

vill komma undan sitt ansvar och vill inte ge något motiv för sitt handlande. En annan 

stereotyp är också den svage och okunniga socialarbetaren (Lundström, 2004, s.247-248). 

    

Elinor Brunnberg skriver i sin rapport Media och socialt arbete att media nu för tiden har fått 

en allt större roll när det gäller publicitet och skandalisering av den offentliga verksamheten. 

Hon säger även att de fall där socialtjänsten är inblandade, där det finns barn och ungdomar, 

som kan fara illa, blir rapporteringen i massmedia omfattande (Brunnberg, 2001, s.1). 

 

Enligt Lennart Weibull har det svenska folket ett mycket stort medieförtroende. Sveriges 

Television och TV 4 är de två medier som ligger högst, samt Sveriges Radios stationer. Dessa 

har legat högt i allmänhetens förtroende sedan en längre tid tillbaka och uppvisar samma 

mönster från år till år. De Internetnyheter och kvällstidningar som vänder sig till allmänheten 

har visat sig ha mindre förtroende, här visar användarna en större misstro och skepsis mot 

deras förmedling av information. Weibull har i sin undersökning sett att förtroendet kvarstår 

trots att användandet och utnyttjandet av medier idag har minskat. Han ställer sig då frågan 

om det fortfarande går att lita på medier och till det de förmedlar eller om vi håller fast vid 

förtroendet endast för att vi inte finner någon anledning till misstro (Weibull 2008). 

 

4. Teoretiska referensramar 

Vi har i vårt arbete utgått från två teorier. Den ena är ett sociologiskt perspektiv på media och 

det andra är ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi har i detta avsnitt tänkt vidareutveckla 

dessa två perspektiv. 

 

4.1 Sociologiskt perspektiv på media 

Idag lever alla människor världen över i en uppkopplad värld. Alla deltar mer eller mindre i 

en enda informationsordning. Detta är en följd av de idag moderna och världsomfattande 

kommunikationsformerna som finns. Nyhetsprogrammen sänder dygnet om och kan 

rapportera omedelbart om det som händer och förmedla det till omvärlden. Tv, radio och 

tidningar är alla sammankopplade till varandra och går inte längre att särskilja som det 

gjordes förr i tiden. Internet är den som står för den största kommunikationsrevolutionen. Tv, 

radio, tidningar, tidskrifter, film, videospel, cd-skivor och Internet ingår alla i det som kallas 
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för massmedia eller masskommunikation och det kallas så för att de når ut till en masspublik 

som är ett stort antal människor. I många människors ögon förknippas massmedia med 

underhållning och uppfattas vara något obetydligt i deras liv. Den uppfattningen är för det 

mesta vilseledande. Massmedia inkluderas i stor omfattning av det vi tar oss för att göra till 

vardags. Med ett sociologiskt perspektiv menas att vår tillvaro blir påverkad i hög 

utsträckning av både tv och tidningar. De påverkar våra attityder men de gör även så att vi får 

tillgång till kunskap och information som vi annars hade gått miste om och hade vi varit utan 

detta hade många av våra sociala sysselsättningar varit otänkbara (Giddens, 2003, s.385). Ett 

sociologiskt perspektiv på media är därför viktigt att få med sig för att vi alla påverkas av 

media oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Det är bra att få med sig detta för att kunna 

analysera och förstå vårat resultat av socialsekreterarnas upplevelse av media och för att få en 

förståelse även för hur klienter och allmänhet ser på socialtjänsten efter medias 

rapporteringar.  

 

Överföring av information från en individ eller grupp till någon annan instans kallas för 

kommunikation. Kommunikation kan utföras både i tal men även via något annat medium och 

i alla samhällen har denna process avgörande betydelse.  John Thompson menar att media 

från den första skriften till den elektroniska kommunikationen har för utvecklingen av de 

moderna institutionerna spelat en viktig roll. Thompson menar att massmedia ger oss 

förfogande till information som vi annars inte skulle kunna nå. Han menar även vidare att 

massmedia inte nekar oss till att ha ett kritiskt tänkande utan snarare tvärtom menar han att vi 

är för passiva mottagare av medias budskap. Thompsons teori om media är bunden till tre 

typer av samspel. Det första är direkt samspel som är samma sak som ansikte mot ansikte eller 

när vi pratar med andra personer. Vi använder oss av detta samspel för att tolka vad andra 

säger och menar. Det andra samspelet är förmedlat samspel eller indirekt samspel och 

symboliseras av användandet av någon mediateknologi. Förmedlat samspel är när två 

individer till exempel pratar i telefon med varandra. Vid ett sådant samspel finns det inte 

samma riklighet som det gör vid ett direkt samspel. Det tredje samspelet är förmedlat 

pseudosamspel som skapas av massmedia. Ett sådant samspel sträcker sig över tid och rum 

men kopplar inte samman individer på något direkt sätt. De två första samspelen är 

”dialogiska” det vill säga att individer kommunicerar med varandra. Förmedlat 

pseudosamspel är ”monologiskt” det vill säga en typ av envägskommunikation. De som tittar 

på ett program på tv: n kan inte diskutera innehållet med varandra eller rikta frågor till någon. 

Thompson menar inte att vi kommer att styras helt av den tredje typen av samspel utan han 
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menar att idag kommer alla dessa tre samspel att blanda sig med varandra i våra liv. Han 

menar att balansen mellan det offentliga och det privata förändras för oss genom massmedia. 

Mer kommer att inkluderas i den offentliga sfären något som hos många och ofta leder till 

diskussioner och oenigheter (Giddens, 2003, s.393-394). Detta är viktigt för att få förståelse 

för vårt resultat och att förstå fenomenet att människor vill visa upp sitt privata liv för media. 

Socialtjänstens privata sekretessbelagda sfär blir allt mer offentlig och något som allmänheten 

får mer insyn i. I och med att de får mer insyn i socialtjänstens arbete kräver klienter och 

allmänheten att få mer förklarat och ofta uppstår debatter och stridigheter kring detta. 

Socialsekreterare och socialtjänsten hamnar ibland i kläm mellan det offentliga och det som 

borde hållas privat.  

 

4.2 Socialpsykologiskt perspektiv 

Socialpsykologin beskriver interaktionen mellan människor och samhället. De visar också på 

ett samspel mellan dem, genom att individen påverkas av samhället och samhället påverkar i 

sin tur individen i olika avseenden. Människan oavsett om det är en enskild individ eller ingår 

i en grupp påverkas av samhället och dess institutioner. Socialsekreterare påverkas av både 

samhället och av sin egen organisation. Vi speglar oss i varandra och det är omöjligt att få en 

bild av sig själv om vi inte gjorde det. Som socialsekreterare kan de även spegla sin roll i 

media även om de själva inte haft någon direkt kontakt. Men rubriker eller skivelser i 

tidningar kan bidra till att de speglar sig i den roll som media publicerar (Angelöw & Jonsson, 

1990, s. 11). Detta socialpsykologiska perspektiv tycker därför vi är relevant för vår 

undersökning då vi visar på hur vi alla har olika roller i olika sammanhang och hur vi alla 

påverkas i olika sammanhang. 

 

Vi har alla olika roller beroende på i vilket socialt sammanhang vi befinner oss i. Vi kan ha en 

tillskriven roll genom att vara kvinna eller man genom att detta är något vi inte kan påverka, 

en förvärvad roll har vi själva genom egna beslut vi tagit. Dessa olika roller är inte klara utan 

formas genom tid och erfarenhet.  

Eftersom vi har flera roller att spela under vår livstid kan det ofta komma att uppstå 

rollkonflikter. Det finns två olika rollkonflikter, den första är intra- rollkonflikter där vi har en 

roll där du som till exempel ledare har en förväntning på dig själv och dina anställda har en 

helt annan. Den andra konflikten är inter- rollkonflikter där du kanske har flera olika roller 

och dessa roller strider mot varandra. Till exempel kan konflikten vara genom att både ha sin 

roll som yrkeskvinna där arbetsbördan kan vara hög, detta kan göra att rollen som förälder 
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kan bli försummad. Det kan även innebära en osäkerhet i sin roll eftersom det lätt kan komma 

motstridiga krav.  Som socialsekreterare kan man stöta på intra- rollkonflikter på det sättet att 

klienten har en viss rollförväntan på socialsekreteraren. Socialsekreteraren kan dels behöva 

tänka på barnets bästa, men även ha en viss förväntan på sig eller en roll tillskriven av 

organisationen, som dessutom förväntar sig att socialsekreteraren ska vara lojal mot dem    

(Angelöw & Jonsson, 1990, s. 33-37).   

 

Oavsett vilka roller man har, har varje roll en mängd regler, handlingssätt och normer för 

utövaren. Individen ingår alltid i en process när den går in i en ny roll och har både en 

begränsning men också ett stort handlingsutrymme att forma sin roll (Johansson, 1996, s. 94). 

