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Abstract 

Author: Elin Ehrlund and Lena Knutsson  

Title: Social services organisation handling of the media's scrutiny: Vulnerable social workers 

recollections of the experience.  

Supervisor: Cecilia Jonsson 

Assessor: Agneta Hedblom 

 

The aim of this study was to understand how the professional in social work handles the 

media scrutiny. When the media writes about social services there is seldom anything positive 

written about it, many social services organizations are instead heavily criticized and 

scrutinized by the media. When social services organizations are scrutinized by the media 

there is a crisis at work, and therefore should be handled as a crisis. Therefore, we describe 

how a crisis management might look like in an organization. The study is qualitative therefore 

we have interviewed four municipalities in Sweden that have been exposed by the media at a 

national level. We interviewed eight social workers and managers to get different opinions 

about the handling after media critic and scrutiny. We wanted to study how a social service 

handles the media when it been scrutinized, when the previous research only shows how 

social workers are affected by it. When the professionals in social services organization are 

scrutinized by the media there are frequently negative criticisms and that can lead to social 

services organizations legitimacy decreases. Therefor we will analyze our result from 

professional theory to see how the professional handles media scrutiny. We see similarities 

between a crisis and a media scrutiny and therefore we also use the concept of crisis. The 

results shows that it is important that colleagues support each other and that the professionals 

are open against media.  The differences between the positions are that managers are the ones 

who have the ultimate responsibility for the medial scrutiny. The responsibility includes 

media contact; to ensure that there is enough support, information regarding the situation 

given out to everyone in the workplace and taking into account the security.  To meet media 

in a better way is by have a media education there social workers and journalist can meet and 

exchanges knowledge and experience of each other works.  
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Inledningen 
Under arbetet med vår B- uppsats kom vi in på ämnet hur media påverkar det sociala arbetet, 

vilket ledde till att vi ville forska vidare kring detta. Media har en viktig roll i samhället 

eftersom de har som uppgift att granska de offentliga myndigheterna i Sverige som 

exempelvis socialtjänsten (Lundälv & Moberg, 2006). Forskning visar att socialarbetare 

påverkas negativt av den mediala granskningen på så sätt att de upplever att deras 

professionsstatus minskar (Brunnberg, 2001). Vi valde därför att skriva om hur socialkontor 

hanterar medias granskning och kritik, eftersom vi inte har hittat någon tidigare forskning 

gällande ämnet. Med media avser vi tidningar, TV, radio och Internet.  

 

Vi tyckte att det var intressant att forska kring hanteringen av en medial granskning eftersom 

vi uppfattar att media blir mer och mer betydelsefullt i samhället och för att tidigare forskning 

visar att allmänheten påverkas av det som publiceras i media (Hagström, 2002). Svärd (1999) 

skriver att när en arbetsplats anses ha utfört ett bristande arbete så att personer har tagit skada 

av det, kan arbetsplatsen få kritik för sitt arbete och hamna i en krissituation. Utifrån Svärds 

(1999) beskrivning tolkar vi att när media granskar och kritiserar socialtjänsten arbete kan det 

liknad med en krissituation. I de flesta sammanhang handlar kris om en större olycka eller 

naturkatastrof (Svärd, 1999), och mycket av den forskning som finns har finansierats av Kris 

beredskapsmyndigheten (nuvarande Myndigheten för kris och beredskap). Definitionen av 

begreppet kris kommer att utvecklas och definieras under rubriken kris i teoriavsnittet i vår 

uppsats. Vi ville i vår studie se bakom socialkontorens dörrar och få förståelse för hur de 

hanterade situationen under medias granskning. Den kunskap som vi har fått genom vår studie 

kan vara betydelsefull för vårt kommande arbetsliv. 
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Problemformulering 
Tidigare forskning visar att de professionella inom socialtjänsten påverkas av medias 

granskning och kritik, men inte hur de hanterar situationen. Hur socialtjänsten bemöter media 

kan ha betydelse för hur media utför granskningen. Den tidigare forskningen säger även att en 

medial granskning som för med sig negativ kritik gentemot socialtjänstens arbete kan leda till 

att allmänheten inte söker hjälp hos socialtjänsten och att socialarbetarna måste bygga upp 

allmänhetens förtroende igen (Mendez, Otto, Surette & Zugazaga, 2006).  

 

Enligt Lundälv & Moberg (2006) har media en viktig roll i ett demokratiskt samhälle 

eftersom de har som uppgift att granska de offentliga myndigheternas maktutövning. 

Socialtjänsten som myndighet har också en viktig roll eftersom socialarbetarna hjälper utsatta 

människor i samhället. En profession får legitimitet när allmänheten får förtroende för de 

professionella och media utmanar professionens legitimitet genom att granska professionen. 

Tidigare forskning visar att när media kritiserar de professionella inom socialtjänsten känner 

socialsekreterare att deras legitimitet minskar, eftersom de framställs som den ”onda 

tjänstemannen” (Cleazon, 1987, s.9). Socialarbetare har uttryckt att de framställs som 

okänsliga men att de ”är precis lika känsliga som alla andra människor” (Lundström, 2004, 

s.243). Lundström (2004) skriver att socialarbetare framställs som byråkratiska stereotyper 

som inte tar ansvar. Kritiken handlar även om att socialarbetare har svårt att göra korrekta 

riskbedömningar i sitt arbete. Denna kritik som är riktad mot socialtjänsten har enligt 

Brunnbergs (2001) studie gjort att socialarbetare känner att deras professionsstatus i samhället 

minskar. 

 

För att socialtjänsten ska kunna bemöta media på ett bra sätt under en medial granskning, kan 

det vara en fördel att ha någon form av medieutbildning, vilket under en längre tid har varit 

aktuellt i USA. Vissa skolor i USA som utbildar i socialt arbete inkluderar kunskap och 

kompetensutveckling gällande media, vilket är en fördel i mötet mellan socialtjänsten och 

media (Gibelman, 2004). 

 

Media ifrågasätter socialtjänstens arbetsinsatser och vill ha kommentarer gällande enskilda 

fall. Det kan inte socialtjänsten ge på grund av Offentlighets- och sekretesslagen. Eftersom 

socialtjänsten inte kan offentliggöra uppgifter som rör enskilda får allmänheten endast medias 

bild (Andréasson, 2003). Å andra sidan kan medias kritik leda till att riktlinjer och metoder 

ändras och att en kompetenshöjning sker inom socialtjänsten för att förbättra exempelvis 
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deras arbete (Lorentzen, 2008). Svärd (1999) skriver att om en människobehandlande 

organisation som till exempel socialtjänsten anses har brustit i sitt arbete kan det ses som en 

kris, eftersom det upplevs att de professionella har utfört ett bristfälligt arbete. Media 

uppmärksammar det som har hänt, vilket gör att situationen på verksamheten kan förvärras. 

Under en medial granskning kritiseras oftast socialtjänstens arbete och de anses ha brustit i 

sitt arbete eftersom människor kan ha farit illa på grund av deras bristande arbete. Tidigare 

forskning visar att socialarbetare upplever att professionsstatusen påverkas negativt av medias 

granskning och kritik (Brunnberg, 2001). Det som tidigare forskning inte beskriver är hur 

granskningen hanteras på de socialkontor som utsätts för den, vilket är det vår studie söker 

svar på. Genom att intervjua professionella på socialkontor som har blivit granskade av media 

får vi kunskap och förståelse i frågan hur de hanterade krissituationen som uppstod på deras 

arbetsplats.  

 

Vårt forskningsproblem ska analyseras med professionsteori och underrubrikerna socialt 

arbete som professionellt fält och syndabocksbegreppet men även utifrån det teoretiska och 

analytiska begreppet kris. Professionsteori beskriver vad en profession är och vad som 

förväntas av de yrkesverksamma. Enligt Svensson (2008) är socionomer ett yrke som är svårt 

att se som en profession, istället menar hon att det kan ses som ett professionellt fält, eftersom 

yrket inte uppfyller de kriterierna som krävs för att kunna kalla sig för en profession. När de 

professionella inom socialtjänsten granskas av media och framställs negativ kan det leda till 

att socialtjänsten blir utpekade som syndabockar. Vi kommer även att analysera med 

begreppet kris, eftersom vi ser likheter mellan en krissituation och en medial granskning, 

utifrån Svärds (1999) beskrivning. Svärd (1999) skriver att när människobehandlande 

organisationer har brustit i sitt arbete och kritiseras för detta, kan det hamna i en krissituation.  
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Syfte och Frågeställning 
Tidigare forskning visar att socialarbetare påverkas negativt av medias granskning och att 

situationen som uppstår på socialkontoren kan liknas med en kris. Därför är syftet med vår 

studie är att förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterar medias granskning på sin 

arbetsplats och hur de hanterar kontakten med media. Syftet besvaras utifrån följande frågor: 

 

1. Vad upplevde de professionella inom socialtjänsten som svårigheter respektive 

stödjande på arbetsplatsen i samband med medias granskning? 

2. Hur bemötte de professionella inom socialtjänsten media i samband med en medial 

granskning? 

 

 

Disposition 
Vår uppsats består av nio kapitel. I inledning ges en kort beskrivning om uppsatsens handling. 

I problemformuleringen förklarar vi vårt vetenskapliga problem. Syfte och frågeställning är 

den del som beskriver vilket syfte vi har med uppsatsen och vilka frågeställningar vi besvarar. 

I bakgrunden redovisar vi bakgrunden till vårt uppsatsämne och ger två exempel på fall inom 

socialtjänsten som har blivit granskade av media. Rubriken tidigare forskning innehåller 

tidigare studier som har genomförts gällande medias påverkan på socialt arbete, mötet mellan 

media och socialtjänsten, krishantering och kommunikationens betydelse under en 

krissituation. Teori och analytiska begrepp är det kapitel som vi presenterar professionsteorin 

med underrubrikerna socialt arbete som professionellt fält och syndabocksbegreppet, och vårt 

analytiska begrepp kris. I metoden beskriver vi hur vi har gått till väga i arbetet med vår 

uppsats och vi för en diskussion gällande vårt val av metod. Resultat och analys är det kapitel 

där vårt resultat från våra intervjuer presenteras och som analyseras utifrån vår teori och 

analytiska begrepp och i slutet av kapitlet finns en sammanfattning av de viktigaste fynden 

från vårt resultat och analys. I slutdiskussionen diskuterar vi vårt resultat och i slutsatsen 

presenterar vi vad vi har kommit fram till i studien. 
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Bakgrund  
I den här delen av studien kommer vi att beskriva hur de professionella inom socialtjänsten 

kan möta media för att skapa en bra relation och vi ger två exempel på uppmärksammade fall 

där media granskade och kritiserade socialtjänsten. I bakgrunden ger vi en inblick i hur media 

framställer socialt arbete och hur det påverkar de yrkesverksamma, eftersom en medial 

granskning kan medföra att socialtjänsten hamnar i en krissituation.  

Mötet med media 

Eftersom allmänheten oftast inte är insatt i socialtjänsten som myndighet får de sin kunskap 

och uppfattning genom media. Tidigare forskning visar att det som står i media inte alltid 

porträtterar socialtjänsten på ett rättvist sätt. När media skildrar och vinklar de professionella 

inom socialtjänsten, oftast på ett negativt sätt, blir allmänhetens bild av socialtjänsten negativ 

eftersom media är den främsta kunskapskällan. Det finns begränsad forskning kring relationen 

mellan socialtjänsten och media, men det finns mycket forskning som fokuserar på hur 

allmänheten ser på socialt arbete (Mendez et.al, 2006). 

 

Enligt Lundälv (2004), som är lektor i socialt arbete på Göteborgs universitet, är det bra att 

som professionell socialarbetare ha riktlinjer för hur kommunikationen med media ska 

genomföras. Dokumentet ”utformas ofta av informations- och pressansvariga vid 

informationsavdelningar och staber” (Lundälv, 2004 s. 53). De riktlinjer som dokumenten ger 

går sedan genom socialnämnden som godkänner dem. Lundälv (2004) skriver att en 

kommunikationspolicy är bra att ha i kommunen för att förbättra mötet med media. 

Kommunikationspolicy handlar om att öka kunskapen gällande de lagar som reglerar både 

socialtjänsten och media, det vill säga Yttrandefrihetsgrundlagen, Regeringsformen, 

Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Lex Sarah (se bilaga 4). 

Kommunikationspolicyns innehåll ska göra att socialtjänstens representanter ska känna sig 

trygga i mötet med media. För att mötet mellan socialtjänsten och media ska bli bra är det en 

fördel ”att vara offensiva, tillgängliga, öppna och ärliga” (Lundälv, 2004 s.54).  

 

Lundälv (2004) skriver att när socialtjänsten möter media är det viktigt att vara förberedd. 

Intervjupersonen ska kunna förbereda sig och därmed underlätta för sig själv och för att 

journalisten inte ska tolka svaren på ett felaktigt sätt. När socialtjänstens representant och 

journalisten möts ska de vara väl medvetna om de regler och lagar som ska följas. I en 

intervjusituation är det bra att tillsammans med journalisten gå igenom intervjuns praktiska 



 

 11 

delar till exempel hur lång tid som står till förfogande. Lundälv (2004) ger exempel på att 

myndigheter kan göra studiebesök på den lokala tidningen för att få en inblick i medias arbete 

och få möjlighet att ställa frågor, vilket kan underlätta i ett möte mellan dem.  

 

När socialtjänsten blir utsatta för en medial granskning är det en fördel att informera media 

om krissituationen som är anledningen till granskningen, för att även socialtjänstens bild ska 

kunna ges ut. En journalist är skyldig att ge ut en sann bild enligt ”de svenska etiska reglerna 

för press, radio och tv” (Nord & Strömbäck, 2012 s.18), och för att kunna göra det på ett bra 

sätt ska journalisten vara oberoende i granskningen. För att bidra med en helhets bild av 

händelsen som granskas, måste socialtjänsten ge sitt perspektiv till media. 