 

Oavsett vilken roll vi har tillkommer vissa regler med varje specifik roll, något som samhället 

förväntar sig. En förälder har förväntningarna på sig att vara på ett visst sätt och en 

socialarbetare ska vara på ett visst sätt. En rollkonflikt kan uppkomma när vi har olika roller i 

till exempel privatlivet och yrkeslivet (Goffman, 1974, s. 25). En roll kan även undermedvetet 

förändras och formas av människans vetskap om att vi ingår i ett socialt samanhang. Vi 

handlar och beter oss på ett sätt som förväntas även utifrån den situation vi är i (Karlsson, 

2004, s. 465). Rollkonflikt är ett fenomen som är viktigt att förstå för att kunna tolka vårt 

resultat eller varför vi fått den respons vi har fått av våra informanter. Rollkonflikt är något 

som vi tydligt kan se i vår undersökning och därför anser måste tas upp utifrån det 

socialpsykologiska perspektivet.   

 

5. Metod 

Här presenterar vi den metod som vi har valt att använda i vårt arbete och varför vi tycker att 

just den kvalificerar sig bäst att använda sig av i förhållande till vår frågeställning och vårt 

syfte. Vi presenterar även hur vi har gått tillväga vid intervjutillfällena och hur vi har 

presenterat oss för dem vi skulle intervjua.  

 

5.1 Metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för vi ville ha mer djupgående svar och 

information om individens egen upplevelse. Vi var inte intresserade av att få en generell bild 

utan en mer personlig och djupare bild. Valet av metod styrdes av det faktum att vi ville 

undersöka individers känslor och tankar och vi var inte intresserade av att få fram siffror eller 
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statistik. Denscombe beskriver hur forskaren i kvalitativ metod använder ordet som verktyg i 

analysen. Det handlar om att för forskaren tolka empirin utifrån det sammanhang som 

situationen beskriver. På detta sätt säger Denscombe ska forskaren få en helhetsuppfattning 

om en människas upplevda situation. Ett sammanhang fås genom att forskaren ställer och 

tolkar delar mot helheten (Denscombe, 2000, s. 205-206). 

 

Att använda samtal som metod kan vara bra då vi genom samtalet kan få veta något om deras 

känslor, tankar och erfarenheter av något. Vi lär även känna människan och den värld den 

lever i. Enligt Kvale kan intervjun användas som forskningsmetod, intervjun blir mer än bara 

ett spontant samtal, den är strukturerad och har ett syfte. Genom intervjun kan forskaren få 

grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997, s.13). 

”Den kvalitativa intervjun är ett unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 

och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de 

förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord.” (Kvale, 1997, s.70) 

 

I en kvalitativ undersökning blir det forskaren som är det huvudsakliga verktyget i 

undersökningen. Detta är både en nackdel och fördel. Nackdel för att forskarens egna 

förförståelse kan tolka materialet. Något som forskaren hela tiden måste vara medveten om 

och ha förståelse och insikt om. Fördelen med att forskaren blir det huvudsakliga verktyget är 

att forskaren är med i hela processen där informanten ska lämna sina tankar, åsikter och 

upplevelser om något. I intervjun kan forskaren upptäcka saker av betydelse som hon/han inte 

var medveten om innan och följa upp detta för att få mer material och förståelse för 

informantens information (Denscombe, 2000, s.207). 

 

I vår kvalitativa undersökning har vi gjort sju intervjuer med socialsekreterare som arbetar 

inom socialtjänsten. Vi ville göra intervjuer för vi ansåg att det skulle vara bästa sättet att nå 

vårt mål med uppsatsen. Denscombe beskriver när det är lämpligt att använda sig av 

intervjuer. Han menar att det står för forskaren att välja mellan mer detaljerad information 

från en liten grupp människor eller att från en större grupp människor samla mer ytlig 

information. Forskaren måste hela tiden hålla i åtanken om undersökningen verkligen behöver 

den detaljerade information som fås genom intervjuer. Forskaren måste i slutändan ta 

ställning till två saker, det ena är om undersökningen behöver ha så uttömmande svar som 

intervjuer ger och det andra är om forskaren kan lita på den information som ges från en så 
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liten grupp informanter. Han menar även att forskaren måste kunna motivera behovet av att gå 

på djupet istället för på bredden (Denscombe, 2000, s. 132).    

 

En del kritik som har skuggat den kvalitativa intervjun är att den inte skulle vara vetenskaplig 

utan att den är mer som ett vanligt samtal. Men i en vetenskaplig intervju används systematisk 

reflexion och det vetenskapliga knyts hela tiden till samtalet. Detta kan bidra till en bättre 

uppfattning och ökad förståelse av den intervjuades värld. Annan kritik som kvalitativ 

forskning har fått erfara är att den inte skulle vara trovärdig utan enbart snedvriden. 

Snedvridningen kan både intervjuaren och den som intervjuas bidra med. Det 

mellanmänskliga samspelet har inflytande över resultatet och måste erkännas men en intervju 

kan samtidigt bidra med nya dimensioner och med fler perspektiv. En annan stor kritik mot 

den kvalitativa forskningsintervjun är att den inte är generaliserbar för att det finns för få 

intervjupersoner. En kvalitativ intervju och dess resultat kan aldrig bli generaliserbart men 

kan bidra med en dimension och ett perspektiv och förståelse som bara en människa kan ge 

och som vi inte kommer att kunna nå med en kvantitativ studie (Kvale, 1997, s. 257-262). 

 

Vi ansåg för att vi skulle kunna besvara vårt syfte måste vi göra en kvalitativ undersökning. 

Vi var mer intresserade av att gå på djupet och få reflekterande svar än att få en bredd i vår 

undersökning. Vi ville undersöka känslor och tankar kring detta och vilken effekt det 

undersökta har haft på socialsekreterarna som människor. Vi anser att om vi skulle undersöka 

detta med en kvantitativ undersökning skulle det vara svårt att få fram känslor och ett djup 

och undersökningen skulle riskera att bli väldigt opersonlig och platt.  

”Som intervjuare bör man, enligt min uppfattning, ha ett mycket öppet sinnelag i så motto att 

det är intervjupersonen som sitter inne med information/förståelse, tillgänglig för forskaren 

främst genom just intervjuförfarandet. Detta är något forskaren aldrig bör underskatta” 

(Sjöberg 2008 s. 34)  

 

5.2 Urval 

Vi har använt oss av ett subjektivt urval. Det vill säga att vi med hjälp av vår kännedom om 

en speciell grupp människor tror vi oss kunna få mer användbar information som kan 

användas i vår undersökning. Vi kan genom detta förbereda våra informanter och vi vet att de 

besitter en specifik kunskap som kan leda oss rätt.  
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”Fördelen med subjektivt urval är att de tillåter forskaren att närma sig människor eller 

företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för 

undersökningen.” (Denscombe 2000 s. 23)  

 

Vårt urval har därför varit socialsekreterare som jobbar med ärenden likt dem som kritiserats i 

media, det vill säga omhändertaganden och familjeproblematik. Vi tyckte att om möjligt, 

skulle det vara bra om vi fick intervjua någon socialsekreterare som varit inblandad i något 

uppmärksammat fall i media. Den personen skulle förhoppningsvis kunna beskriva arbetet nu 

och då och om erfarenheter av den händelsen vilket skulle kunna få vårt syfte att framträda 

mer tydligt. Vi kan även besvara våra frågeställningar och få ett mer klart och rakt svar om vi 

får socialsekreterare vars arbete ligger närmare den problematik som uppmärksammats i 

media. En behandlare på till exempel vuxenenheten som jobbar mycket med vuxna 

missbrukare kanske inte har haft samma granskning och press på sig och det gör att de inte 

kan svara på de frågor som vi har.  

 

När vi skulle göra denna undersökning valde vi först en kommun där vi visste att det 

förekommit uppmärksammade fall i media. Anledningen till det var för att vi såg möjligheten 

att kanske få träffa någon som varit med om att bli granskad av media. Sedan valde vi 

grannkommuner och kommuner, totalt fem stycken, som inte låg för långt bort. Vi kontaktade 

enhetscheferna i respektive kommun för de verksamheter som vi tidigare beskrivit som 

arbetar med omhändertagande och familjeproblematik. Alla kommuner tackade inte ja till att 

bli intervjuade, det var två stycken som inte ville delta, därför blev urvalet helt enkelt någon 

av dem som var intresserade av att delta. Totalt blev det sju personer som vi genomfört 

intervjuer med.   

 

5.3 Tillvägagångssätt och plats 

Vi har fått kontakt med våra informanter genom att vi skickade ut mail till enhetschefer i olika 

kommuner och genom deras svar fått kontakt. Den information vi skickade var en kort 

presentation av oss själva och vad syftet med intervjuerna var och lite bakgrund om vad vårt 

arbete handlar om. Det var inte särskilt svårt att få tag i informanter som ville ställa upp och 

alla som vi har intervjuat har tyckt att detta är ett intressant ämne att diskutera. Vi har inte gett 

ut någon mer information till informanterna innan intervjuerna än den information de fick vid 

första kontakten. Enhetscheferna på olika arbetsplatser har gett oss telefonnummer och 
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mailadresser till de i arbetsgruppen som har varit intresserade och vi har sedan i direkt kontakt 

med dem bestämt dag och tid för intervju. 