Två exempel på fall som har blivit granskade av media  

I det här avsnittet kommer vi kort beskriva två uppmärksammade fall där medias granskning 

och kritik blev en rikstäckande nyhet. Fallen upprörde många människor och fick 

konsekvenser för de professionella som arbetade på de utsatta socialkontoren. Vi har även 

skrivit vilka konsekvenserna blev i de båda fallen.  

 

Vi har valt att kortfattat skriva om ”Fallet Louise” i Vetlanda och ”Oskarshamnsfallet”. Dessa 

två fall fick stor uppmärksamhet när svensk media granskade dem under 2000- talet. Vi valde 

dessa två fall för att de fick stor uppmärksamhet och många människor engagerade sig i frågor 

gällande fallen och därför är det två tydliga exempel på när media granskar socialtjänstens 

arbete. Det kan ge läsarna till vår studie en inblick i hur en medial granskning av 

socialtjänsten arbete kan se ut. En annan anledning varför vi valde att ha dessa två fall som 

exempel är för att de uppmärksammades i media av två olika anledningar som kan ses som ett 

dilemma i socialtjänstens utredningsarbete. I ”Fallet Louise” kritiserades socialtjänsten för att 

de har gjort för lite. I ”Oskarshamnfallet” var kritiken den omvända då socialnämnden ansågs 

ha vidtagit för stora insatser.  

 

De kortfattade beskrivningarna av fallen är skrivna ur medias synvinkel och i Vetlanda fallet 

även från den externa utredning som genomfördes av Hindberg år 2007. I 

”Oskarshamnsfallet” hänvisar vi också till Andréasson (2003) som i en sin bok Möte med 

massmedier skriver om fallet. 
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Vetlanda  

Det var först år 2007 som fallet uppmärksammades i media, då Sveriges Televisions (SVT) 

Uppdrag granskning tog upp det. Programmet gjorde att allmänheten reagerade stark på 

socialnämndens hantering av fallet (Hindberg, 2007). Louise var redan aktuell hos 

socialtjänsten i Göteborg där hon från början bodde, innan de hann starta en utredning flyttade 

hon till sin pappa i Vetlanda. Socialtjänsten i Göteborg åkte till Vetlanda för att se om Louise 

hade det bra hos sin pappa vilket de, enligt en artikel i Svenska Dagbladet, bedömde att hon 

hade (Svenska Dagbladet, 2007).  

 

Trots att socialtjänsten tagit emot anmälningar gällande Louise tillsattes inga insatser. 

Jönköping läns länsstyrelse framförde år 2006 en tillsynsrapport där de kritiserade 

socialnämnden i Vetlanda på grund av att de inte hade startat utredningar trots att det 

inkommit anmälningar och att de utredningar som gjorts år 2003 och 2004 var bristfälliga. 

Vetlanda kommun bestämde sig då för att en extern utredning skulle göras gällande 

hanteringen av fallet (Hindberg, 2007) 

 

”Fallet Louise” i Vetlanda fick stor uppmärksamhet av media och väckte starka känslor bland 

allmänheten. Detta ledde i sin tur att nio personer i socialnämnden, sju ledamöter och två 

ersättare avgick (Expressen, 2007). Den ansvariga chefen på socialförvaltningen i Vetlanda 

avgick efter medias granskning, vilket även chefen på familjesektionen gjorde (Aftonbladet, 

2007).  

Oskarshamn 

Under 2002 uppmärksammade Uppdrag granskning ett fall i Oskarshamn där de ansåg att 

socialnämnden vidtog för stora åtgärder. Socialnämnden i Oskarshamn omhändertog ett barn 

efter att de ansåg att föräldrarna var för svagbegåvade för att ta hand om sitt barn och brast i 

sitt föräldraskap (Aftonbladet, 2002).  

 

I utredningen framkom det inte att föräldrarnas nätverk hade utretts, vilket var det som media 

kritiserade. De som fick ta emot kritiken från media var politikerna som satt i Oskarshamns 

socialnämnd (Dagens Nyheter, 2002). Dagens Nyheter (2002) skrev att socialnämnden hade 

svårt att få en uppfattning om hur svagbegåvade föräldrarna var, vilket gjorde att det var svårt 

att bedöma hur kapabla de var att ta hand om sitt barn. Socialnämnden beslutade ändå om 

tvångsomhändertagande av barnet. 
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I ”Oskarshamnfallet” blev inte konsekvenserna att någon avgick, utan det var istället 

personliga konsekvenser som uppstod i form av exempelvis mordhot (Andréasson, 2003). 

Efter medias granskning var det media själva som fick ta de största konsekvenserna. Det 

visade sig att Uppdrag granskning inte hade tagit upp hela sanningen i fallet, vilket andra 

journalister uppmärksammade. Det ledde till ”massmediekritisk debatt” (Andréasson, 2003 

s.108). 

 

 

 

 

Tidigare forskning 
I tidigare forskning tar vi upp hur mötet mellan media och socialtjänsten kan utföras på ett bra 

sätt utifrån den forskning som har genomförts i ämnet. Situationen under en medial 

granskning kan ses som en krissituation på arbetsplatsen, eftersom media under granskningen 

kritiserar socialtjänsten vilket påverkar professionsstatusen negativt. Här nedan kommer vi att 

beskriva vad tidigare forskning säger om påverkan på socialt arbete, hur en kris kan hanteras 

och kommunikationens betydelse och innehåll under en krissituation på en arbetsplats. 

Medias påverkan på professionsstatusen 

Tidigare forskning visar att socialarbetare påverkas negativt av den kritik som framkommer i 

medias granskning på så sätt att de upplever att deras professionsstatus minskar. Brunnberg 

(2001) har genom sin studie fått fram ett resultat som visar att socialarbetare i både Sverige 

och England upplever att de påverkas negativt av medias kritik. I England år 1973 dödades en 

åttaårig flicka av sin pappa, vilket ledde till media kritiserade det sociala arbetet. Fallet med 

den åttaåriga flickan var bara ett av flertal dödade barn i England under en period på 21 år. 

Media kritiserade socialarbetarnas kompetens och beslutsamhet i fallen, det ledde i sin tur till 

att allmänhetens inställning till socialt arbete blev negativ (Brunnberg, 2001). En liknad 

situation uppstod i Sverige under 1990-talet då barn for illa, vilket bidrog till att socialtjänsten 

fick kritik i media. Media ifrågasatte huruvida socialtjänsten kunde skydda barn som befann 

sig i utsatta situationer vid till exempel våld i hemmet. Händelserna ledde till att 

socialnämnden fick till uppgift av regeringen att förbättra metoderna och höja kompetensen 

gällande barnärenden (Lorentzen, 2008). 
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I en studie som genomfördes i Storbritannien visar att 80 % av 3000 socialarbetare påverkas 

negativt av det som media skriver och det som visas på televisionen. Socialarbetarna som 

deltog i studien berättade även att det som media skriver påverkar inte bara socialarbetarna 

utan även vad allmänheten anser om yrket (Mendez, et al. 2006). Studien visar att den 

kunskap som allmänheten får om socialtarbete genom media skapar den föreställningen som 

allmänheten har om yrke. Mendez, et al. (2006) skriver att forskning från Storbritannien visar 

att 70- 80 % av allmänheten i Storbritannien aldrig har varit i kontakt med socialtjänsten 

eftersom de litar på den skildringen som media ger ut av socialt arbete.  

I mötet mellan media och socialarbetare 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning som säger att utbildningar inom socialt arbete i 

Sverige inkluderar kurser gällande media. Men Lundälv (2004) som har skrivit läroboken 

Omvårdnad och omsorg i massmedia: professionella mediemöten tar upp relevanta aspekter 

till vår uppsats. I boken skriver han att det är viktigt att uppmärksamma mötet mellan 

socialtjänsten och media eftersom det är en vanlig situation att hamna i som socialarbetare. 

Inom socialtjänsten är det ovanligt att personalen får utbildning för hur de ska möta media, en 

anledning till det är att det anses vara kostsamt. Lundälv (2004) har i sin bok bland annat 

intervjuat en socionom som har arbetat inom socialtjänsten under en lång tid, där intervjun 

handlade om hennes upplevelse av att möta media. Enligt socionomen handlar mötet med 

media om ”kommunikation och förståelse” (Lundälv, 2004 s.91). Det är viktigt att 

kommunikationen mellan socialsekreteraren och journalisten är bra och att de förstår varandra 

och har förståelse gentemot den andres yrke (Lundälv, 2004). 

 

Socialtjänstens plats i samhället har ofta varit mellan två sidor, dels på de utsattas sida och 

dels på samhällets sida där regler och lagar regleras (Lundälv, 2004). Det gör att 

professionella socialarbetare hamnar i en utsatt situation när de granskas och kritiseras av 

media. Lundälv (2004) skriver att det kan vara bra att socialtjänsten och andra myndigheter 

utbildas i att möta media, eftersom det är arbetsplatser som ofta hamnar i en granskande 

situation. Att en socialarbetare är utbildad och tränad i att möta media kan göra att de kan 

medverka i media på ett helt annat sätt, eftersom de lättare kan ge ut kunskap gällande sitt 

arbete. För att mötet med media ska vara genomtänkt och välplanerat, är det en fördel att ha 

ansvariga som sköter mediekontakten (Lundälv, 2004). 
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Tidigare forskning visar att det är viktigt att professionen socialt arbete förbättrar sin bild av 

yrket i nyhets- och underhållningsmedier, därför ses medieutbildning till blivande 

socialarbetare som en fördel: ”suggestions are to either develop a separate ‘Social Work and 

the Media’ course or to infuse social work curricula with content on the use of various forms 

of media within core practice and policy courses” (Mendez, et al., 2006, s.634). Lärare som 

undervisar i socialt arbete behöver hjälpa studenter att förstå strukturen, praxis och vad media 

har för syfte gällande deras publikation. Det gör att socialarbetare kan ändra den bilden som 

allmänheten har av dem, till det bättre. Först måste studenter få förståelse för det 

journalistiska yrket och därefter förstå hur de på bästa sätt kan svara på journalisternas frågor, 

vilken kan innefatta rollspel i utbildningen (Mendez et al., 2006). 

 

 Skoglund (2002) skriver i boken Krishantering: om ledarskap och kommunikation, att 

majoriteten av journalister vill ge ut en sann bild med hjälp av det underlag dem får gällande 

den aktuella händelsen som granskas. Genom att socialtjänsten möter och medverkar i media 

kan deras perspektiv av händelsen även ges ut till allmänheten. Om socialtjänsten inte uttalar 

sig i media kan det göra att allmänheten tappar förtroendet för dem, eftersom det kan upplevas 

att socialtjänsten undanhåller information kring händelsen. En öppenhet mellan socialtjänsten 

och media gör att relationen blir bättre, dessutom har socialtjänsten ”kontroll över det som 

rapporteras” (Skoglund, 2002 s.52).  

Hur en medial granskning kan hanteras som en kris 

Tidigare forskning visar att när en arbetsplats befinner sig i en krissituation måste 

arbetsplatsen tänka på att lösa situationen på så bra sätt som möjligt för att det dagliga arbetet 

ska kunna utföras (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Tidigare forskning säger också att det 

finns fyra olika stadier kring hur en kris kan hanteras, förebyggande, förberedande, akuta 

åtgärder och återuppbyggnad. I det förebyggande arbetet gör arbetsplatser en risk- och 

sårbarhetsanalys för att de ska kunna hantera konsekvenserna som en kris för med sig och för 

att de ska ”förbättra krishanteringsförmågan” (Guldåker, 2009 s.68). Efter att riskerna och 

sårbarheterna är kartlagda kan organisationen börja förbereda hur situationen ska hanteras i en 

eventuell kris (Guldåker, 2009). Abrahamsson & Magnusson (2004) skriver i sin rapport att i 

det förberedande stadiet gör arbetsplatsen en plan över hur de praktiska delarna i 

krishanteringen ska utföras och hur kommunikationen ska kunna fungera under 

krissituationen. Planen innefattar bland annat riktlinjer för hur kontakten med media ska se ut 
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och vem/vilka som ska sköta kontakten, utöka personalen i växeln och vilka rutiner som de 

ska följa om krissituationen för med sig hot (Skoglund, 2002).  

 

Abrahamsson & Magnusson (2004) skriver att nästa stadium i krishanteringen innefattar de 

akuta åtgärderna. Först genomförs en bedömning av krissituationen, för att sedan kunna 

verkställa den förberedande planen. Arbetsplatsens chef måste så fort som möjligt ge ut 

information till alla anställda om vad det är som händer. Efter att alla på arbetsplatsen är 

informerade om händelsen, ska det stå klart vilken information som ska och kan ges ut till 

media. Tidigare forskning säger att i ett pressmeddelande kan arbetsplatsen ange tid och plats 

för en presskonferens, där informationen gällande krisen kommer att ges ut till media och 

allmänheten.  Krisen på arbetsplatsen orsakas oftast inte av media, även om media kan 

medföra att situationen på arbetsplatsen blir värre (Skoglund, 2002). Tidigare forskning lyfter 

även upp chefens roll under en krissituation, eftersom det är chefen som har det yttersta 

ansvaret över mediekontakten under en medial granskning. En anledning till att chefen tar 

ansvaret för media är för att den enskilda socialsekreteraren i ärendet blir utsatt under en 

medial granskning. Chefen måste därför få tillräckligt med information gällande ärendet för 

att kunna uttala sig och möta media på ett bra sätt (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). I en 

krissituation ska media ses som en tillgång och relationen mellan organisationen och media 

ska därför vara så öppen som möjligt utan att bryta mot sekretessen (Skoglund, 2002; 

Enander, Hede, & Lajksjö, 2004). För att informationen som ges ut i media inte ska vara olika 

beroende på vem som uttala sig, ska det helst endast vara en eller två personer som möter 

media. Tidigare forskning visar att under en medial granskning blir arbetsplatsen pressad på 

olika sätt, men stöttar arbetsgruppen varandra kan påfrestningarna minska. Påfrestningarna 

kan minska genom att alla på arbetsplatsen har en öppenhet gentemot varandra gällande 

situationen och att allas reaktioner tas på allvar (Svärd, 1999). För att kunna stötta de anställda 

i den situationen som en kris medför kan arbetsplatsen ta hjälp av andra professioner som till 

exempel psykologer. Tidigare forskning säger att det är en fördel att föra dokumentation av 

det som händer på arbetsplatsen, för att i senare stadier kunna gå tillbaka och se hur krisen 

hanterades och ta lärdom av det (Ek & Borell, 2010).  