 

Vi har gjort alla intervjuer tillsammans då vi anser att det är en styrka i att vara två.  

Vi anser att det är lättare för oss att hålla oss objektiva om båda deltar under intervjuerna. 

Robson beskriver hur det kan vara en fördel att vara två som intervjuar. Han menar att 

intervjuaren har alltid dubbla roller den ena uppgiften är att fokusera kring temat och den 

andra uppgiften är att samtidigt fånga de upplevelser som den enskilda har. Att vara två som 

genomför intervjuerna är en styrka eftersom intervjuarna kan hjälpas åt med de dubbla 

rollerna. En annan sak som är en fördel är att intervjuarna tillsammans kan hjälpas åt att 

reflektera kring de processer som förekommer under intervjun och diskutera dessa efter 

intervjun (Robson, 2002, s.284-291). 

 

Vi har valt att göra en semistrukturerad intervju det vill säga att vi har haft en intervjumall 

med oss med förbestämda frågor men som har varit öppna för olika svarsalternativ och med 

möjlighet för följdfrågor.  

 

Vi har även valt att använda oss av bandspelare under intervjuerna. Det kan ses som både en 

styrka och en svaghet. Styrka ligger i det faktum att vi får hela intervjuerna bandade och kan 

analysera dem i efterhand. En svaghet är dock att informanterna kan tycka det är skrämmande 

med bandspelare och inte öppna upp sig vid intervjuerna. 

 

Innan intervjuerna började informerade vi om syftet med att spela i intervjuerna och fick deras 

godkännande att göra så. Sen informerade vi om att vi i undersökningen skulle försäkra oss 

om att de skulle förbli anonyma och att inga namn eller arbetsplatser skulle finnas med i 

materialet så att det gick att härleda till dem. Vi gjorde även klart för dem att de inte behövde 

svara på alla frågor om de kände att de inte ville eller kunde svara. De fick när som helst 

avbryta intervjun om de kände för det. Vi gjorde klart att vi verkligen hade deras samtycke 

och att de ställde upp på intervjun helt frivilligt.  

 

Platsen för intervjuerna fick den som skulle bli intervjuad bestämma. Alla intervjuerna hölls 

till slut på deras kontor då de som skulle bli intervjuade kände sig mest trygga med detta. Vi 

var lite oroliga att vi skulle bli störda på deras kontor av deras medarbetare med detta hände 

inte i något av fallen vi fick sitta helt ostört under alla intervjuer.   
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5.4 Validitet och reliabilitet 

Vårt syfte är personliga åsikter och funderingar och med en välarbetad intervjuguide kan de 

ges utrymme för informantens berättade och egna upplevelser, detta kan då aldrig vara fel 

eftersom vi frågar om just den personens upplevelse av en specifik händelse. Reliabiliteten är 

även god för att den insamlade datan är unik med just de specifika individer som deltar. Vi 

kan dock inte bortse från intervjuareffekten det vill säga att informanten blir påverkad av 

intervjuarens identitet. Annat som kan påverka är att det som sägs i intervjuerna baserar sig på 

det som informanten säger inte vad den gör. Därför kan inte all information från informanten 

antas vara helt sann då det är skillnad på det vi säger att vi gör och det vi faktiskt gör 

(Denscombe, 2000, s.162-163). Vad gäller validiteten bör även den vara god eftersom vi vill 

få reda på socialsekreterarnas upplevelser av media och det är högst relevant eftersom vi 

också vill ta reda på om de tagit lärdom av händelsen. Validiteten stärks genom att vi gör 

intervjuer och direkt på plats under intervjun kan kontrollera med informanten om vi förstått 

dem rätt och riktigt. Det gör att validiteten stärks i den information vi får av informanterna 

(Denscombe, 2000, s.162). 

 

5.5 Bearbetning av intervjuerna 

Alla intervjuerna har bandats och sen skrivits ut ordagrant för att vi ska kunna återge 

intervjuerna på ett så trovärdigt sätt som möjligt i vårt arbete. Vi har även valt att göra så för 

att kunna använda korrekta citat av informanterna och att vara säkra på att till hundra procent 

återge dem korrekt och att inte missförstå vad informanten verkligen sagt under intervjun. 

Utskrifterna har vi sedan skickat till informanterna så att de har kunnat läsa igenom det för att 

rätta det som har varit fel eller det vi missuppfattat. De har sedan gett sitt godkännande att 

använda materialet i uppsatsen. Alla informanter har i efterhand haft möjlighet att säga till om 

de inte ville att något de sagt skulle användas i vår uppsats. Så har dock inte varit fallet utan 

allt material vi har fått fram i intervjuerna har kunnat användas. Vi har skrivit om 

informanternas namn och endast återgett deras tidigare erfarenheter, dock inte deras 

nuvarande tjänst eftersom vi anser att det inte blir tillräckligt anonymt. Kommunerna vi har 

gjort intervjuerna i är inte så stora så vi valde bort att skriva ut namnen på dem i arbetet.  

 

5.6 Forskningsetiska övervägande 

Vi väljer att inte studera enskilda fall utan gå in på en hel yrkesgrupp. Vi väljer att intervjua 

människor och i detta fall socialsekreterare i deras yrkesroll och de väljer själva hur mycket 

de vill berätta och om de vill svara på våra frågor.  
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”Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå från att 

bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och 

livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare 

sätt kan utnyttja sina egna resurser.” (Vetenskapsrådet, 2008, s. 5) 

 

Vetenskapsrådet har gett ut en skrift med handfasta råd om hur man ska bedriva etisk riktig 

forskning. I den beskrivs fyra huvudregler. De två första reglerna går lite hand i hand.  

Den första regeln om informationskrav, det vill säga att vi som forskare ska kunna ge tydlig 

information till dem som berörs av till exempel en undersökning. Informanterna ska klart få 

reda på syftet med undersökningen och annan lämplig information.  

Den andra regeln är samtyckeskravet, alla informanter måste själva vilja delta på frivillig 

basis. Som forskare måste man vara tydlig med alla information och eventuella 

tillvägagångssätt så personen själv kan ta ställning till forskarens frågor och undersökningar.  

Tredje regeln är konfidentialitetskravet som styr hur vi som forskare handhar material om till 

exempel personuppgifter eller känsligt material. Regeln beskriver hur viktigt det är att som 

forskare vara noggrann med hur man hanterar sitt material gentemot sina informanter.  

Sista regeln är nyttjandekravet som styr användandet av det empiriska materialet. Det får 

endast användas i forskningssyfte och inte på något annat sätt komma i till exempel 

kommersiella händer. Även denna regel är till för att skydda och värna om de människor som 

ställe upp i olika forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2008).  

 

Vi har varit tydliga när vi gått ut till våra informanter med vad vårt syfte och våra 

frågeställningar har varit. I en del intervjuer har vi fått repetera dem i början för att 

informanten har velat höra dem. Om vi inte hade gjort detta kunde resultatet ha blivit 

snedvridet och informanterna kanske inte hade gett oss relevant information. Genom att lämna 

ut förfrågningar uppfyller vi samtyckeskravet, ville man inte delta svarade man inte på vår 

inbjudan. Konfidentialitetskravet hade vi i åtanke under hela vår uppsats, vi har ändrat namn 

och vi avslöjar inte för läsaren var informanten jobbar. Vi återger endast kort bakgrunds fakta 

om tidigare erfarenheter men för att behålla anonymiteten berättar vi inte exakt vad de har för 

befattning idag. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom några av våra informanter har varit 

med och blivit granskade i media och efter som kommunerna är lite mindre kan det vara 

enklare att röja deras identitet. Vi tycker att vi klarar att hålla våra informanter anonyma 

genom detta. Genom att hålla oss strikt till vår forskningsrapport håller vi oss till 

nyttjandekravet. 



 23 

5.7 Arbetsfördelning 

Det finns några kapitel där vi har haft en tydlig uppdelning. I teorin har Frida skrivit 

socialpsykologiskt perspektiv och Josefin har skrivit sociologiskt perspektiv på media. Josefin 

har haft ansvaret för tidigare forskning och introduktion och Frida har skrivit en större del på 

resultatet. Efter att båda skrivit på sitt ansvarsområde har vi läst igenom, korrigerat och lagt 

till mer tillsammans. Övriga delar har vi arbetat med och framställt tillsammans då vi vill 

skapa en uppsats som vi båda kan känna att vi deltagit i att ta fram och vars innehåll vi står 

för.   

 

6. Resultat   

Informanterna 

Våra sju informanter har alla en socionomexamen som grundutbildning. De flesta har arbetat 

inom socialtjänsten i över 30 år men alla har minst tio års erfarenhet av detta arbete. 

Medelåldern på informanterna är 49,8 år, idag jobbar samtliga på olika socialkontor i sydöstra 

Sverige. Samtliga informanter är kvinnor.  

 

De har alla en blandad och bred erfarenhet av socialt arbete. De har jobbat på olika 

arbetsplatser och haft ärenden både kring barn och familj, familjerätt, missbruk, ekonomiskt 

bistånd, råd och stöd med mera.  

 

Birgitta: Har jobbat med socialt arbete sen mitten av 80- talet. Nu arbetar hon inom 

socialtjänsten men innan dess jobbade hon inom institution med spädbarn, utredningar och 

behandling i många år och i lite olika verksamheter kring det. Birgitta har erfarenhet av att bli 

granskad av media.  

 

Cecilia: Har arbetat som barnsköterska och kommunal dagmamma i flera år, sen utbildade 

hon sig till socialpedagog. Hon började arbeta som hemterapeut, som det hette på den tiden, 

nu heter det familjebehandlare. Nu har hon jobbat som handläggare i nästan 6 år och som 

familjehemssekreterare i snart 3 år. Cecilia har erfarenhet av att bli granskad av media.  

  

Pernilla: Har varit socialarbetare i 30 år och har jobbat på lite olika ställen. Har bland annat 

arbetat som sjukhuskurator, skolkurator och familjehemssekreterare. Pernilla har erfarenhet av 

att bli granskad av media.  
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Maria: Har arbetat som socialsekreterare i åtta år. Hon har bland annat arbetat på 

ekonomienhet men har mestadels arbetat med barn, ungdomar och familjer. Har ingen 

erfarenhet av att själv bli granskad av media men arbetar på en avdelning som blivit granskad 

av media.  

 

Ulrika: Hon har arbetat som skolkurator och sen har hon under en längre tid i huvudsak 

arbetat på familjerätten med familjerättsärenden och med rekrytering av familjehem och 

kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Nu arbetar hon som arbetsledare för andra 

socialsekreterare. Har ingen erfarenhet av att bli granskad av media. 

 

Karolin: Har lång erfarenhet och har arbetat många år inom socialtjänsten. Hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter har genom åren handlat om barn och familjeproblematik. Hon 

har ingen erfarenhet av att bli granskad av media. 

 

Lisa: Har arbetat på både mindre och större socialkontor. Hon har arbetat huvudsakligen med 

barn och familjeproblematik men har även erfarenhet från försörjningsstöd och missbruk. Hon 

har ingen erfarenhet av att bli granskad av media.  

 

6.1 Tankar om medias rapporteringar om socialt arbete 

När vi ställer frågan om vad de har för spontan tanke om medias rapportering angående 

socialtjänstens arbete är den generellt mycket negativ. Nyckelord som ensidig och komplex 

beskrev några media som. En av informanterna, Ulrika säger: 

 

”Ja alltså jag måste säga att jag blir ofta ganska så beklämd när jag läser om hur media 

rapporterar om socialtjänstens arbete. För det är ofta väldigt vinklat och väldigt ensidigt, 

onyanserat på en massa olika sätt och det framkommer inte alls någonting om hur komplext 

vårt arbete är.” (Ulrika) 

 

Några av våra informanter hade själva blivit granskade av nationell media och i detta fall av 

tv. Deras upplevelse och erfarenheter efteråt var inte positiva. Informanten Pernilla tyckte 

dock att grundsynen och grundtanken är bra men när det kommer till jakten på tittarsiffror 

eller att sälja lösnummer kan det bli förödande. Hon började intervjun med att säga följande. 
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”Min grundsyn är väldigt positiv att vi ska granskas av så väl domstolar som media alltså 

det är min grundinställning men det måste ju göras på ett seriöst och respektfullt sätt.” 

(Pernilla)  

 

Senare berättar Pernilla även hur hon upplevde det att bli granskad av media. 

 

” Men sen finns det ju artiklar tänker jag i tidningarna som är ganska så oseriösa utan också 

framförallt då har det ju varit det jag har varit med om eller vi i Oskarshamn då både 

uppdrag granskning och Kalla fakta som har förskräckt mig över att det har varit så oseriöst 

och vinklat också sån oerhörd, vad ska jag säga, att de har velat göra det till en, något 

lättsamt eller lättillgängligt för publiken och de har bortsett från fakta, jag tycker man har, 

om man ska dra det till sin spets så har man fördummat svenska folket, att svenska folket inte 

kan se det komplexa utan man måste servera en historia som är väldigt lättsmält å så tar man  

den till sig istället för att lyfta fram att så här såg det ut, hur ska vi se på det.” (Pernilla) 

 

Samtliga som blev intervjuade sa att detta sätt att ta upp människors problem i nationell 

media som har så många tittare kan vara förödande för barnet som ofta står i centrum. 

Dilemmat när media kontaktar dem för en intervju eller ett reportage är sekretessen, men det 

påpekade alla hur viktigt det är att hålla på den framförallt eftersom barnet kan bli hårt utsatt. 

Maria sa följande: 

”Att man ändå tänker på barnet i första hand och håller hårt på sekretessen, det tycker jag. 

Då får socialtjänsten hellre bära hundhuvudet, det tycker jag ändå är bra.” (Maria) 

 

Ofta framställs socialtjänsten, tycker Ulrika, som om den har lite erfarenhet och inte är 

kompetent nog att göra sitt jobb. 

 

”Det framstår väldigt ofta som att vi, vi agerar lite på känn så där, vi, alltså, det ställs aldrig 

någonstans vilket regelverk vi har att följa, vilka lagar som faktiskt styr vårat arbete, så 

därför blir jag beklämd när jag läser rapporteringen i media för allmänheten får ju en väldigt 

skev bild och den, det är väldigt ofta den bilden allmänheten har och den blir ju hela tiden 

bekräftad av media.” (Ulrika) 
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6.2 Upplevelser av medias granskning 

En av våra informanter Cecilia upplevde kontakten med media till en början mycket positiv 

men efter en tids samarbete då hon tillhandahållit material till dem visade det sig att de inte 

använt materialet på ett rättvist sätt tyckte hon. De hade valt ut vissa delar och programmet 

som sändes på tv gav inte alls den sanna bilden.  

 

” Alltså det blev en väldig snurr och på de frågorna jag hade fått alltså de här måste vi få 

svar på och jag sitter och letar och letar för jag vet ju att det finns men när var det och så jag 

servar precis med vartenda svar med att kopiera journalanteckningarna stryka under datum 

och vart svaret på hans fråga finns i någon slags, det är klart han ska få svar, han undrar det 

här det är klart han ska få svar på sina frågor, för det finns ju svar det visste ju jag som hade 

haft kontakt kring den här pojken i flera år och grejen var att han ändå i tv-programmet och 

morgonen efter, det var sådan här uppföljning dagen efter i morgon soffa, alltså negligerar 

det, låtsats att han inte fått dem låtsas att han inte läst dem, svaren finns ju, där kände man 

sig ganska så maktlös mot media för jag vet ju att svaren fanns men han var inte intresserad 

av att pressentera dem.” (Cecilia) 

 

Något som också blev mycket jobbigt förutom medias påtryckningar var även allmänhetens. 

Personalen på kontoret samt politikerna blev mycket kritiserade och trycket var hårt på dem. 

Detta hade de aldrig kunnat föreställa sig och under tiden det varade var det mycket jobbigt, 

både fysiskt och psykiskt. Här märker Cecilia vikten av att ha politiker och organisationen i 

ryggen, samt att man håller ihop.  

 

”Det som var problematiskt var att i ett visst läge var det inte bara allmänheten, alltså vi är 

ju socialnämndens förlängda arm, vi är tjänstemän men det är socialnämnden som är vår 

arbetsgivare och det jag kunde uppleva som var problematiskt var å om någon i 

socialnämnden gick ut och talade med tidningen till exempel innan man har pratat med oss 

som handläggare det var ett problem, var det, för det undergrävde ju allmänhetens förtroende 

för oss som ska ha våra rötter där och så går de ut och säger att vi vet ingenting.” (Cecilia) 

 

Politikerna som varit verksamma i de kommuner som blivit granskade har fått utstå mycket 

kritik och de har fått tagit största bördan och stå till svars mot medierna. Birgitta sa följande 

om hur viktigt det var för handläggarna att ha politikerna bakom sig.  
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”När detta hände var det mer politikerna som fick ta de hårda smällarna de ställde ju 

verkligen upp och det var skönt att de tog den hårda smällen så att de inte höll på att ringa 

hem till oss och så.” (Birgitta) 

 

Cecilia blev kontaktad av media och hon berättade det hon kunde med tanke på sekretessen 

och efter det drog en större media granskning igång och hon kunde inte förstå att man ens 

kunde göra ett reportage om denna familj eftersom hela ärendet var för komplext och svårt att 

granska utan all information. Information som inte fick röjas på grund av barnets väl. När hon 

såg reportaget var bilden helt skruvad och de fick socialtjänsten att framstå som 

inkompetenta.  