 

Efter det akuta stadiet börja arbeta för att organisationen ska återställas. Arbetsplatsen ska gå 

igenom dokumentationen som skedde under krisens gång för att kunna analysera kring det 

som har hänt. Tidigare forskning säger att organisationen ska ha en fortsatt kontakt med 

media för att kunna ge ut information gällande situationen, vilket kan betyda förändringar i 
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organisationens framtida arbete. Abrahamsson & Magnusson (2004) skriver att en kris medför 

mycket påfrestningar för de anställda i organisationen och därför är det viktigt att de får stöd 

för att kunna bearbeta krisen och för att kunna återgå till det normala. I uppbyggnaden av 

organisationen handlar det om att se tillbaka på krissituationen och analysera kring vilka 

erfarenheter den har fört med sig. Erfarenheterna tas därefter vidare till det förebyggande 

stadiet, för att kunna använda lärdomarna till en förbättring av arbetsplatsens 

krishanteringsförmåga (Abrahamsson & Magnusson, 2004).  

Kriskommunikation 

Tidigare forskning visar att kommunikationen under en kris är en stor del av arbetet för att 

kunna hantera situationen (Ek & Borell, 2010). En kris för med sig mycket känslor, stress och 

påfrestningar som ska tas hänsyn till. Att samtala om påfrestningarna och kring situationen 

har därför en betydande roll i krishanteringen. Chefen måste samla alla anställda för att 

informera om vad det är som händer på arbetsplatsen. Som chef är det bra att tänka på hur 

kommunikationen sker, det vill säga att identifiera problemet och vad som ska göras för att 

lösa situationen på bästa sätt (Hilmarsson, 2008). Tidigare forskning säger att utformning av 

riktlinjer är en del av det förberedande arbetet det vill säga att när krisen är ett faktum har 

organisationen riktlinjer för hur de ska hantera krissituationen både praktiskt och genom 

kommunikation (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2011). Det underlättar om kommunikationen är 

öppen och detaljrik för att arbetsplatsen ska kunna fortsätta arbeta trots krissituationen som 

personalen befinner sig i. Det första dygnet efter att krisen har brutit ur, betyder 

krishanteringens förberedande arbete mycket för att arbetsplatsen snabbt ska kunna agera 

(Nilzon 2004). Den tidigare forskningen visar att arbetsplatsens gemenskap ökar chanserna att 

kunna ta sig igenom krissituationen och för att möjligheterna av förändringsarbetet efter 

krisen ska blir bättre (Ek & Borell, 2010). 

 

Tidigare psykologiska studier visar att det inte är upplägget av krisarbetet som är det 

viktigaste, utan hur ledarens personlighet är (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Att 

samspelet mellan chefen och arbetsgruppen är fungerande är en viktig aspekt under 

hanteringen av en kris och att de anställda är medvetna om behovet av en kriskommunikation 

under situationen. Den påfrestade situationen som arbetsplatsen befinner sig i under en kris, är 

ofta stressfylld. Stressen uppstår främst när all information ska ges ut till bland annat media, 

eftersom det är mycket information som ska ges ut snabbt. Det gäller att ha kunskap kring 

händelsen innan informationen ges ut till media och allmänheten. Därför är det bra att ha 
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riktlinjer för utgivningen av informationen (Boin, Hart, Stern & Sandelius, 2005). Nilzon 

(2004) skriver att arbetsplatsen ska ha kontinuerliga träffar under krisens gång och att inte låta 

stressen ta över situationen kan vara hjälpsamt. Under en kris sätts tilliten till varandra på 

arbetsplasten på prov. Det är vanligt att människor kommer att går igenom en fas där de inte 

känner igen sig själva och sina reaktioner, och motivationen för arbetet kan försvinna (Nilzon, 

2004). Därför ska kommunikationen inom arbetsgruppen vara fungerande och ses som ett 

stöd. Bra kriskommunikation kan leda till större ”medvetenhet, ökad instinkt, motivation och 

ökade personliga resurser” (Nilzon, 2004, s. 35). Tidigare forskning visar att om 

kommunikationen inte är fungerande kan det förvärra den redan kritiska situationen som 

arbetsplatsen befinner sig i (Ek & Borell, 2010). En betydande roll har chefens egna 

erfarenheter kring olika krissituationer.  

 

 

 

 

Teori och analytiska begrepp 
I vår studie har vi använt oss av professionsteori och det analytiska begreppet kris. 

Professionsteorin beskriver vilka kriterierna är för att ett yrke ska kunna kalla sig för en 

profession (Brante, 2009). En profession har stark legitimitet därför kommer vi att skriva om 

socialarbetares legitimitet och allmänhetens tillit till socialarbetare, eftersom det är en faktor 

som socialtjänsten blir tvungna att hantera under en medial granskning. Svensson (2008) 

anser att det är svårt att definiera socialt arbete som en profession och benämner det som ett 

professionellt fält. Under en medial granskning kan socialtjänsten hamna i en situation där de 

utses till syndabockar, vilket vi kommer att förklara närmare nedan. Vi har använt oss av det 

teoretiska och analytiska begreppet kris som vi i det här avsnittet kommer att definiera. 

Professionsteori 

Begreppet profession kan kortfattat förklaras som ett yrke där vetenskaplig kunskap används, 

som man får genom till exempel en universitetsutbildning. Forskare har svårt att definiera 

begreppet profession och vad det innebär, en del forskare säger att en profession är någon som 

har en högre formell utbildning som ger hög status. Svårigheten med att definiera profession 

beroende på utbildningsnivå är att det blir en politisk fråga om vilka yrken som kan kalla sig 

för profession (Brante, 2009). Brunnberg (2001) skriver att när media granskar och kritiserar 
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socialtjänsten upplever socialarbetare att deras professionsstatus minskar, vilket påverkar 

deras legitimitet från allmänheten.  

 

Cleazon (1987) beskriver att med en profession följer legitimitet, med detta menar hon att det 

medföljer ett förtroende och en tillit till personen som utövar arbetet. Hon skriver även att 

legitimiteten blir hotad när media framställer socialsekreterare negativt eftersom allmänhetens 

förtroende för socialarbetare då minskar. Socionomyrket är en ung profession vilket kan ha 

betydelse för att det inte har nått en tillräckligt hög status för att räknas som en profession. 

Anledningen till att socionomyrket är en ung profession är för att det först under början av 

1900-talet som akademiska utbildningar i socialt arbete utformades (Meeuwisse & Sunesson, 

1998). Innan dess var det främst frivilliga organisationer som utförde socialt arbete. 

Socionomer är inte legitimerade vilket betyder att man inte behöver ha genomgått en 

socionomutbildning för att arbeta inom socialt arbete, utan det kan räcka med en motsvarande 

utbildning, till exempel beteendevetare (Svensson, 2008). Enligt Beckman (1989) ska ett yrke 

efter den akademiska utbildning ha en legitimation för att kunna ses som en profession, vilket 

inte gäller socionomer.  

 

När media granskar socialtjänsten upplever socialarbetarna att allmänhetens tillit till 

socialtjänsten försvagas (Brunnberg, 2001). Grimen (2008) skriver att det är vikigt att det 

finns tillit till professionen, och att det finns en tillit mellan de professionella och klienten. 

Yrkesutövarens relation till sin klient bygger först och främst på tillit, men även makt. Makt i 

detta fall betyder att socialarbetaren har kunskaper som klienten inte har, och därför måste 

klienten lita på den professionella socialarbetarens kunskaper. Klienten blir i en sådan 

situation sårbar, eftersom det handlar om tillit från en position som oftast är präglat av 

maktlöshet och okunskap (Grimen, 2008).  

 

Den kritik som finns gällande att socionomer inte kan kalla sig för en profession är för att det 

finns motsvarande utbildningar som kan utföra socialt arbete, det vill säga att socionomer inte 

har någon expertiskunskap (Meeuwisse & Sunesson, 1998). Det finns ändå diskussioner om 

att socialarbetare vill bli sedda som en profession, vilket är svårt utifrån den aspekten att 

andra utför arbetet utan att ha en utbildning det vill säga frivilliga organisationer. Därför ses 

socialarbetare som en ”semi-profession” (Meeuwisse & Sunesson, 1998 s. 173), eller enligt 

Svensson (2008) ett professionellt fält på grund av att socialarbetare inte har expertiskunskap 

som ger stark legitimitet. 
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Socialt arbete som professionellt fält 

Socialt arbete är ett begrepp som är svårt att definiera, eftersom det är ett brett område där 

människor har olika utbildningar eller är outbildade. Med outbildade menar Svensson (2008) 

till exempel volontärer. Det gör att begreppet socialt arbete idag är svårt att definiera utifrån 

en utbildning, eftersom socialarbetare utför ett arbete som även outbildade till viss del kan 

utföra. Ett exempel på ett yrke där inte motsvarande förekommer är sjuksköterskeyrket 

eftersom de har en legitimation efter sin utbildning. Om en sjuksköterska missköter sitt arbete 

kan legitimation dras in. Den möjligheten finns inte inom socionomyrket eftersom de inte har 

en legitimation (Svensson, 2008) 

 

Eftersom socialt arbete är svårt att betrakta som en profession använder Svensson (2008) 

istället begreppet professionellt fält. Ett professionellt fält innebär bland annat att socialt 

arbete är ett delfält på arbetsmarknaden där akademiskt utbildade arbetar, vilket innebär att 

socionomen konkurrerar med andra om uppdrag och uppgifter. Viljan är att andra utbildningar 

inte ska ha möjlighet att utföra arbetet, det vill säga att socionomer ska få en legitimation och 

ensamrätt till deras uppdrag och uppgifter. Svensson (2008) skriver att ett professionellt fält är 

att å ena sidan knyta samman den del av det ”professionella fältet där aktörer har social- eller 

beteendevetenskaplig utbildning och å andra sidan de organisationer som inrättats för att 

bedriva socialt arbete i någon form” (Svensson, 2008, s.7). Det betyder att socionomer borde 

vara den dominerande gruppen inom socialt arbete. Socionomer har därmed inte lika stark 

legitimitet som en profession har eftersom de inte anses ha expertiskunskap inom socialt 

arbete (Svensson, 2008).  

Syndabocksbegreppet 

Brunnberg (2001) skriver i sin studie att socialarbetare upplever att de i media framställs som 

välfärdsstatens syndabockar, vilket även andra internationella och nationella studier visar. När 

media granskar socialtjänsten påverkar det allmänhetens förtroende för de professionella och 

socialtjänsten kan bli utpekade som syndabokar i händelsen som granskas, vilket är en 

situation som kan vara svårt att hantera (Nilzon, 2004). Medias granskning skapar oftast en 

oroande känsla hos de verksamma på socialkontoret. Oron kan handla om vem på 

arbetsplatsen som ska ta det yttersta ansvaret (Lundälv, 2004). Den som tar det yttersta 

ansvaret på socialkontoret är den som kan bli utsedd till syndabock, alternativ den enskilda 

socialsekreteraren i ärendet som media granskar. Asplund (1989) skriver att det i vissa fall 



 

 21 

inte endast en person som blir utpekad som syndabock, utan hela arbetsplatsen. När socialt 

arbete uppmärksammas i media kan alla socialkontor i hela Sverige ta åt sig av kritiken 

eftersom det ges ut en generaliserad bild av att socialtjänsten utför ett dåligt arbete. När 

socialtjänsten granskas i media och får kritik för sitt arbete är det en situation som ligger på en 

samhällig nivå. När det har uppstått en situation där det anses att något i samhället har gått 

felaktigt till, till exempel när de professionella inom socialtjänsten anses ha gjort något fel i 

sitt arbete, är det lätt att någon utses till syndabock. Det är lättare att utse någon annan till 

skyldig än att ta på sig ansvaret av det som har gått felaktigt till (Girard, 2007). Enander, 

Hede & Lajksjö, (2004) skriver att om socialtjänsten under krishantering ger ut informationen 

gällande händelsen på ett tydligt och korrekt sätt, kan de undvika att bli utsedda till 

syndabockar.  

 

Begreppet kris 

Begreppet kris kan betyda olika situationer och definieras på olika sätt. Beroende på vem det 

är som befinner sig i krissituationen, varierar begreppets innebörd. Därmed innebär en kris 

olika för olika personer (Guldåker, 2009). Gemensamt för en kris är att den ofta bryter ut 

under snabba omständigheter och är ” en händelse som drabbar många människor och stora 

delar av vårt samhälle” (Krisberedskapsmyndigheten, 2006 s.5) En kris är en plötslig 

förändring och är något som man inte har upplevt tidigare vilket kan leda till att tryggheten 

blir hotad. Begreppet kris förknippas främst med stora olyckor eller naturkatastrofer som 

påverkar hela samhället, då en kris är något som avviker från det normala 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006). När en kris uppstår innebär det ofta att media 

rapporterar om händelsen. Konsekvenserna av en kris kan även drabba andra kommuner och 

därmed inte endast den kommun som har drabbats av den särskilda händelsen (Enander, Hede 

& Lajksjö, 2004). Konsekvenserna efter en kris kan även påverka och skada förtroendet för 

organisationen som främst berörs av krissituationen. När en kris sker på en arbetsplats kan det 

innefatta nedskärningen, att någon har dött, olyckor eller hot (Svärd, 1999). 