”Det var ju som ett slags chock att politikerna var mordhotade, alltså det var helt, det var 

helt sjukt om man tänker, det jag kände allra starkast var att hur lätt det är att piska upp 

någon slags hatstämning.” (Cecilia) 

 

Det är endast två av våra informanter, Karin och Lisa, som har upplevt mycket positiv kritik 

från media. Det var en klient som gick ut i radio och talade om vilken bra hjälp hon hade fått 

av socialkontoret.  

”Jo en gång hade vi en klient som tyckte bilden var en så orättvis av socialtjänsten. Hon 

kontaktade radion och de gjorde en intervju med henne och hon berättade vilken bra hjälp 

hon hade fått. Det var roligt.” (Karolin) 

 

De tycker dock inte att det är så konstigt att det är mycket negativa skriverier i media eftersom 

många klienter tar till media som ett redskap när de är missnöjda. Sen att media vrider på det 

hela och inte låter båda sidor komma till tals gör att resultatet blir som det blir.   

 

6.3 Lärdomar av medias granskning 

Några av informanterna har dragit lärdomen att dokumentera varje litet steg i en utredning 

samt att inte bjuda in media att göra program på ett klipp och klistra sätt. Pernilla säger 

följande om att delta i ett program som Kalla fakta eller Uppdrag granskning har gjort. 

 

”Ja jag vet att idag skulle om någon av de stora jättarna Kalla fakta eller Uppdrag 

granskning skulle säga att vi vill göra ett reportage om familjehem skulle jag säga nej. Det 

vet jag för där har vi ju inget att sätta emot om, om syftet är ett helt annat än vad jag har, 
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nämligen att dom vill göra en klatschig sak som ska slå igenom i Sveriges television och 

väcka debatt.” (Pernilla) 

 

Birgitta säger följande om sättet som socialtjänsten framställs i media på och speciellt 

efter programmen Kalla fakta och Uppdrag granskning.  

”Orättvis är ju bara förnamnet. Det är ju helt skruvat.” (Birgitta) 

 

En av de informanter, Ulrika, som inte blivit utsatt för någon granskning pratar också om vad 

hon skulle göra om Janne Josefsson knackade på dörren. 

”Jo det gör vi ju och vi brukar säga ungefär så här att kommer Janne Josefsson då 

sjukskriver vi oss för då har vi inget att säga till om man har ju inte en chans mot Janne 

Josefsson han klipper ju ihop det som han vill.” (Ulrika)  

 

De hårdast granskade kontoren gav sin personal utbildning i sekretess, vad de kan lämna ut 

till media och vad de inte kan lämna ut.  

 

Pernilla har genom sin kontakt med media lärt sig att media inte alltid utger sig för att vara det 

de egentligen är. Hon tror även att socialtjänsten behöver mer struktur och fastare regler för 

vad som gäller. Hon drog jämförelsen med landstinget som har strikta och klara regler för 

detta med sekretessen och där ser man inte lika många fall i media. Hon berättar kring ett fall 

där socialtjänsten hänvisar till sjukvården men sjukvården lämnar inte ut någon information så 

media kommer hela tiden tillbaka till socialtjänsten.  

”Dom kom ingenvart där och det säger lite om att vi är ganska så oskyddade. Vi har liksom 

inte det. Så både landsting och domstolsväsendet hade en bättre struktur att möta det här och 

det var socialtjänsten man var ute efter på något vis och inte minst politikerna.” (Pernilla) 

 

Pernilla säger även att hon skulle kunna tänka sig att ställa upp i ett live program om det är en 

debatt som hon tycker borde lyftas. I en live sändning kan medierna inte vrida på det som sägs 

och hon tycker det är ett bra forum att föra debatt så en bred publik kan få ta del och engagera 

sig.  

 

6.4 Påverkas socialsekreterare av medias granskning 

De som varit involverade i fall som granskats har mått ganska dåligt och pressen har varit 

hård. Efter en sådan granskning tog de åt sig allt och analyserar varje del och försöker täppa 



 29 

till de hål man kan genom att vara mer noggrann och kanske ännu mer uppmärksam. Birgitta 

säger att hon efter att ha blivit granskad kan var lite mer förberedd nästa gång men att om hon 

fick välja skulle hon aldrig ställa upp igen, både på grund av sin familj och sitt eget mående.  

 

” Alla hanterar saker så olika men jag tyckte att denna händelse var något av det mest 

fruktansvärda som hänt i mitt liv. Värsta, äsch det var det väl inte men alltså det var 

fruktansvärt jag ville inte gå upp till stan på flera månader efter att detta hänt för jag tyckte 

verkligen detta var obehagligt. Men sen fanns det vissa som inte brydde sig eller tyckte att det 

var jobbigt. Andra socionomer var väl väldigt förstående det var mer allmänheten som 

reagerade så starkt.” (Birgitta) 

  

Ulrika som inte har någon egen erfarenhet av att bli granskad av media tycker ändå att hon 

blir påverkad i sin yrkesroll av det som skrivs i tidningarna och visas på tv. 

 

”Ja det blir jag, jag blir påverkad av det, det tycker jag nog. Jag tycker det är ledsamt och 

beklämmande för det försvårare vårat arbete i förlängningen, det skrämmer ju folk från att 

söka hjälp, och det skildrar ju en bild av att vi inte gör någonting och när vi gör någonting då 

är det fel.” (Ulrika) 

 

Karin och Lisa som inte blivit utsatt för någon granskning i sitt arbete var säkra på att om ett 

känt fall skulle ha utspelat sig i deras kommun skulle det inte ha sett lika ut, om de fick tro det 

medierna skrev. De säger också att de inte påverkas nämnvärt av rapporteringen som sker i 

media.  

 

6.5 Diskuteras media på arbetsplatsen 

De socialsekretare som inte personligen har blivit granskade läser och reflekterar inte i lika 

hög grad om det som publiceras i media. Och de fall som tas upp i media diskuteras inte något 

nämnvärt, kanske lite vid fikabordet om man råkar läsa något i tidningen men inte annars. 

Ulrika säger följande om hur hon brukar tänka om det som media rapporterar om.  

 

”Ja eftersom vi vet lite hur, eller det är ju vi som ska veta hur det fungerar så tänker vi vad är 

det som ligger bakom det här. Om vi läser om, som jag gjorde om det här i Kalmar, hur kan 

de ha varit egentligen tänker jag. Och jag förstår ju vilket svårt dilemma, tror jag som mina 
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kollegor i Kalmar har varit i med den här familjen som hade en lindrig utvecklingsstörning, 

det är parallellt med det här fallet i Oskarshamn.” (Ulrika) 

 

Efter de stora granskningarna på ett av kontoren försöker personalen alltid ta upp 

diskussionen om hur de bäst jobbar och bemöter medierna. De har fått lära sig den hårda 

vägen och de jobbar med målet att alla människor i kommunen ska kunna känna förtroende 

och trygghet att vända sig till dem när de behöver hjälp. Maria säger följande om att medvetet 

delta i media i rapporteringar om socialtjänsten. 

 

”Jo, det gör vi, från och till, för det händer att journalister ringer hit och vill ställa frågor om 

olika saker och ibland väljer vi medvetet att vi ska ställa upp för att det ska bli lite mer 

allsidig bild av socialtjänsten. Som vissa intervjuer finns vi med vid. Men vi pratar om media 

så att de som ska ställa upp på intervju får lite mer kunskap om det och så där.” (Maria) 

 

Under själva granskningen påverkades arbetsplatserna mycket oavsett om de var inblandad i 

fallet eller inte. De kunde få frågor från journalister och allmänheten var inte milda i sin 

kritik. När allt lugnat sig har de tagit till sig och lärt sig av händelsen men det sätter spår i 

organisationen både i arbetsrutiner och i tänkandet.  

 

6.6 Kan media vara till positiv hjälp för socialtjänsten  

I olika projekt tror alla våra informanter att media kan vara till hjälp. Projektet BBIC (Barnets 

Behov I Centrum) är nya riktlinjer som ska främja barnets position i sammanhanget och 

media tror de alla kan vara behjälplig med att få ut informationen till allmänheten. Även 

nystartade projekt som ATV (Alternativ Till Våld), ett lokalt projekt som fått mycket bra 

publicitet i tidningarna. Det är bra eftersom då vet allmänheten vad socialtjänsten kan hjälpa 

till med och erbjuda sina medborgare. Pernilla tycker att socialtjänsten borde bli bättre på att 

förmedla till media en intressant bild av deras arbete.  

 

”Jag tycker jag har lärt mig en sak, som jag sa i början, att vi är, vi lägger inte tillräckligt 

mycket vikt på att, jag tänker till och med använda ordet ansvar i att beskriva socialt arbete 

och att få ut det i media. Det alltså, jag vet inte vad det är som gör att vi drar för oss att 

beskriva hur komplext det är och också beskriva hur människor har det, hur barn har det. Så 

där tycker jag fortfarande inte vi är bra. Sen tycker jag verkligen vi ska välkomna media när 

de tar initiativ…” (Pernilla) 
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En annan informant, Lisa, säger i samma ämne. 

”Alltså vi har ett eget ansvar där att, alltså vi skulle kunna informera och tipsa media mycket 

om det positiva vi gör och jag tycker att vi har de sista åren så har man lyft fram 

socialtjänsten bra.” (Lisa) 

 

Ett tv- program hade följt socialsekreterarnas vardag så gott det gick under en tid med 

undantag av de arbetsuppgifter som hörde till sekretessen och Cecilia som såg detta reagerade 

på att de framställdes som ett tråkigt och trist jobb. Hon höll inte alls med, de gjorde ju många 

roliga och spännande saker.  

 

Samtliga av våra informanter håller med om att granskning är bra om det görs på rätt sätt. 

Alla verksamheter behöver granskning för att bli bättre och för att upprätthålla en rättsäkerhet. 

Det kan också hjälpa till att belysa saker som inte fungerar och med hjälp av att man 

uppmärksammar det kan man få till en ändring.  

 

6.7 Påverkas klienter och allmänheten 

De flesta av våra informanter är överens om att de klienter som redan har kontakt med 

socialtjänsten är så medvetna om deras arbete och de ser oftast vilken snedvriden bild media 

lägger ut. När de tar nykontakter är de alltid noga med att berätta om verksamheten och vad 

de kan hjälpa till med. Den första rädslan som kanske finns efter all media rapportering brukar 

försvinna rätt så snabbt. Vissa klienter försöker skämta och göra sig lite roliga av det som 

hänt. Men är det inget aktuellt fall i media så märker de inte av att klienterna har någon större 

oro på grund av media. Klienterna har ofta större problem att oroa sig för än några skriverier i 

tidningarna.  

  

Många människor reagerar med ilska och ifrågasätter det arbete de gör. De har sett medias 

bild av fallet och tycker sedan att socialtjänsten är idioter som inte vet vad de sysslar med. I 

hemmakommunen blev socialkontoret mycket kritiserat och enskilda tjänstemän blev hotade 

och några fick polisskydd under en tid. I en kommun cirkulerade protestlistor om ”Rättvis 

måste skipa” vilket visade på hur starkt allmänheten reagerade och detta tror de beror på 

medias snedvridna bild och okunskap både bland allmänheten men även hos media. Lisa 

berättar inte gärna som privatperson om hon träffar en ny bekantskap vad hon arbetar med. 
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”I ärlighetens namn så skulle jag inte i ett nytt sammanhang säga att jag jobbade som 

socialsekreterare, även om jag inte skäms för det. Men ibland har man inte lust att ta den 

konfrontationen.” (Lisa) 

 

Media påverkar främst allmänheten och det är därifrån de får de flesta reaktionerna. Detta 

skapar problem med protestlistor, ryktesspridning och allmän smutskastning som i sin tur gör 

att socialtjänsten får ett dåligt rykte. Om socialtjänsten har dåligt rykte underlättar inte det 

bemötandet och samarbetet med allmänheten. Här sker stor skada eftersom missförstånden 

ofta är många. 

 

Ulrika, en av våra informanter är mycket bekymrad över vilken bild media förmedlar till 

allmänheten och hon tror att det kan vålla problem med kommande samarbete. Ulrika jobbar 

mycket med information utanför kontoret och har dagliga möten med allmänheten.   

 

6.8 Sekretess 

Samtliga av våra informanter pratar mycket om sekretessen och hur viktig den är i deras 

arbete. De är alla överens om att släpper man sekretessen skadar de barnet i ärendet och 

socialtjänstens främsta mål är att skydda den svaga individen. Som socialsekreterare har de en 

oerhörd makt över andra människors liv och det gäller att förvalta förtroendet och se till 

individens bästa, för även om föräldrarna tror att det är rätt just då som förälder att släppa på 

sekretessen som i fallet med ”Lasse och Karin” så ska barnet växa upp och leva med detta för 

resten av livet. Trots att föräldrar ger sitt tillåtande att häva sekretessen har socialtjänsten det 

yttersta ansvaret i en barnutredning för barnets bästa oavsett föräldrarnas vilja. Vid intervjun 

säger Birgitta som varit med om medias granskning följande om sekretess.  

 

”Jag tycker faktiskt att sekretessen är viktigt då får Janne Josefsson hålla på om han vill jag 

skiter i det för det är inte rimligt, jag tycker att han utnyttjade till exempel den här 

Oskarshamnsfamiljen, jag tycker att det var fruktansvärt för de mådde sannerligen inte bra av 

det. De mådde verkligen inte bra av detta fast de trodde det. De hade ju aldrig fått någon 

uppmärksamhet för detta innan och nu fick de det av hela Sverige…” (Birgitta) 

 

Cecilia sa också följande om sekretessen i ett fall där hon varit med om att media har 

granskat det arbete hon hade gjort och där föräldrarna gav tillåtelse att släppa på sekretessen.  
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”Vi skulle säga precis som det var om allt ting det fanns inga gränser utan det var ju vi som 

fick hålla gränserna för att de var gränslösa.” (Cecilia) 

 

Vid en fråga om hon skulle vilja strunta i sekretessen och säga precis som det var sa hon 

följande. 

”Näe det vill man inte det är något man får ta med jobbet att man kan inte rentvå sig själv 

utan man får stå ut med att bli missbedömd.” (Cecilia) 

 

Karolin tycker att media får bara en sida av fallet som granskas eftersom socialtjänsten ofta 

inte kan uttala sig om fallet.  

”Medias rapportering sker oftast från föräldrarnas sida och håller vi på sekretessen så får 

media bara en sida. Det går ju då inte att få en mångfacetterad bild av det hela.” (Karolin) 

 

7. Analys 

I vår analys väver vi samman det resultat vi har fått fram tillsammans med de teorier vi har 

redovisat för och den tidigare forskning som vi har presenterat. Dessa tolkas om varandra för 

att få en förståelse av det resultat vi fått fram i intervjuerna.  

 

7.1 Upplevelser av medias rapporteringar  

De socialsekreterare som blivit granskade kände sig väldigt utsatta och orättvist behandlade 

av media. Alla informanterna tyckte att media rapporterar en orättvis, orättfärdig och ensidig 

bild av deras arbete. Precis som vi har presenterat i vår tidigare forskning där Gunvor 

Andersson visar i en undersökning att socialtjänsten har blivit en passande måltavla för 

media. Media ser socialtjänsten som en stelbent byråkrati och de får fungera som en modell 

för en offentlig verksamhet som inte fungerar. Gunvor Andersson belyser dock det faktum att 

journalister besitter stor makt i sina reportage då det är de som avgör vilka som kommer till 

tals och hur de vinklar sina reportage (Lundström, 2004, s.236). De socialsekreterare vi har 

intervjuat känner dock alla en säkerhet i sin yrkesroll och att de inte har gjort något fel och 

tilliten till organisationen och till cheferna är hög.  

 

Deras yrkesroll som beskyddare eller den som ser till barnets bästa ser stabil och orubblig ut. 

Vi tycker att det skulle kunna uppstå en rollkonflikt mellan att alltid se till barnets bästa och 

till att alltid vara lojal mot organisationen. Det vill säga att när media kritiserar organisationen 
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skulle det kunna uppstå känslor av att vilja försvara eller rentvå sin avdelning. Men i dessa 

fall är det alltid barnets bästa som står i centrum även om det innebär att organisationen får 

vara den som blir svartmålad av media. Bland våra informanter får vi intrycket av att fallet är 

att det som skulle kunna orsaka en rollkonflikt är det som stärker dem och håller dem 

samman. Alla vet att organisationen får ta medias påtryckningar eftersom det är i allas intresse 

att skydda barnet och se till att barnets bästa står i centrum. Däremot tycks det uppstå en 

mindre rollkonflikt mellan att vara den som till det yttersta skyddar barnets intresse till att 

även vara den som när medias intresse svalnat, vara den som tar hand om föräldrarna och 

familjen, trots allt som sagts och gjorts med media. Detta ligger i yrkesrollen och att i 

professionen kunna lägga det bakom sig och försöka hjälpa familjen och se till deras behov. 

En av informanterna säger även det att, precis som i vår teoretiska utgångspunkt i sociologiskt 

perspektiv på media, att media är något som finns runt oss och påverkar alla. Socialtjänstens 

klienter har den rätten, precis som vilken person som helst, att få vända sig till media om de 

tror att de kan bli hjälpta av det. Det får de ta som socialarbetare och det ingår på något sätt i 

deras yrkesroll att kunna hantera olika typer av konflikter som det här bland annat blir oavsett 

vad de sen tycker om det både personligt och professionellt (Angelöw & Jonsson 1990 s. 11-

37). 