 

Enander, Hede och Lajksjö (2004) skriver i sin studie att en kris av social karaktär exempelvis 

kan innebära att ett barn dör eller mördas. Eftersom det främst är socialtjänsten som arbetar 

med de sociala frågorna är det den myndighet som berörs mest under sociala kriser. Svärd 

(1999) skriver att en kris sker när våra tidigare erfarenheter inte räcker till för hantera 
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situationen och det kan innebära att man måste hantera krisen genom att samarbeta med andra 

myndigheter.  I en social kris kan socialtjänsten samarbeta med till exempel polis. denna 

samverkan är tydligare vid kriser i form av olycka och naturkatastrof (Enander, Hede & 

Lajksjö, 2004).  

 

Under en kris uppstår det reaktioner hos de som berörs av krisen, där vanliga reaktioner är 

stress, oro och ångest som måste bearbetas för att kunna återgå till den normala 

arbetssituationen. När samhället drabbas av en kris kan det leda till att den berörda 

myndigheten utsätts för hot från allmänheten (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Trots att en 

krissituation har uppstått måste myndigheters dagliga arbete kunna fortsätta vilket betyder att 

arbetsbelastningen blir högre. Vid en krishändelse måste myndigheterna ge information till 

allmänheten gällande händelsen, eftersom en allvarlig händelse för med sig oro både bland de 

den berörda myndigheten och allmänheten. Media är under en krissituation därför en tillgång 

som kan användas för att ge ut information gällande händelsen (Enander, Hede & Lajksjö, 

2004). Svärd (1999) skriver att när människobehandlande organisationer anses ha utfört ett 

bristande arbete som har lett till att en person farit illa av de professionellas handlingar kan 

det leda till att en krissituation uppstår.  När en kris inträffar inom socialtjänsten kan det 

handla om att arbetet anses vara bristande och inte utförts på ett korrekt sätt (Svärd, 1999). 

När media får vetskap om bristerna i socialtjänstens arbete kan det vara starten på en medial 

granskning.  
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Metod 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga och vilken metod vi har 

använt oss av i vår studie. Vi kommer att gå igenom arbetsfördelningen, val av litteratur, urval 

av intervjupersoner, hur vi gick tillväga i våra intervjuer, genomförande av analys, vår studies 

validitet och reliabilitet samt etiska reflektioner samt föra en diskussion av vårt val av metod. 

Val av metod  

Vår studie är en kvalitativ studie där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, med 

detta menas att vi i förväg hade valt ut ämnet, det vill säga hur utsatta socialkontor hanterar 

medias granskning. I våra intervjuer ställde vi öppna frågor (se bilaga 1) som gjorde att 

intervjupersonen kunde ge berättande svar, och vi hade möjlighet att ställa följdfrågor som 

inte stod med i intervjuguiden (Dalen, 2008). Fördelen med att vi använde öppna frågor var 

att intervjupersonerna lättare kunde använda sina egna ord och att vi fick mer information än 

vad vi från början hade tänkt oss. Anledningen till att vi inte valde att göra en kvantitativ 

intervjuform var att vi ville få en förståelse för hur intervjupersonerna upplevde att deras 

arbetsplats hanterade medias granskning. En annan anledning var att vi genom en kvantitativ 

studie inte hade kunnat gå in på djupet av intervjupersonernas upplevelser på samma sätt som 

den kvalitativa metoden gjorde. Den kvantitativa metoden är istället inriktad på statistiska 

mätningar (Bryman, 2011).  

Arbetsfördelning 

Litteraturen delade vi upp jämt mellan oss, men vi diskuterade varandras tilldelade litteratur 

vilket gjorde att vi var väl insatta i all litteratur. Vi har skrivit delar av uppsatsen tillsammans, 

men även delat upp vissa delar mellan oss. Det som vi främst delade upp var tidigare 

forskning, teori och bakgrund. Sedan gick vi tillsammans igenom det vi hade skrivit för att få 

ett gemensamt språk och sammanhängande texter. Uppdelningen av arbetet med intervjuerna 

gick till på följande sätt att vi höll i fyra intervjuer var, varav två var telefonintervjuer och två 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. I de intervjuer man själv höll i var den andre 

bisittare, vilket betydde att båda kunde ställa följdfrågor under intervjun, vilket vi innan 

intervjuerna meddelade intervjupersonerna om. Vi transkriberade även fyra intervjuer var och 

sedan läste båda två alla transkriberingarna. Empirin från våra intervjuer har vi tillsammans 

gått igenom och diskuterat för att se vad som var relevant för att kunna besvara vårt syfte och 
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våra frågeställningar. Vi har tillsammans strukturerat upp resultatet, analysen och 

slutdiskussionen. 

Val av litteratur 

Den litteratur som vi använde oss av var vetenskapliga artiklar, rapporter och annan relevant 

litteratur för att uppnå vårt syfte. Litteraturen beskrev främst hur socialarbetares möte med 

media ser ut och hur en krissituation på arbetsplatsen kan hanteras, eftersom vi i vår studie 

ville förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterade medias granskning och hur de 

bemötte media. Socialtjänstens hantering av en medial granskning kan liknas med att en 

krissituation på en arbetsplats. Litteraturen gällande kris och krishantering hittade vi genom 

Krisberedskapsmyndigheten (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som 

har en forskningsserie i ämnet. Forskningen har myndighetens vetenskapliga råd granskat 

innan den har tryckts (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010). Litteraturen 

gällande kriser och krishantering har också bestått av böcker och artiklar som ger bra 

beskrivningar i ämnet. I vår studie analyserade vi vårt resultat med professionsteori och 

begreppet kris. Vi valde professionsteorin eftersom tidigare forskning visar att de 

professionellas legitimitet påverkas negativt av medias granskning och hög legitimitet är ett 

kriterium för att ett yrke ska kunna kalla sig för profession (Brante, 2009). Anledningen till att 

vi valde att analysera utifrån begreppet kris är för att när det anses att socialtjänsten utför ett 

bristande arbete och därmed granskas av media, kan situationen ses som en kris på 

arbetsplatsen (Svärd, 1999). 

Urval av intervjupersoner 

Från början mailade vi endast Vetlanda respektive Oskarshamn kommun, eftersom fallen som 

vi hade valt att ta upp som exempel i vår studie var i de kommunerna. Vi poängterade i mailen 

att vi inte var intresserade av de specifika fallen som media uppmärksammat, utan hur 

socialtjänsten hanterade situationen när media granskade dem. På socialkontoret i Vetlanda 

kommun svarade de att ingen av de inblandade arbetade kvar och att de därför inte kunde 

medverka i vår studie. Det bortfallet medförde att vi letade upp fler uppmärksammade fall 

genom sökmotorn Google. De kriterier som vi hade för fallen var att de skulle ha 

uppmärksammats i svensk media på riksnivå. På det sättet hittade vi ytterligare tre fall och 

kommuner som vi mejlade till angående intervjuer till vår studie. I mejlen skickade vi med 

vårt syfte, för att de skulle få förståelse gällande vad intervjuerna till vår uppsats skulle handla 

om (se bilaga 2). Anledningen till detta var för att våra intervjupersoner skulle kunna 
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förbereda sig inför intervjuerna, eftersom några av kommunerna granskades av media för ett 

antal år sedan.  

 

Urvalsmetoden som vi använde oss av, för att få tag på intervjupersoner, var en blandning 

mellan målstyrt urval och bekvämlighetsurval. Det målstyrda var att vi riktade oss mot en 

specifik grupp av intervjupersoner (Bryman, 2011), det vill säga socialsekreterare och chefer 

på socialkontor som hade blivit granskade av media. Anledningen till att vi vände oss till de 

positionerna på socialkontoren var för att vi hade en tanke om att de bäst kunde svara på våra 

frågor eftersom vi ville få socialarbetenas berättelser om hur deras socialkontor hanterade 

medias granskning, men även för att deras upplevelser av krissituationen kunde skilja sig åt 

beroende på position i organisationen. Vi fick sedan anpassa oss efter vilka som 

socialkontoren ansåg kunde besvara våra intervjufrågor bäst, vilket blev bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Utifrån våra kriterier blev intervjupersonerna tre socialsekreterare, en 

kommunikationsstrateg inom socialtjänsten, en socialchef, två IFO (individ- och 

familjeomsorg) chefer och en enhetschef. Anledningen till att vi valde att intervjua personer 

som hade olika positioner inom socialtjänsten var för att vi ville få ett större perspektiv på 

hanteringen av medias granskning. Vi hade en tanke om att upplevelsen av hur arbetsplatsen 

hanterade medias granskning kunde skilja sig åt beroende på position, men det är inte 

meningen att vi ska jämföra positionernas upplevelser. Genom att intervjupersonerna hade 

olika positioner inom socialtjänsten fick vi olika perspektiv utifrån deras berättelser gällande 

hanteringen av medias granskning. 

Tillvägagångssätt i intervjuer 

Efter att ha skrivit vår intervjuguide ville vi se om frågorna var förståliga. Därför använde vi 

oss av två personer att testa vår intervjuguide på. Under dessa intervjuer testade vi även vår 

tekniska utrustning som vi använde oss av under inspelningen av intervjuerna. Efter att ha 

gjort testintervjuerna kunde vi ändra det som behövdes för att intervjuerna skulle bli så bra 

som möjligt (Dalen, 2008). Innan vi startade intervjuerna tog vi upp praktiska saker men våra 

intervjupersoner, till exempel hur lång tid intervjun skulle ta. Vi använde oss både av 

telefonintervjuer och intervjuer genomförda på intervjupersonernas arbetsplats, vilket gjorde 

att det praktiska genomförandet skilde sig åt (bilaga 3). För att få med intervjupersonernas 

berättelser ordagrant spelade vi in intervjuerna, vilket underlättar i en kvalitativ studie (Dalen, 

2008). Alla våra intervjupersoner samtyckte till inspelningen av intervjuerna. 
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Genomförande av analys  

Empirin från våra intervjuer sorterade vi under olika teman, som skulle belysas i vår analys. 

Vårt syfte och frågeställningar hade betydelse för vilka teman som valdes, eftersom vi i 

resultat och analysdelen besvarar dessa. Från intervjuerna valde vi ut de mest relevanta och 

beskrivande citaten för att kunna analysera med vår teori, våra analytiska begrepp och tidigare 

forskning. Vi var noga med att lyfta upp vad intervjupersonerna berättade om deras 

upplevelse av att media granskar deras arbete och analysera detta med vår teori och analytiska 

begrepp.  

  

Vårt resultat och analys bygger inte på de fall som media granskade i våra intervjukommuner, 

eftersom vi i vår studie inte ville studera fallen utan vi ville förstå hur professionella inom 

socialtjänsten hanterar medias granskning på sin arbetsplats och hur de hanterar kontakten 

med media. Det är därför inte relevant för oss att presentera de fall som media granskade i 

våra intervjukommuner. Det är heller inte relevant att presentera i vilka kommuner som vi har 

genomfört våra intervjuer eftersom studien inte bygger på specifika fall.  Syftet med vår 

studie är att förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterar medias granskning på sin 

arbetsplats och hur de hanterar kontakten med media, vilket är det våra intervjuer har haft 

fokus på. I analysen jämför vi inte intervjupersonernas olika positioner eftersom vi ville ha ett 

helhetsperspektiv av hur medias granskning hanterades på socialkontoren i våra 

intervjukommuner.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att visa hur tillförlitlig och äkthet 

studien har.  Tillförlitligheten ses utifrån fyra krav det vill säga hur trovärdig, överförbar, 

pålitlig studien är och möjligheten att bekräfta intervjupersonernas berättelser (Bryman, 

2011). Vi transkriberade våra intervjuer ordagrant vilket gör att tillförlitligheten stärks i vår 

studie, eftersom vi inte har lagt till våra egna formuleringar i intervjupersonernas berättelser. 

Intervjupersonernas berättelser var liknande varandra vilket gör att trovärdigheten blir 

starkare och att vårt resultat är överförbart till andra socialkontor som utsätts för en medial 

granskning. Reliabilitet handlar om att vi presenterar en rättvis bild av våra intervjupersoners 

berättelser om hur de hanterade medias granskning på deras socialkontor (Bryman, 2011). Vi 

anser att vårt resultat kan ge en förståelse för hur socialkontor hanterar medias granskning på 

sin arbetsplats.  
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Etiska överväganden  

Utifrån det forskningsetiska kravet tog vi hänsyn till intervjupersonernas individskydd. 

Individskyddskravet innebär ”informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002 s.6). Vi informerade våra intervjupersoner om vår 

studie genom att maila vårt syfte till dem och därefter deltog de frivilligt i vår studie och 

kunde dra sig ur om de ville. I studien var inte kommunerna och intervjupersonernas 

positioner anonyma. Innan vi började intervjuerna frågade vi om samtycke till inspelning av 

intervjun och även om de ville vara anonyma. Det var några intervjupersoner som inte ville att 

vi skrev ut deras riktiga namn, därför nämner vi alla våra intervjupersoner vid andra namn i 

vår studie. De som möjligtvis kommer att ta del av intervjupersonernas namn är vår 

handledare och examinator. Vi hade i åtanke att våra intervjupersoner kunde uppleva 

intervjuerna som känsliga, eftersom det var en jobbig period när media granskade dem. Våra 

intervjupersoners berättelser används av etiska skäl endast till vår studie. För att 

intervjupersonerna ska känna att deras deltagande i studien har varit betydelsefull, kommer vi 

att skicka den färdigställda studien till dem. (Vetenskapsrådet, 2002). 

Metoddiskussion  

Här kommer vi att diskutera de val som vi har gjort under studiens gång och hur de kan ha 

påverkat vårt slutresultat.  

 

Vi har under uppsatsarbetets gång fört diskussioner kring att använda oss av 

organisationsteorin. Anledningen till att vi bestämde oss för att inte använda 

organisationsteorin var för att vi ville förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterar 

medias granskning på sin arbetsplats och hur de hanterar kontakten med media, därmed inte 

organisationens uppbyggnad (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2010). Vi valde istället 

professionsteorin för att kunna föra diskussioner om socialarbetares legitimitet, eftersom 

tidigare forskning säger att legitimiteten påverkas negativt under en medial granskning. Det 

analytiska begreppet kris valde vi på grund av att när media kritiserar socialtjänstens arbete 

kan situationen liknas med en kris, som socialkontoren blir tvungna att hantera (Svärd, 1999). 

 

Vid val av intervjupersoner fick vi kontakt med åtta stycken, detta för att få ta del av flera 

olika berättelser utifrån olika positioner och om hur olika socialkontor kan hantera en medial 

granskning. När vi tog kontakt med våra intervjukommuner mailade vi som tidigare nämnts 
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vårt syfte med studien.  Den enda nackdelen med det var att fyra intervjupersoner arbetade i 

samma kommun och kunde ha diskuterat händelsen sinsemellan. I intervjuerna kunde vi inte 

märka att intervjupersonerna hade gjort detta, eftersom vi upplevde att vi fick fyra olika 

berättelser av händelsen. 

 

Eftersom vi i vår studie intervjuade professionella inom socialtjänsten som har varit med om 

en medial granskning, stötte vi på begränsningar i vårt urval av intervjupersoner. 

Begränsningen gjorde att vi fick leta efter uppmärksammade fall i hela Sverige, vilket ledde 

till att vi även fick använda oss av telefonintervjuer eftersom några av kommunerna ligger 

långt bort från Växjö. Fördelen med att vi genomförde intervjuer på intervjupersonernas 

arbetsplats var att de kände sig bekväma i miljön och att de fick en bild av oss och vi fick en 

bild av dem, vilket inte skedde i telefonintervjuerna (Bryman, 2011). Telefonintervjuerna 

gjorde att vi lättare kunde få tag på intervjupersoner, eftersom vi inte behövde ta hänsyn till 

geografisk plats. Vi märkte att telefonintervjuerna tog kortare tid, men anledningen till detta 

kunde vara att det inte blev lika mycket småprat kring ämnet mellan varje fråga och att pauser 

inte uppstod, vilket det blev i de andra intervjuerna. En annan nackdel med 

telefonintervjuerna var att vi lättare kunde prata i mun på varandra, vilket gjorde att 

intervjupersonen ibland inte fullföljde sin mening.  

 

Vi ser i efterhand att vi hade kunnat intervjua allmänheten om hur media påverkar synen på 

socialtjänsten. I vår uppsats tar vi endast upp hur våra intervjupersoner upplevde att 

allmänhetens mediebild var och hur socialkontoren hanterade denna bild. Om vi hade valt att 

intervjua allmänheten hade vi inte svarat på vårt syfte om hur de professionella inom 

socialtjänsten hanterar medias granskning på sin arbetsplats och hur de hanterar kontakten 

med media. 
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Resultat och analys 

Syftet med vår studie är att förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterar medias 

granskning på sin arbetsplats och hur de hanterar kontakten med media. Vi har intervjuat åtta 

personer i fyra olika kommuner som har blivit granskade av media. I intervjuerna gick vi inte 

in på de enskilda fallen som media granskade i kommunerna, men intervjupersonerna fick dra 

kopplingar till deras ärende om de ville. Det resulterade i att några intervjupersoner drog 

paralleller till ärendet, medan andra svarade utifrån ett generellt perspektiv. Empirin från våra 

intervjuer kommer i den här delen av vår uppsats att analyseras med professionsteorin och 

begreppet kris, men även tidigare forskning. Professionsteorin kommer att hjälpa oss att i 

empirin lyfta fram betydelsen av socialarbetarnas legitimitet och allmänhetens tillit till 

socialtjänsten, eftersom legitimiteten blir hotad under en medial granskning (Cleazon, 1987). 

Begreppet kris använder vi oss av för att analysera vår empiri med hur medias granskning kan 

ses som en kris.  

Organiseringen av stöd och kommunikation 

Tidigare forskning visar att stöd och kommunikation är två delar som har en betydande roll 

under en krissituation (Ek & Borell, 2010), vilket även vår empiri visar. Därför kommer vi 

under den här rubriken att presentera och analyser hur våra intervjupersoner upplevde 

organiseringen av stöd och kommunikation då media granskade deras socialkontor. Alla 

intervjupersonerna hade en gemensam bild av att det var viktigt att stötta varandra när det 

pågår en medial granskning och när de professionella inom socialtjänsten kritiseras. Det fanns 

i alla intervjukommunerna stöd mellan kollegor och chefer, eftersom de hade öppna dialoger 

gällande situationen. Intervjupersonerna beskrev att stödet innefattade både samtal och 

förståelse, från framförallt cheferna. En intervjuperson berättade att hennes kontorsdörr alltid 

stod öppen under perioden, för att de anställda som kände att de behövde prata skulle kunna 

komma när dem ville. När socialkontor blir granskade och kritiserade i media är det viktigt att 

ha stöd från både kollegor och chefer. För att få ett bra stöd visade våra intervjuer att det är 

viktigt att ha en öppenhet på arbetsplatsen. Boin & Lagadec (2000) skriver att genom att ha en 

öppenhet och stötta varandra leder det till att gemenskapen på arbetsplatsen stärks och att 

arbetet fortfarande kan fungera. Även Hilmarsson (2004) skriver att gemenskapen stärks om 

personalen samtalar med varandra och berättar hur de upplever situationen. Under perioden 

när media granskade dem hade en del intervjupersoner svårt att uppmärksamma stödet, men 

kunde i efterhand se att det fanns stöd. Vi tolkar att en anledning till det kan vara att en medial 
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granskning medför mycket stress, press och hög arbetsbelastning som gör att det kan vara 

svårt att ta sig tid till stöd. Svärd (1999) skriver att när en kris uppstår medför det 

påfrestningar för de som berörs av krisen. Eftersom en krissituation avviker från det normala, 

blir arbetsbelastningen hög och arbetssituationen stressfylld. Denna definition som Svärd 

(1999) gör av en krissituation upplevde även våra intervjupersoner under den perioden som 

media granskade deras arbetsplats. Utifrån Svärds (1999) definition visar vår empiri att en 

medial granskning medför en krissituation på socialkontoret. 

 

Svärd (1999) skriver att det kan vara bra att ta in andra professioner som till exempel 

psykologer för att få hjälp med bearbetning av den kritiska arbetssituationen. Vår tolkning är 

att det kan vara bra att få hjälp av någon utifrån för att få ett annat perspektiv på situationen 

och som är psykologiskt utbildad. Vi tolkar även att det är lättare att prata ut med någon som 

inte tillhör arbetsgruppen eftersom den inte berörs av situationen på samma sätt och därmed 

ha ett objektivt synsätt. Å andra sidan kan andra uppleva att någon utifrån inte förstår den 

faktiska situationen som arbetsplatsen hamnar i när media granskar dem. Våra 

intervjukommuner tog in stöd från antingen psykolog eller företagshälsovård för att utöka 

stödet under krissituationen. Intervjupersonerna berättade om stödet från företagshälsovården: 

 

/…/ ganska omgående därefter hade vi ju också planerat in så att företagshälsan träffade 

både dem som var närmast utpekade i tv men också övrig personal som kände sig utpekade 

för att ha utfört ett dåligt jobb. Varje samtal med företagshälsan var genomgående stöd både 

individuellt och i grupp, det man behövde så att man kunde ta upp den kontakten direkt. 

(Socialchef, Johan) 

 

Det är först när jag får signaler om att någon behöver någonting extra då finns det ju en 

ganska tydlig struktur med allt från stöd ifrån vår företagshälsovård, särskild stöd från chefen 

och till de enskilda. 

(Enhetschef, Malin) 

 

En intervjuperson upplevde situationen som så fruktansvärd att psykologiskt stöd inte hjälpte 

henne, däremot upplevde hon att stödet från kollegor och chefer hade betydelse. Abrahamsson 

& Magnusson (2004) skriver att det i ett förebyggande syfte är bra ha riktlinjer som beskriver 

hur stödet och kommunikationen ska genomföras och hur eventuellt ytterligare stöd ska 

tillsättas. Vi tolkar att det är bra att ha riktlinjer eftersom en kris för med sig hög 
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arbetsbelastning och för att kommunikationen ska kunna vara fungerande och underlätta 

informationsflödet under krisen.  

Hantering av informationsflödet 

Tidigare forskning säger att informationsflödet har betydelse både inom arbetsgruppen och till 

media (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). I de kommunerna som vi genomförde våra intervjuer 

i var det främst cheferna och socialnämnden som hade kontakt med media och därmed var det 

de personerna som var kommunernas ansikten utåt. Enligt våra intervjupersoner hade 

cheferna och socialnämnden det yttersta ansvaret för myndighetens arbete när media 

granskade dem. De chefer som vi intervjuade i vår studie påpekade att de anställda fick uttala 

sig i media om de ville, eftersom man enligt lag har rätt till det, men att de även kunde 

hänvisa media vidare till sin chef. En intervjuperson uttryckte sig att media inte accepterar att 

cheferna avstår från att uttala sig. I en kommun hade de efter medias tv-sändning ett 

informationsmöte gällande händelsen. Socialchefen i kommunen hade då sett till att de närmst 

berörda inte fanns på arbetsplatsen den dagen, på grund av säkerhetsskäl. Socialchefen Johan 

berättade att det är viktigt att de närmst berörda på arbetsplatsen informeras om händelsen 

först, därefter informeras resterande personal på arbetsplatsen för att de ska kunna veta vad de 

kan uttala sig om i media.  

 

Vi hade informerat personalen att på hemsidan kan ni läsa vad som är offentligt i ärendet, 

alltså för vår egen personal /…/ det som står där är öppet för er att säga. 

(Socialchef, Johan) 

 

När personalen har informerats kan media kontaktas och få information kring krissituationen, 

vilket gör att även allmänheten informeras (Skoglund, 2002).  

 

I våra intervjuer framkom det att media hade fokus på kommunens socialnämnd i en av våra 

intervjukommuner det vill säga politikerna som fattade beslutet i ärendet. En intervjuperson 

problematiserade politikernas situation på följande sätt: 

 

/…/ det är ju svårt att vara politiker, de är ju inte socionomer, de vet ju egentligen ingenting, 

de går ju på det de fått av oss och har skaffat sig en så bra uppfattning som de kan. 

(Socialsekreterare, Petra) 

 



 

 32 

Svensson (2008) skriver att inom det professionella fältet socialt arbete ska de som är 

yrkesverksamma ha en social- eller beteendevetenskaplig utbildning, men att den 

dominerande gruppen inom socialt arbete borde vara socionomer. Intervjupersoner i vår 

studie påpekade att politikerna i en socialnämnd fattar beslut i ett ärende efter att en 

socialsekreterare har presenterat utredningsarbetet och vilka insatser som bör tillsättas i det 

enskilda ärendet. Vår tolkning är att politikernas erfarenhet i socialt arbete kan ha betydelse i 

beslutet som de fattar, eftersom de oftast inte har en akademisk utbildning i socialt arbete. 

Eftersom politikerna oftast inte har någon utbildning inom socialt arbete, tolkar vi att det kan 

påverka deras legitimitet eftersom allmänheten kan uppleva en osäkerhet gentemot deras 

kunskap inom social problematik. Detta kan förstås utifrån Grimens (2004) beskrivning om 

att relationen mellan klient och socialarbetare bygger på klientens tillit till den professionellas 

kunskap.  Det som också har en betydelse i socialnämndens beslut är kommunens ekonomiska 

budget och kvalitén på utredningsarbetet.  

 

Skoglund (2002) skriver att det är viktigt att kommunikationen under krissituationen är 

fungerar på ett bra sätt så att rätt information ges ut till media kring det ärendet som 

granskningen gäller. Enander, Hede & Lajksjö (2004) skriver att informationen gällande 

krissituationen är viktig att få ut till allmänheten, för att dämpa oron. Därför är media en 

tillgång under en pågående kris. Utifrån vårt intervjumaterial kunde vi se att 

informationsflödet under den mediala granskning medförde att arbetsbelastningen blev 

betydligt högre eftersom journalister begärde ut handlingar som skulle kopieras. En 

intervjuperson berättade:  

 

Jag kände mig väldigt stressad av att det var så mycket deadlines. 

(Socialsekreterare, Sara) 

 

I kommunen där socialsekreteraren Sara arbetade i var det socialnämnden som kritiserades 

och hade ansvaret för mediekontakten. Stressen berodde bland annat på att hon som 

socialsekreterare fick informera socialnämnden om de frågor som de inte var insatta i gällande 

ärendet. Enander, Hede & Lajksjö (2004) och Bion, Hart, Sten & Sandelius (2005) lyfter upp 

vikten av att någon som är insatt i ärendet ger information till dem som ska uttala sig i media 

för att det ska vara korrekt information som ges ut. Vår tolkning är att informationsflödet 

under en kris på arbetsplatsen för med sig mycket arbetsbelastning och stress, vilket enligt 

Enander, Hede & Lajksjö (2004) är en vanlig reaktion under en kris. En intervjuperson 
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hanterade sin stress genom att hon hade god kontakt med sin chef och att de tillsammans kom 

överrens om att hon kunde ta ut sin flextid när det passade arbetssituationen. Skoglund (2002) 

lyfter också upp vikten av att ha en öppen relation gentemot media, för att allmänheten ska 

kunna ta del av socialtjänstens perspektiv i händelsen som granskas. Vi tolkar därför att 

socialtjänstens hantering av mötet med media kan ha betydelse i krissituationen. 

Hanteringen av mötet med media 

Beroende på hur socialtjänsten hanterar mötet med media, kan påverka hur relationen mellan 

dem blir (Lundälv, 2004). I alla intervjuer berättade våra intervjupersoner att de i så lång 

utsträckning som möjligt hade en öppen dialog med media, men med hänsyn till sekretessen. 

Vi tolkar att detta är viktigt utifrån Grimens (2010) beskrivning om att tilliten mellan de 

professionella inom socialtjänsten och klienterna ska bibehållas. I våra intervjuer framkom det 

att i mötet med media kan socialtjänsten prata utifrån ett generellt perspektiv för att inte hänga 

ut enskilda personer i ärendet men ändå kunna vara öppen. En intervjuperson upplevde 

relationen mellan media, och i hennes fall socialnämnden, som öppen men att de skulle ha 

tänkt till en extra gång eftersom reaktionen från allmänheten blev så pass stark. IFO- chefen 

Erik hade mycket kontakt med media och var nöjd med relationen, vilket han ansåg berodde 

på hans öppenhet. Hanteringen av mötet med media handlade också om att kommunerna bjöd 

in media till samtal och presskonferenser där media kunde ställa sina frågor. Öppenheten 

visade sig i dessa sammanhang, men även i de inbokade intervjuerna med media. En av våra 

intervjupersoner hade tidigare varit journalist och upplevde att hennes kontakt med media var 

bra, eftersom hon kunde förstå hur media tänkte och det gjorde att relationen blev öppen. Vi 

tolkar det till att hon hade kunskap om vilka frågor som journalister kan tänkas fråga, vilket 

enligt Skoglund (2002) är bra att vara förberedd på. 

 

En intervjuperson berättade att ett eget initiativ till ett möte med media kan leda till att 

krissituationen inte blir lika dramatisk som den kan bli om socialtjänsten avvaktar med att ta 

kontakt med media.  

 

/…/ ofta när media är inblandat så hamnar socialtjänsten och många andra i 

försvarsställning när man blir attackerade av media, och då ska vi svara på svåra frågor på 

något sätt, vi hamnar i försvar. Det är ju också det att vi själva kan ta initiativ om någonting 

händer så kan vi alltså förebygga en kraftfull medial, negativ debatt kring att vi öppnar upp 

innan det går igång. 
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(IFO- chef, Erik) 

 

Enander, Hede & Lajksjö (2004) skriver att det är bra att ha inställningen att media är en 

tillgång under krisen. I våra intervjuer framkom det att relationen med media försämrades i en 

intervjukommun på grund av att de upplevda att media inte respekterade socialtjänsten, på så 

sätt att de gick omkring på kontoret och ville ställa frågor utan att de hade bestämt någon tid 

för intervju. Intervjupersoner berättade att det är viktigt att vara förberedd när man ska möta 

eller bli intervjuad av media. Socialchefen Johan berättade att han var i kontakt med kollegor i 

andra kommuner som hade varit med om liknande situationer. Av kollegorna fick han råd om 

hur han kunde förbereda sig och vad han skulle tänkte på i mötet med media. Svärd (1999) 

skriver att när en krissituation uppstår kan det vara ett tecken på att organisationens 

erfarenheter inte räcker till. Krissituationen kan föra med sig nya erfarenheter som kan vara 

användbara i det framtida arbetet (Abrahamsson & Magnusson, 2004). Utifrån vårt 

intervjumaterial tolkar vi även att andras erfarenheter är lärorika.  

  

För att kunna uttala sig tydligt i media under en kris, är det bra att ha någon form av 

medieutbildning (Skoglund, 2002), vilket även vårt intervjumaterial visar.  

 

Det handlar om att vara i skarpt läge ett antal gånger för att klara av det här så bra som 

möjligt. 

(IFO-chef, Erik) 

 

Vi fick någon utbildningsdag på stadshuset, det var någon mediekonsult helt enkelt, som kom 

dit. Sen så fick vi ju ännu mera juridikisk utbildning /…/ 

     (Socialsekreteraren, Sara) 

 

Jag tänker också att det handlar om att vara lite bekväm med att hålla i en mikrofon att 

liksom våga svara på frågor och synas /…/ Så jag tror att medieträning, scenträning det 

kommer att öka förmågan att kunna gå ut och informera andra arbetsgrupper det kommer att 

öka förmågan att hålla i möten. Man tjänar på det i massa olika situationer som 

socialsekreterare eller behandlare och definitivt allt sådant gör att man tycker att det är lite 

lättare om nu en journalist skulle vilja fråga om något. 

(Enhetschef, Malin) 
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I en av våra intervjukommuner har de utformat en medieutbildning för personalen på 

socialkontoret som genomförs två gånger om året, där det beskrivs hur medias arbete ser ut. 

Utbildningen har fått ett positivt gensvar från personalen eftersom det har ökat förståelsen till 

media och varför journalisterna ställer de frågor de gör. Enligt vår intervjuperson tar 

utbildningen upp följande: 

 

/…/ vad man har för rättigheter, vad man har för skyldigheter och hur man kan göra för att 

möta medias frågor på ett bra sätt. 

(Kommunikationsstrateg, Karin) 

 

Medieutbildningar handlar om att de professionella inom socialtjänsten ska få kunskap och 

förståelse för medias arbete vilket är bra för socialarbetare att ha när de ska möta media 

(Lundälv, 2004). Vi tolkar att medieutbildningar kan medföra att de yrkesverksamma på 

socialtjänsten blir säkrare när de ska möta media.  

 

En intervjuperson lyfte upp kommunens POSOM-grupp som är en krisgrupp som ska kunna 

hantera större olyckor i kommunen. I och med att hon är en del av krisgruppen, har hon fått 

kunskap om hur media kan hanteras under en krissituation. 

 

/…/ jag hade fått min krishanteringsutbildning lite med media, i alla fall det här att ta 

kommandot så pass över presskonferensen, att du sätter ut klockslag och ju större krisen är ju 

tätare och så här. När journalisterna bara trycket på trycker på, men klockan två har vi, 

klockan fyra har vi och klockan sex har vi, så lite sådant där och det stärkte vi ju upp också 

när det händer sådant här. Vi måste vara på offensiven och vi måste skriva pressmeddelande 

så det rasslar. Och lämna ut hela tiden. Så det skärptes ju till, det är ju klart. 

(IFO-chef, Anna) 

 

Det är viktigt att sedan ha en kontinuerlig kontakt med media under hela krisförloppet 

(Abrahamsson & Magnusson, 2004), vilket vi även kan se i vår empiri. Som Annan beskriver 

i citatet ovan har hon haft användning av hennes erfarenheter av kommunens POSOM-grupp, 

under den mediala granskningen. Utifrån detta tolkar vi att medias granskning kan liknas med 

en krissituation, eftersom erfarenheter av andra kriser har haft betydelse i hanteringen.  
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När socialtjänsten ska möta media uppmärksammade vi i våra intervjuer att det oftast inte 

bara är en person som framträder i media, utan att det är flera personer som delar på ansvaret. 

En intervjuperson berättade: 

 

I det här fallet var vi ju tre och då var det ju mig själv, kommunstyrelsen och ordförande som 

fördelade kontakten när vi exponerar oss för media och allting, framförallt i bild då. 

(Socialchef, Johan) 

 

Det är enligt socialchefen Johan bra om det är flera personer som delar på ansvaret att 

framträda i media, eftersom det också är en säkerhetsfråga. Skoglund (2002) skriver dock att 

det endast ska vara en eller två personer som ska möta media för att informationen som ges ut 

inte ska skiljas åt. Vi tolkar att våra intervjupersoner upplevde att kontakten med media är för 

stort ansvar för en person att hantera när media granskar dem.  

 

 I våra intervjukommuner var det inte en enskild socialsekreterare som hängdes ut i media, 

däremot var det en enskild tjänsteman som media fokuserade på i en av kommunerna. I det 

fallet blev chefens position tydligare eftersom han var tvungen att fatta vissa beslut. 

Socialchefen Johan berättade att de inte kunde låta den enskilde tjänstemannen medverka i 

media och att de var tvungna att stötta henne så mycket de kunde för att hon skulle kunna vara 

kvar på arbetsplatsen efter medias granskning. När hela socialkontoret eller en enskild 

socialsekreterare blir negativt framställd i media, blir legitimiteten hotad eftersom förtroendet 

för dem minskar (Cleazon, 1987). Tilliten är en viktig del i mötet mellan en professionell 

socialarbetare och en klient (Grimen, 2010), vilket vi tolkar minskar utifrån detta perspektiv. 

Abrahamsson & Magnusson (2004) lyfter upp vikten av att ha en kontinuerlig kontakt med 

media för att upplysa allmänheten om krissituationens tillfälliga läge och förändring. En kris 

är en situation som påverkar hela samhället och skapar reaktioner bland allmänheten 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Allmänhetens reaktioner kan enligt våra 

intervjupersoner föra med sig hot som socialkontoren blir tvungna att hantera. 

Hantering av allmänhetens reaktion 

Arbetsplatsen kan under en kris bli tvungen till att hantera hot, eftersom en kris för med sig 

reaktioner från allmänheten (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Påverkan på socialkontoren 

och de enskilda positionerna inom socialtjänsten såg olika ut i de olika kommunerna där vi 

har genomfört våra intervjuer. I några av våra intervjukommuner var det fokus på den 
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enskilda tjänstemannen, det vill säga att personen fick hot från allmänheten. I en annan 

intervjukommun var det som tidigare nämnts socialnämnden som blev mest utsatt och fick ta 

den hårdaste kritiken från media och allmänheten. Hoten som en medial granskning medför 

har enligt våra intervjupersoner främst framkommit i form av mail och telefonsamtal. En 

intervjuperson beskrev hur situationen utvecklades när media sände granskningen:  

 

Vi var hemma hos en av våra politiker och tittade på tv-programmet och det tog 10 minuter, 

sen ringde telefonerna och…mailen drösade in. Jag vet inte om det var 300 eller 600 mejl 

som bara rasslade in och serven gick ju ner. 

(IFO-chef, Anna) 

 

I intervjun framkom det också att kommunen redan innan programmet sändes hade förberett 

stadshuset med telefonister, för att kunna hantera allmänhetens reaktion. Telefonsamtalen och 

reaktionen blev större än vad kommunen från början trodde, vilket ledde till att situationen 

inte gick att hantera trots deras förberedelser. Skoglund (2002) skriver att det är viktigt att ha 

förberedande riktlinjer för hur en krissituation ska hanteras gällande att personalen vid växeln 

utökas och vad som kan göras om det förekommer hot. Vårt intervjumaterial visar att det kan 

vara svårt att veta i förväg hur reaktionerna ska bli. Enander, Hede & Lajksjös (2004) 

forskning visar att en krissituation ofta för med sig mycket stress, oro och ångest bland både 

de drabbade och allmänheten. Vi tolkar därför att socialkontoren kan förbereda på en sådan 

reaktion, även om det kan vara svårt att veta i vilken omfattning reaktionerna visar sig.  

 

Socialchefen Johan berättade att man ska hantera medias granskning som en kris och därmed 

förbereda sig för det värsta tänkbara. Det är svårt att från början veta hur stor allmänhetens 

reaktion blir av medias granskning. Utifrån vår empiri tolkar vi att det kan bero på hur det 

enskilda socialkontoret anser att de har gjort ”rätt eller fel” i det granskade ärende vilket har 

betydelse för hur de förbereder sig. Ett socialkontor som anser att de har gjort rätt i 

utredningsarbetet kan ha svårt att förstå varför media uppmärksammar ärendet och är därför 

inte förberedda på allmänhetens reaktion. Detta tolkar vi kan skapa oro och förvirring bland 

de anställda, vilket enligt Enander, Hede & Lajksjö (2004) är vanliga reaktioner under en kris. 

 

Vi ser att intervjukommunerna efter medias granskning stärkte de områden som blev 

kritiserade till exempel noggrannare dokumentation och tydligare riktlinjer. Intervjupersoner 

sa att förändringarna inte gjordes på grund av medias granskning, men ändå förändrades eller 



 

 38 

stärktes det som media uppmärksammade och kritiserade i sin granskning. Hagström (2002) 

skriver att medias kritik i vissa fall även kan påverka redan fattade beslut. Enligt Brunnberg 

(2001) är förändringsarbetet viktigt för att allmänhetens förtroende till socialtjänsten ska 

kunna byggas upp igen. Vi tolkar utifrån Grimen (2010) att förändringsarbetet också har 

betydelse för allmänhetens tillit till socialtjänstens kunskaper.  

 

Våra intervjupersoner tyckte att det är bra att media granskar deras arbete. Två 

intervjupersoner uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det ju bra för rättsäkerheten att vi blir synade och granskade även av media. 

(Enhetschef, Malin) 

 

Media har absolut en viktig roll och på många områden självklart och att vi ska vara öppna, 

vi ska också kunna tåla kritik och för att vi har ju väldigt stor makt egentligen över 

människors liv så det är ju jätteviktigt att vi också kontrolleras hela tiden, så att man ser till 

så att lagar, regler, riktlinjer och rutiner följt. Så det har vi ingenting emot. 

(Kommunikationsstrateg, Karin) 

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser tolkar vi att socialtjänsten utför myndighetsutövning 

och har makt över människors liv. Om allmänheten anser att socialtjänsten gör ett bristande 

arbete ska socialtjänsten kunna förbättra det som anses vara bristande (Abrahamsson & 

Magnusson, 2004), vilket vår empiri visar att socialkontoren gör. 

Välfärdstatens syndabockar 

Tidigare forskning visar att socialarbetare upplever att de i media framställs som 

välfärdsstatens syndabockar. Det var delade meningar bland intervjupersonerna hur de 

upplevde att media framställde socialtjänsten. Att socialtjänsten framställs på ett negativt sätt 

kan leda till att de utses till syndabockar i händelsen som media granskar och kritiserar 

(Brunnberg, 2001). I de fall där våra intervjupersoner upplevde att medias bild var felaktig 

uttryckte de sig att det både var kommunens socialkontor och enskilda tjänstemän som blev 

utsedda till syndabockar. 

 

Alltså, vad vi än gör så kommer vi att framställas som bovarna. 

(Socialchef Johan) 



 

 39 

 

Intervjupersonerna berättade att en ensidig bild av händelsen bygger på att media kan vinkla 

händelsen som de vill och att media kan klippa ihop inslag utifrån vad de själva vill ge ut för 

bild av händelsen och även aktivt exkludera viktig information. Intervjupersonerna uttryckte 

sig på följande sätt: 

 

Det är inte bara så att det är vinklat utan det bygger i många stycken på rena osanningar. 

(Socialchef, Johan) 

 

Du vet de ville bara försöka få prata sekretessuppgifter och vi fick då vara tråkiga och svara: 

Nej, det är sekretess, ni vet och det förlöjligas. Ja, och de klipper ju bara in den delen. 

(IFO-chef, Anna) 

 

Enligt intervjupersonerna medförde den ensidiga bilden och utpekandet till syndabockar till 

att de mest utsatta tjänstemännen blev tvungna att ha polisskydd. 

 

För att socialtjänsten ska kunna bidra med sin bild säger tidigare forskning att de måste uttala 

sig i media och ge ut tydlig och förstålig information gällande händelsen. Genom att 

medverka i media har organisationen enligt Skoglund (2002) mer kontroll över vad media 

skriver kring händelsen. För att bidra med en bild från socialtjänstens perspektiv var det en av 

våra intervjupersoner som skrev artiklar till facktidningar, där hon gav ut en generell bild av 

arbetet inom området som media kritiserade.  

 

Det är viktigt att ha en fortsatt kontakt med media efter en krissituation (Abrahamsson & 

Magnusson, 2004), vilket vi tolkar kan vara att socialarbetare skriver artiklar och insändare.  

Skoglund (2002) menar att om en verksamhet inte medverkar eller väntar för länge med att ge 

ut information till media kan allmänhetens förtroende för organisationen minska. Enander, 

Hede & Lajksjö (2004) lyfter också upp att media ska kunna ses som en tillgång under en 

krissituation, för att organisationen ska kunna ge ut information till allmänheten. Om media 

ger ut en ensidig bild kan det medföra att de professionella inom socialtjänsten och även 

enskilda tjänstemän blir utpekade som syndabockar (Asplund, 1989). Socionom är en ung 

profession som inte har en legitimitet som är lika stark som till exempel en läkares 

(Meeuwisse & Sunesson, 1998). Vi tolkar det utifrån Brantes (2009) beskrivning om att en 

profession ska ha legitimation, vilket gör att legitimiteten blir starkare än för ett yrke som inte 
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har legitimation. Legitimiteten är inte lika stark för socionomer eftersom det kan vara flera 

som kan utföra socialt arbete fast med en motsvarande utbildning till socionomutbildningen 

(Svensson, 2008). Därför tolkar vi att ett fungerande informationsflöde under en kris har 

betydelse för att socialtjänsten ska kunna ge ut sin bild av händelsen till media och 

allmänheten. Vi tolkar även att informationsflödet har betydelse för att legitimiteten inte ska 

försvagas ytterligare och att socialtjänsten blir utpekade till syndabockar. Enligt våra 

intervjupersoner beror utpekandet till syndabockar till stor del av den mediebild som 

allmänheten får. 

Socialarbetarnas hantering av allmänhetens mediebild 

Våra intervjupersoner upplevde att allmänhetens bild av de professionella inom socialtjänsten 

blev negativ på grund av den bild media gav ut, vilket de blev tvungna att hantera. Vi kan inte 

veta hur allmänhetens verkliga bild ser ut eftersom vi inte har intervjuat någon från 

allmänheten. Vi utgår istället från våra intervjupersoners upplevelse av allmänhetens bild. 

Den bild som våra intervjupersoner upplevde var att allmänhetens förtroende för 

socialtjänsten påverkades negativt av medias granskning, vilket också tidigare forskning visar. 

Intervjupersonerna upplevde att de klienter som var aktuella hos socialtjänsten inte 

påverkades lika negativt som övrig allmänhet. Vi tolkar att det kunde bero på att klienterna 

hade en viss kunskap gällande socialtjänstens arbete, vilket andra inte hade.  

 

Media framställer ofta socialsekreterare som de ”onda tjänstemännen” (Cleazon, 1987, s.9). 

Intervjupersonerna bekräftar denna tidigare forskning. 

 

Alltså det är en sådan här bild, vi kommer mitt i natten i en mörk bil och tar barn. 

(Socialsekreterare, Emma) 

 

/…/ om du skulle stoppa någon på gatan så tror jag att väldigt många skulle var överens om 

att vi omhändertar för få barn, och vi omhändertar fel barn och vi omhändertar för många 

barn, så att det där med omhänderta rätt barn vid rätt tillfälle det är våran stora utmaning. 

     (Enhetschef, Malin) 

 

I vår studie har vi inte intervjuat representanter från allmänheten därför får vi inte deras 

verkliga bild, kunskap och uppfattning av hur de ser på socialtjänsten och deras arbete. 

Därmed visar inte intervjuerna allmänhetens bild och om den verkligen stämmer överrens 
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med våra intervjupersoners upplevelser. Abrahamsson & Magnusson (2004) skriver att 

förändringarna efter en kris har betydelse i arbetet för att bygga upp förtroendet för 

organisationen igen. Grimen (2010) skriver att förtroendet är en viktig del i socialtjänstens 

arbete, eftersom socialarbetarna har kunskap som allmänheten inte har. Vi tolkar därför att 

förändringarna inte bara ska bygga på det som media har kritiserat i sin granskning utan ska 

även ha en saklig grund.  

 

För att hantera allmänhetens bild och okunskap om socialtjänsten berättade socialsekreteraren 

Emma: 

 

Ibland är jag på vårdutbildningen där de får ställa frågor om socialtjänsten. 

(Socialsekreterare, Emma) 

 

En intervjuperson berättade att han på sin tidigare arbetsplats hade en överenskommelse med 

lokaltidningen att publicera artiklar för att ge allmänheten kunskap om socialtjänstens arbete.  

 

Vi hade vid olika tillfällen en helsidas uppslag, ena gången med barn- och ungdomsfrågor 

nästa gång med missbrukarfrågor och tredje gången med frågor kring försörjningsstöd och 

arbetslöshet och sådana delar. Vi fick vid något tillfälle beskriva utifrån vår horisont med 

vårt språkbruk utifrån lagstiftning och lite sådant där som kan vara lite kort, men som ändå 

är grunden till arbetet, och parallellt med det gjorde journalister då reportage och intervjuer 

med folk som var berörde i de här olika verksamheterna. Det gjorde vi med en månads 

mellanrum varje gång, sen gjorde vi ett särtryck av det här och skickade ut till alla hushåll. 

Det här fick vi väldigt mycket positiv respons på, och man tyckte att det var riktigt intressant. 

(IFO-chef, Erik) 

 

I kommunen som Erik nu arbetar i har han velat få en överenskommelse med lokaltidningen, 

men har inte fått samma respons. 

 

Vi har fått ett halvt ljummet gehör, men vi har inte kommit till den punkten därför att det 

många gånger med media handlar om att man inte vill skriva om det som fungerar, det som 

pågår, utan det handlar om att sälja tidningar och då ska det vara händelser, spektakulära 

händelse, som gärna blir skandaler och sådant. 

(IFO-chef, Erik) 
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Erik är den enda av våra intervjupersoner som har haft en överenskommelse med 

lokaltidningen, men alla kommuner har samma möjlighet att kontakta lokaltidningen för att 

förmedla kunskap om deras arbete till allmänheten. Genom att öka allmänhetens kunskap 

gällande socialtjänsten kan göra att förtroende och legitimiteten stärks till de professionella 

inom socialtjänsten (Grimen, 2010), vilket ovanstående citat från vår empiri visar att det gör. 

Våra intervjupersoner påpekar att socialtjänsten måste bli bättre på att ge ut kunskap gällande 

socialt arbete för att allmänhetens bild ska kunna förbättras, men att det på grund av tidsbrist 

inom yrket är svårt att genomföra. 

Sammanfattning 

Under krissituationen som uppstod på socialkontoren upplevde våra intervjupersoner att 

arbetssituationen blev stressfylld, vilken enligt Enander, Hede & Lajksjö (2004) är en vanlig 

reaktion som kräver stöd under en kris. Det våra intervjupersoner upplevde var stödjande vid 

en medial granskning var stödet från både kollegor och chefer på arbetsplatsen. Vår studie 

visar att de flesta socialkontor som vi har intervjuat och som har blivit utsatta för medial 

granskning hanterar situationen genom att ta in utomstående hjälp i form av psykolog och 

företagshälsovård för att kunna bearbeta händelsen bättre. En svårighet som våra 

intervjupersoner upplevde var att det under den mediala granskningen var svårt att 

uppmärksamma stödet från psykologen. Intervjupersonerna berättade att det viktigaste var att 

stötta varandra och samtala kring situationen inom arbetsgruppen vilket även Abrahamsson & 

Magnusson (2004) skriver. I de kommunerna som vi genomförde våra intervjuer i berättade 

intervjupersonerna att det är cheferna som har det yttersta ansvaret för att alla i arbetsgruppen 

får tillräckligt med stöd. En öppen kommunikation på arbetsplatsen leder även till att arbetet 

fortfarande kan fungera under och efter den mediala granskningen (Svensson, 2008; 

Svensson, 1987). Intervjupersonerna berättade att en svårighet att prata ur ett generellt 

perspektiv eftersom journalister ofta är intresserade av sekretessbelagda uppgifter.  

 

Tidigare forskning visar att socialarbetare upplever att deras professionella status minskar när 

media granskar professionen (Brunnberg, 2001). För att inte legitimiteten inte ska påverkas 

allt för negativt så lyfte våra intervjupersoner upp vikten av att socialtjänsten bemöter media 

med en öppen kommunikation. För att socialtjänsten ska kunna kommunicera med media på 

ett bra sätt är det bra att ha någon form av medieutbildning. En utbildning kan underlätta i 

mötet med media på så sätt att den som uttalar sig vet hur den ska uttrycka sig på ett tydligt 
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och förståeligt sätt för att kunna ge ut en helhets bild av händelsen som har orsakat 

krissituationen (Skoglund, 2002). En kris kan föra med sig oro bland allmänheten och för att 

dämpa oron som kan uppstå är det bra om socialtjänsten använder sig av media för att ge ut 

information gällande händelsen (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Våra intervjupersoner 

berättade att de först efter den mediala granskningen hade medieutbildning. Cleazon (1987) 

och Grimen (2010) skriver att om socialtjänsten ger ut sin bild i media leder det till att 

allmänhetens förtroende för socialtjänsten inte minskar lika mycket, och tilliten är viktig del 

relationen mellan klient och socialarbetare. För att rätt information kring händelsen ska kunna 

ges ut till media, måste den som uttalar sig ha tillräckligt med information gällande ärendet 

(Enander, Hede & Lajksjö, 2004), vilket även vårt intervjumaterial visar. När socialtjänsten 

möter media upplevde våra intervjupersoner att ansvaret över mediekontakten inte ska ligga 

endast på en person, utan på två eller tre personer.  

 

Våra intervjupersoner lyfter upp att de tog del av sina erfarenheter. Vi ser att andras 

erfarenheter också har betydelse i ett förberedande arbete för hur en kris kan hanteras. En 

intervjuperson tog kontakt med kollegor i andra kommuner för att se hur de har hanterade 

liknande krissituationer som hans egen kommun hade hamnat i, vilket han ansåg vara till 

hjälp.   

 

 

 

 

Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat som vi har fått fram genom vårt val av 

metod. Utifrån det som vi fått ta del av i våra intervjupersoners berättelser om hur de 

upplevde att den mediala granskningen hanterades på deras arbetsplats, kommer vi att 

redovisa i vår slutsats. 

Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie är att förstå hur de professionella inom socialtjänsten hanterar medias 

granskning på sin arbetsplats och hur de hanterar kontakten med media. Vi har under studien 

sett en medial granskning som en kris. Kris är ett begrepp som omfattar många områden, allt 

från individuella situationer till naturkatastrofer och olyckor. I vår uppsats har en kris inom en 
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organisation varit i fokus, därmed har vi valt litteratur som är relevant för en sådan situation. I 

en kris som exempelvis en naturkatastrof eller olycka är betydelsen av samarbete mellan 

”räddningstjänst, polis, sjukvård etc” stor (Abrahamsson & Magnusson, 2004, s.29). Detta 

anser vi inte har samma relevans för en kris på en arbetsplats.  

 

Vi har använt oss av beskrivningar av tidigare definitioner av begreppet kris, för att få 

förståelse för vad en kris innebär. Resultatet i vår studie hade sett annorlunda ut om vi inte 

hade fokuserat på kriser och hur en organisation hanterar en krissituation. Vi kunde istället 

valt att lägga mer fokus på media och dess påverkan på allmänheten, men detta hade inte 

besvarat vårt syfte om hur socialtjänsten hanterar medias granskning på sin arbetsplats.  

 

Våra intervjupersoner har haft olika positioner inom socialtjänsten. Om vi endast hade 

intervjuat chefer inom socialtjänsten, hade det varit mer fokus på ledarskapet under en medial 

granskning och vad chefens roll innebär. Vi hade från början en tanke om att olika 

yrkeskategorier upplevde medias granskning på olika sätt, vilket det visade sig ha. Cheferna 

har ett större ansvar än vad en socialsekreterare har och vi ville ha representanter från de olika 

yrkeskategorierna inom socialtjänsten. De olika perspektiven på hur en medial granskning 

hanteras gjorde att vi fick en bild som representerar de olika yrkeskategorierna i 

arbetsgruppen på socialkontoret och anledningen var inte att jämföra de olika positionernas 

berättelser. 

Slutsats  

Enligt Svärd (1999) uppstår det en kris på arbetsplatsen om det anses att en 

människobehandlande organisation har utfört ett bristande arbete som har lett till att någon 

person har tagit skada av det. Vi tolkar att detta sker när media granskar och kritiserar 

socialtjänsten, vilket leder till att det uppstår en krissituation på socialkontoret. Vi har därför 

under uppsatsens gång kunnat se tydliga likheter mellan en krissituation och situationen som 

en medial granskning medför eftersom en medial granskning berör hela samhället och för med 

känslor som även uppstår vid andra krissituationer. Därför ser vi att ett förebyggande arbete 

kan vara till hjälp för att kunna hantera situationen, det vill säga att ha riktlinjer för hur 

hanteringen av situationen och hur kommunikationen ska gå till. Vi uppfattade inte att våra 

intervjupersoner hade ett tydligt förebyggande arbete för hur hanteringen av medias 

granskning skulle se ut. Det kan bero på att de inte hade uppfattningen om att en medial 
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granskning kan vara en typ av krissituation, ändå hade några intervjupersoner erfarenhet av 

krishantering som de ansåg sig ha hjälp av när de utsattes för medias granskning.   

 

Vi uppfattade det som att intervjupersonerna la större vikt vid erfarenheter, gällande hur en 

medial granskning kan hanteras, än vid medieutbildning. Vi tolkar efter vår studie att 

medieträning och medieutbildning inte är något som kan försämra situationen när en medial 

granskning sker. Att lära sig av erfarenheter och medieutbildningar anser vi är en bra 

kombination för att hantera situationen och kunna möta media på bra sätt. Genom utbildning 

får socialarbetare både kunskap om journalistyrket och hur de själva som professionella 

socialarbetare kan hantera mötet med media. Kommunikationen mellan media och 

socialtjänsten ska vara tydlig och förståelig (Skoglund, 2002) därmed kan en medieutbildning 

vara till stor hjälp för att kunna uttala sig på ett bra sätt.  

 

Nedan har vi sammanställt hur våra intervjupersoner hanterade situationen när deras 

arbetsplats granskades av media vilket besvarar vårt syfte med studien.  

 

För att hantera medias granskning på ett bra sätt använde våra intervjupersoner sina 

erfarenheter som de hade från tidigare liknande situationer. De socialkontor som inte hade 

varit med om en medial granskning tidigare, tog kontakt med andra kommuners socialkontor 

för att få ta del av deras erfarenheter gällande hanteringen av en medial granskning. 

 

Först informerades de på socialkontoret som var ansvariga för det ärendet som media 

granskade, för att de skulle kunna befinna sig någon annanstans än på arbetsplatsen den 

dagen. Sedan kallades de övriga på socialkontoret till ett möte för att få informationen 

gällande den uppstådda situationen. För att media sedan skulle kunna informeras skickades ett 

pressmeddelande ut där det framkom när en presskonferens skulle hållas. Innan media 

informerades förberedde sig socialkontoren på allmänhetens tänkbara reaktion, genom att till 

exempel utöka personalstyrkan i växeln. 

 

När media informerades var det mellan två till tre personer som skötte kontakten med media, 

framförallt i bild för att det inte skulle bli för mycket fokus på en ensam person. De som 

skötte kontakten med media var främst cheferna på socialkontoren. Cheferna hade det yttersta 

ansvaret under den mediala granskningen och de var tvungna att vara tillgängliga för både 

media och de anställda på socialkontoret. I en av våra intervjukommuner hade även 
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socialnämnden en central roll i mötet med media. För att få en bra kontakt mellan media och 

socialtjänsten påpekade våra intervjupersoner att relationen skulle vara så öppen som möjligt, 

utan att bryta mot sekretessen.  

 

När socialtjänsten granskas av media uppstår det en påfrestande situation med mycket stress 

och känslor inblandat som kräver stöttning och bearbetning för de drabbade socialarbetarna. 

Våra intervjupersoner upplevde att stödet var bra under den mediala granskningen, både 

mellan de anställda och från cheferna. Stödet upplevdes bra eftersom de anställda hade en 

öppen relation och kommunikation mellan varandra. För att få ytterligare stöd tillkallade 

cheferna psykolog och företagshälsovård.  

 

Efter medias granskning förändrade socialkontoren det som ansågs vara bristande i deras 

arbete till exempel noggrannare dokumentation under utredningsarbeten. För att 

socialkontoren skulle bli bättre och säkrare i sin roll under en medial granskning fick de gå en 

medieutbildning eller medieträning. Det var främst cheferna på socialkontoren och 

kommunens socialnämnd som fick utbildning och träning i att möta media, eftersom det var 

dem som ansågs ha det yttersta ansvaret för mediekontakten när socialkontoren granskas av 

media.  

 

Det vi kommer att ta med oss från vår studie, som vi kan ha användning av i vårt framtida 

arbetsliv är att media på gott och ont påverkar socialtjänstens arbete. Den situation som 

socialtjänsten hamnar i när de granskas av media kan ses som en kris och därmed hanteras 

därefter. 

Vidare forskning 

De verksamma inom socialtjänsten som deltog i vår studie ansåg att man redan på 

socionomutbildningen ska nämna media på ett eller annat sätt. Det kan handla om att vara 

medveten om hur medias roll ser ut under en krissituation och hur det kan hanteras. En 

nyexaminerad socionom har inte samma kunskap som en erfaren socionom har. Därför kan 

det vara viktigt att redan på socionomutbildningen se hur krissituationer kan visa sig på ett 

socialkontor. Vad behöver en nyexaminerad för kunskap gällande kriser och krishantering på 

en arbetsplats? Vad ställer de kommande arbetsplatserna för krav på en nyexaminerad för att 

kunna möta krissituationer och media i arbetet? Detta kan vara ytterligare frågar att 

undersöka.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

1. Vad hade du för position på din arbetsplats under den perioden som media granskade 

er? 

- Vad innefattade din position? 

 

2. När upplevde du att media började uppmärksamma ert arbete/fall?  

- Hur utvecklades/eskalerade medias granskaning i ert fall?  

 

3. Hur upplevde du att din relation med media såg ut under den perioden? (Bra? Dålig? 

Stor? Liten?) 

 

4. Hur upplevde du att relationen till din chef/dina underställda såg ut under den 

perioden? 

 

5. Hur upplevde du att relationen till dina övriga kollegor såg under perioden? 

 

6. Hur upplevde du att allmänhetens förtroende påverkades av medias granskning och 

kritik? 

- På vilket/vilka sätt märkte du att förtroendet minskade/ökade? 

- Upplevde du att ni sedan behövde bygga upp allmänhetens förtroende igen, efter 

medias granskning? Hur såg det arbetet i så fall ut? 

 

7. Hur upplevde du att medias granskning hanterades på din arbetsplats? 

- Hur upplevde du att stödet mellan er arbetskollegor var under den perioden? 

- Insattes extra möten? Vad kunde dessa möten i så fall innefatta? 

- Hur såg processen ut när media tog kontakt med ert socialkontor? 

- Upplevde du att det skedde någon förändring i ert arbete efter medias granskning?       

Hur såg den här förändringen i så fall ut? 

- Upplevde du att riktlinjer eller metoden förändrades för att förbättra det framtida 

arbetet? 

Hur såg den förändringen i så fall ut? 

            - Skedde det någon kompetenshöjning inom det specifika området som media  
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                kritiserade? 

                Hur såg den i så fall ut? 

 

8. Har ni någon form av utbildning för hur man som anställd ska agera i mötet med 

media? 

      - Om ja, hur ser den i så fall ut? 

      - Om nej, tror du att det skulle vara bra med en sådan utbildning för att förbättra mötet  

         och relationen med media? 

         Hur tror du i så fall att en sådan utbildning skulle kunna haft för inverkan utifrån er 

         situation? 

 

9. Hur upplevde du att kommunikationen var under situationen då medias granskning 

skedde? 

            - Hur upplevde du kommunikationen på socialkontoret, arbetskollegor emellan? 

      - Hur upplevde du kommunikationen med media? 

 

10. Tror du att det skulle vara bra att uppmärksamma media redan på 

socionomutbildningen? 

- På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 2 – Presentationsbrev 
 

Hej! 

 

Här är ytterliga information gällande intervjun.  

  

Intervjun som vi ska genomföra med dig kommer endast att användas till vår c-uppsats på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med vår studie är att förstå hur de 

professionella inom socialtjänsten hanterar medias granskning på sin arbetsplats och hur de 

hanterar kontakten med media. 

Intervjun kommer alltså att handla om hur du upplevde att situationen hanterades på din 

arbetsplats då media granskade er. Vi är intresserade av att se hur medias granskning hanteras 

på ett socialkontor som blir utsatt för det och hur relationen till media ser ut. Det intresserar 

oss eftersom vi snart ska ut i arbetslivet och för att media har en viktig roll i samhället, vilket 

även socialtjänsten har. 

  

I vår studie kommer det inte att vara anonymt i vilka kommuner som vi har genomfört 

intervjuerna men intervjupersonerna kommer att vara anonyma om de vill. 

MvH. 

Lena Knutsson och Elin Ehrlund 
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Bilaga 3 - Information innan intervjuerna 
 

Telefonintervjuerna 

Hej! 

Det här är Elin Ehrlund (Lena Knutsson) socionomstuderande på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag ringer för att vi har avtalat tid idag för att intervjua dig till vår c-uppsats. 

 

Intervjun är planerad att ta upp till en timme. 

 

I intervjun kommer vi inte att gå in på de specifika fallen som media har uppmärksammat, 

men om du vill dra kopplingar till fallet/fallen till dina svar, får du göra det. Våra frågor är 

inriktade på hur ni på ert socialkontor hanterade medias granskning och kritik. 

  

Vi har lite praktiska saker att fråga dig om innan vi startar intervjun. 

Vi kommer att ha telefonen på högtalar funktionen för att både jag och min studiekamrat, 

Lena Knutsson (Elin Ehrlund), ska kunna medverka i intervjun. Lena (Elin) kommer att kunna 

ställa följdfrågor under intervjuns gång. 

Sedan undrar vi om du vill du vara anonym i intervjun? 

Och är det okej att vi spelar in intervjun? 

Då ska vi starta inspelningen och även få med på inspelningen att du godkänner att den spelas 

in, så vi kommer att ställa den frågan ytterligare en gång. 

 

Intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats 

I intervjun kommer vi inte att gå in på de specifika fallen som media har uppmärksammat, 

men om du vill dra kopplingar till fallet/fallen till dina svar, får du göra det. Våra frågor är 

inriktade på hur ni på ert socialkontor hanterade medias granskning och kritik. 

Vi har lite praktiska saker att fråga dig om innan vi startar intervjun. 

Intervjun kommer hålla på i upp till en timme. 

 

Jag kommer hålla i intervjun och Lena (Elin) kommer vara bisittare och kommer kunna ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. 

Sedan undrar vi om du vill du vara anonym i intervjun? 

Och är det okej att vi spelar in intervjun? 
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Då ska vi starta inspelningen och även få med på inspelningen att du godkänner att den spelas 

in, så vi kommer att ställa den frågan ytterligare en gång. 
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Bilaga 4 – Lagar 
 

Det finns lagar som myndigheter måste följa, men även media har lagar som de styrs av. Det 

har visat sig att det inte finns tillräckligt med kunskap gällande vad dessa lagar egentligen 

säger i mötet mellan socialtjänsten och media (Lundälv, 2004). Den lag som socialtjänsten 

främst måste följa i mötet med media är Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). De lagar 

som media ska förhålla sig till är Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), Regeringsformen (RF) 

och Tryckfrihetslagen (TF). För att få en större förståelse för hur relationen mellan 

socialtjänsten och media ser ut genom de lagar som de måste förhålla sig till, ska vi här nedan 

kortfattat beskriva dessa lagar och Lex Sarah som är en del av Socialtjänstlagen (SoL). 

 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

I Yttrandefrihetsgrundlagen ingår ”grundläggande fri- och rättigheter, däribland yttrandefrihet 

och informationsfrihet” (Olsson, 2012 s.23). Enligt 1 kap. 1§ i Yttrandefrihetsgrundlagen 

(SFS 1991:1469) handlar Yttrandefriheten om att man som medborgare har rätt att uttala sig 

om sina ”tankar, åsikter och känslor” i text eller på andra uttryckssätt. Informationsfriheten 

handlar om att man får ta del av andras uttalanden. Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar 

yttrandet i annan form än endast i text tillexempel genom radio, tv och andra snarlika tekniska 

medel. Yttrandefrihetsgrundlagen riktar alltså in sig på medier där många människor tar del 

av det som uttalas. I 1 kap. 1§ i Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) finns det tre krav 

gällande vad som kan skyddas enligt lagen. Första kravet är att det ska finnas en ansvarig 

utgivare för det som ges ut. Det andra kravet är att det ”ska ha en fixerad form så att de 

sparas/dokumenteras” (