 

Socialarbetare som själva inte har blivit granskade av media har reflekterat över det som  

rapporterats om i tidningen och i tv och har tagit åt sig i olika omfattning. Oftast diskuteras 

det som skrivits i tidningar och visats på tv för att dra lärdomar till egna arbetsgruppen. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv kan vi se hur de speglar sig i den bild som rapporteras i media. 

En viss yrkesstolthet gör att de reagerar mer eller mindre på den bild som publiceras och 

modifierar den sen till att stämma in i den bild som de har av det arbete de utför. Någon säger 

till och med, att efter att ha läst en tidningsnotis om ett dramatiskt barnavårdsfall i tidningen, 

att sett till deras organisation skulle det som hänt i det fallet aldrig kunna hända hos dem 

(Angelöw & Jonsson, 1990, s. 11). I vårt avsnitt tidigare forskning beskriver Gunvor 

Andersson hur media väljer att beskriva socialarbetare och socialchefer som valhänta och 

osäkra för att de inte kan uttala sig på grund av sekretess. De framställs som oprofessionella, 

byråkratiska och kalla och enligt media är problematiken enkel och det borde de ha sett 

(Lundström, 2004, s.242-244). Detta kan vara en anledning till att de socialarbetare som 

själva inte blivit granskade inte heller tar åt sig mer av det som skrivs i tidningarna. De har en 

förståelse för att det antagligen är så mycket mer komplext än vad media framställer det som 

och de har även kunskap om att på grund av sekretessen får vi som läsare eller tittare inte veta 
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allt i det specifika fallet. De kan dra övergripande lärdomar om sådant som kommer upp om 

hur de ska hantera ett fall men annars drar de mest lärdomar av hur de ska hantera media.   

 

En förklaring till varför allmänheten regerar så starkt på fall som media rapporterar om, kan 

ligga i Weibulls teori om allmänhetens förtroende för de svenska medierna. Media får genom 

sin höga trovärdighet stor genomslagskraft i allt de publicerar, de fall som granskats och fått 

stor uppmärksamhet har just publicerats i Sveriges Television och TV 4, och de är dessa som 

har störst förtroende bland allmänheten enligt Weibulls undersökning. Weibull ifrågasätter 

detta beständiga förtroende trotts att han kan se i sin undersökning att antalet användare 

minskar. Han ställer sig frågande till varför genomslagskraften fortfarande är så stark men 

bara i vissa medier (Weibull 2008). Trotts detta höga förtroende upplever socialtjänsten att 

media publicerar en snedvriden och osann bild av deras arbete och specifika fall.   

 

7.2 Socialsekreterarnas inställning till media 

De informanter som vi har pratat med tycker att det på ett sätt är bra att media granskar och att 

deras verksamhet ska precis som andra verksamheter granskas för att se vad de kan göra 

bättre. Problemet med de rapporteringar som har varit i tidningarna och på tv har handlat om 

någon slags publikjakt och inte granskning i sig. Där tittarsiffror har spelat större roll än 

rättmätig granskning. Vill journalisten väcka debatt måste denne förstå den komplexitet som 

socialtjänstens arbete innebär och det är väldigt ofta som den försvinner. Alla informanterna 

upplever att media står i en överlägsen maktposition där de inte har något att säga till om 

eftersom de ändå i slutändan klipper ihop programmet som de känner för. I rapporteringar 

eller granskningar som handlar om dramatiska barnavårdsfall upplever de att medias bild som 

de ger är orättvis och får socialtjänsten att framstå som oprofessionella och att de inte kan sitt 

jobb. Vilket vi har redovisat för i avsnittet tidigare forskning. Deras undersökning av medias 

rapporteringar kring detta styrker det som våra informanter säger att deras 

yrkesprofessionellitet undergrävs och att komplexiteten i deras arbete försvinner i medias 

rapporteringar. Rapporteringarna som media gör består av en förenkling där hela yrkeskåren 

tillskrivs en roll som de anställda inom organisationen å andra sidan inte tar till sig av och 

anser att de inte utgör (Lundström, 2004, s.247-248). 

 

Vid diskussion med informanterna kring om media skulle kunna användas i ett 

marknadsföringssyfte för socialtjänsten, alltså i ett positivt syfte, säger en del av 

informanterna att de borde bli bättre på att visa sig i media. Informanterna har ungefär 
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liknande åsikter om att det ligger på socialtjänstens bord att se till att media får något positivt 

att skriva om socialtjänsten, för annars säger informanterna, så blir det bara publicerat i 

tidningarna när något negativt har hänt. Vi kan här se hur alla informanter tillskriver media en 

roll som säljare som i stort sett bara är ute efter att sälja nummer och att få flest antal tittare. 

Vår uppfattning är att informanterna tycker att detta är den största anledningen till att media 

rapporterar om socialtjänsten som de gör och detta skulle utgöra anledningen till medias 

beteende. Media tillskrivs även rollen som granskare och kontrollinstans (Johansson,1996, s. 

94). Men här säger någon av informanterna att socialtjänsten behövs och ska granskas. Det är 

inte alla socialkontor som fungerar prickfritt och vid granskningar finns det säkert någon som 

blir hjälpt. Det alla informanter dock påpekar är att det finns olika sätt att granska och att det 

mest naturliga vid en granskning är att de presenterar olika fakta och ser det ur olika vinklar 

inte på det sätt som Uppdrag granskning och Kalla fakta bedriver sina undersökningar. 

 

7.3 Medias påverkan på socialsekreterarnas arbete 

Ur socialarbetarnas synvinkel tycks de alla uppleva detta ungefär lika bland sina klienter 

oavsett om deras kontor blivit hårt utsatt av media eller inte. Klienternas och allmänhetens 

reaktioner ser ungefär lika ut. Precis när någon rapportering satt igång har de märkt av en viss 

orolighet bland ett fåtal klienter. Det har oftast räckt med att prata om vad de är oroliga för 

och förklara hur socialtjänsten arbetar. En del klienter har kommit med kommentarer fast 

aldrig något som upplevs som något problem och som inte går att prata om. Allmänheten har 

kommit med kommentarer eller försök till dåliga skämt. Ur ett sociologiskt perspektiv är 

denna reaktion att vänta från både klienter och allmänheten då massmedia är något som finns 

runt omkring oss alla mer eller mindre och påverkar oss i åsikter och attityder. En av 

socialarbetarna säger att det är klart att allmänheten och klienter blir påverkade av medias 

rapportering men uttrycker den största oron över att det ska påverka människor som kanske 

skulle behöva ta kontakt men inte vågar på grund av alla skriverier och rapporteringar som 

media gör. Allmänhetens och klienternas reaktioner är att vänta då de är passiva mottagare av 

media som John Thompson pratar om. De besitter inte den kunskap som de kan behöva för att 

kritiskt kunna tolka och filtrera den information och rapportering som media gör. Därför blir 

de passiva mottagare och får en bild av socialtjänsten som inte stämmer med hur det verkligen 

förhåller sig (Giddens, 2003, s.393-394). Vi kan även se hur socialsekreterare blir påverkade 

av detta på grund av att nuvarande klienter eller kommande klienter påverkas av medias 

rapporteringar. De klienter som blir påverkade ifrågasätter det arbete som socialtjänsten gör 

och den relation som kanske har etablerats under en tid ifrågasätts och måste kanske på nytt 
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byggas upp igen. Dessa klienter kan dock ta med sig sina frågor och diskutera dem med den 

kontakt som de redan har hos socialtjänsten medan det finns dem som inte har någon att 

diskutera detta med. Det blir ett så kallat förmedlat pseudosamspel som John Thompson 

beskriver. Det blir en envägskommunikation där det som sägs på tv eller skrivs i en tidning är 

svårt att ifrågasätta för den som tar in den informationen för det blir sanning. Reaktionen på 

en tidningsartikel eller ett reportage på tv kan därför bli mycket starkare när det inte är något 

som mottagaren kan diskutera eller ifrågasätta. Socialtjänsten och socialsekreterare kommer 

att få stå till svars för allt mer och svara på mer frågor angående deras arbete då mer 

inkluderas i den offentliga sfären (Giddens, 2003, s.393-394). 

   

8. Slutdiskussion 

Samtliga informanter som vi intervjuat har arbetat länge inom socialt arbete. Även att alla inte 

personligen blivit granskade av media förekom en stor skepsis kring media och rapporteringar 

om socialt arbete. De tjänstemän som själva blivit granskade av media hade en mycket 

reserverad ton och efter att ha hört deras berättelse kontra det vi visste sedan tidigare om 

fallen från media så blev vi lite förvånade att media verkligen kan vinkla en händelse på ett 

helt eget sätt utan att det får nämnvärda konsekvenser. Vi har börjat fundera på om det bara är 

försäljningssiffror som driver media eller om det ligger någonting annat bakom. Så som tron 

från journalisten att göra den svaga individens röst hörd eller den starka tron på att skapa 

förändring.  

 

Medias rapporteringar upplevs för det mesta av socialsekreterare som att media gör det endast 

för egen vinning skull. Medias rapporteringar är orättvisa och ensidiga. De tycker att media 

inte är utbildade eller tillräckligt insatta för att göra de rapporteringar som de gör. Fallen blir 

ensidigt vinklade och de kommenterar saker som de inte förstår sig på. För socialsekreterarna 

blir medias rapporteringar bara en lång cirkus som de ska ta sig igenom och om det går 

försöka att behålla lite heder för sitt arbete på vägen. I något enstaka fall kan vi i vår 

undersökning se att medias rapporteringar skulle ha lett till någon nytta eller någon lärdom. 

Medias ensidiga vinklingar och ointresse av att visa alla sidor av myntet gör att 

socialsekreterare har lärt sig att inte ta medias rapporteringar på allvar och därav blir det heller 

inte att någon lärdom kan dras av deras granskningar. Hade media haft en mer vinklad bild 

och visat större kunskap för social problematik hade deras granskningar tror vi kunnat ge mer 

nytta än nöje till inte bara socialtjänsten och till socialsekreterarna utan även allmänheten. Vi 
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undrar även om det hade sett annorlunda ut om socialtjänsten och deras chefer hade varit 

bättre på att hantera media och på hur de ska göra sina uttalande eller om det inte spelar någon 

roll för att media klipper ändå ihop det som de känner för.   

 

Det vi kommit fram till i vår underökning är att socialsekreterarna tror att medias 

granskningar och rapporteringar påverkar dem både positivt och negativt. Positivt för att det 

kan leda till att missförhållanden uppdagas eller att rutiner ses över. Negativ påverkan blir det 

främst genom att allmänheten och klienter kan dra sig för att söka hjälp. Misstron mot 

socialtjänsten blir stor efter negativ publicitet och det tar tid att bygga upp en bra relation till 

en klient och de relationer som redan finns kan ifrågasättas av klienter.   

 

De socialsekreterare vi pratat med känner stor säkerhet i sina yrkesroller trots all kritik och de 

stormar som varit kring socialtjänsten och socialsekreterare. Den frågan vi ställer oss som 

man alltid kan ställa sig när det blåser kritiska vindar är om de känner yrkesstolthet eller 

trygghet i sitt yrke för att det faktiskt genomfört förbättringar som gör att de med all rätt kan 

känna sig nöjda? Eller är det så att yrkesstoltheten kommer som ett försvar för att orka arbeta 

vidare efter de kritiska vindar som blåst? Är det så kanske att socialtjänsten och 

socialsekreterarna inte har något att ta åt sig av från den kritik som riktat sig mot dem?  

 

Vi tycker det är lite underligt att vissa kontor inte lägger större vikt vid just mediahantering 

och mediaträning, en kommentar var att de inte hade tid till att förbereda sig för sådana saker 

som eventuellt kunde hända utan att de fick ta det då. Eller så var den generella policyn att 

hänvisa till cheferna för avdelningen. Eftersom media är mycket hårdare i sin granskning idag 

och att det slår hårdare mot kontoren än vad de är vana vid tidigare borde de inte ha lite mer 

förberedelser för att kunna svara upp till medias kritik samt även allmänhetens frågor så de får 

svar på tal? Eftersom socialtjänsten inte gör detta på ett tillräckligt övertygande sätt får media 

vatten på sin kvarn och allmänhetens fördomar späs på. Skulle socialtjänsten kunna undvika 

detta kanske inte fördomarna och misstron skulle vara så stark. Där kan de ha vunnit mycket 

eftersom de själva beskriver problematiken kring allmänhetens tyckande och tänkande.  

 

Ett sätt att skapa bättre relation till media är att vara förberedd och att ha en plan för när media 

kommer och knackar på dörren. Men vi tror även ett annat sätt att komma på god fot med 

media och att ge allmänheten en bättre bild av socialtjänsten skulle vara att marknadsföra sig 

bättre. Det vill säga kontakta media när det finns något positivt och bra att berätta. Skulle det 
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vara möjligt att etablera en relation mellan media och socialtjänsten och vad skulle effekterna 

av detta bli? Om media blir mer insatt i socialtjänstens arbete kanske de ensidiga och vinklade 

reportagen inte längre skulle existera då media är insatta i den problematik och komplexitet 

som socialt arbete innebär. De kanske även skulle kunna skriva och rapportera kring ett fall på 

ett mer reflekterat sätt än vad som görs idag.  

 

Resultatet i vår undersökning är av varierad art men något som alla är överens om är att 

medias rapporteringar av socialtjänstens arbete är både orättvisa och ensidiga. De flesta tycker 

inte att media ger en rättvis bild för de förstår inte komplexiteten i socialt arbete och de 

underminerar socialsekreterarna och deras arbete. Våra informanter tycker att för att media 

ska kunna ge en rättvis bild måste de vara mer insatta i sociala problem. Men detta är ett 

komplext problem som båda sidor kan arbeta på för att skapa bättre möjligheter för alla. 

Socialtjänsten skulle kunna bli bättre i sin relation till media och att ge dem bra reportage och 

media skulle kunna bli bättre insatta och mer intresserade av att göra bra reportage som inte 

bara visade en sida av myntet. Skulle båda sidor arbeta med det de kan förbättra kanske 

allmänheten skulle bjudas på mindre skandaler och uppblåsta rubriker i media och en mer 

rättvis och reflekterad bild av socialtjänstens arbete.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuförfrågan 

Till individ- och familjeomsorgschefen i…...kommun. 
  
Vi är två studenter från Kalmar högskola som läser sista terminen på socionomprogrammet. 
Vi ska nu böra skriva på vår examinationsuppgift C- uppsats. Vi har valt att skriva om medias 
granskning av socialtjänstens arbete. Intresset för detta växte fram efter fallet ”Lasse och 
Karin” i Oskarshamn och även fallet ”Louise” i Vetlanda. Vi vill undersöka hur detta 
mediafenomen påverkar socialtjänsten. Titel på vårat arbete kommer att vara Medias 

granskning av socialtjänsten – för nytta eller nöje? 
  
Vi kontaktar därför dig nu för att höra om du skulle vilja se om det finns 1-2 personer på er 
avdelning som skulle kunna tänka sig att bli intervjuade av oss?  
  
Vi hade tänkt försöka genomföra intervjuerna under två dagar i v.47. Helst under dagarna 
måndag 17/11 och tisdag 18/11. Men vi är flexibla och är det någon som vill ställa upp på en 
intervju och absolut inte kan någon av dessa dagar får de lämna förslag så får vi återkomma 
om det till den personen. Intervjun beräknar vi kommer att ta cirka 45 minuter.  
  
Förutom att lägga ut förfrågan till din arbetsgrupp undrar vi även därför om du vill skriva ner 
namn och telefonnummer eller mailadress så vi kan kontakta dem?  
  
Vi blir glada om du kan förmedla denna information åt oss, vi kan också komma själva och 
presentera oss och lämna en lista som de kan skriva upp sig på. 
För mer information och frågor kan du nå oss på: 
Josefin 070…… 
Frida 070…… 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Josefin Holtmer & Frida Ekström  
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10.2 Intervjuguide 

1. Namn: 

2. Ålder: 

3. Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

4. Kan du berätta lite om dig själv och vad du har för erfarenhet? 

 

5. Vad har du för syn på medias rapportering om socialtjänstens arbete? 

6. Har du egen erfarenhet av detta? 

7. Hur upplever du att media framställer socialtjänsten och det arbete de gör? 

8. Har du kännedom om något konkret fall? 

 

9. Finns det någon mediarapportering om socialtjänsten där du blivit riktigt arg? 

10. Finns det någon händelse där du tyckt att det varit bra? 

 

11. Har ert socialkontor blivit granskat i media? 

- Om det har det hur upplevdes det? 

- Påverkades du av det i ditt arbete? 

- Kände du att du lärde dig något av den händelsen? 

- Är den händelsen något som du upplever lever kvar på kontoret i efterhand? 

 

12. Tror du att du själv påverkas av medias rapportering av socialtjänsten?  

      - På vilket sätt?  

13. Tror du att arbetsplatsen påverkas av medias rapportering av socialtjänsten? 

 

14. Vet du om det finns riktlinjer på hur ni ska bemöta media på din arbetsplats? 

15. Disskuterar ni media och dess roll i ert arbete? 

16. Är diskussionen kring media vanligt förekommande på er arbetsplats? 

 

17. Hur tro du medias rapportering påverkar människor som har kontakt med er? 
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18. Hur tror du medias rapportering påverkar de människor som inte har kontakt med er? 

19. Hur tror du medias rapportering allmänt påverkar synen på ert arbete? 

20. Tror du media gör nytta eller skada genom sina rapporteringar?  

- På vilket sätt 


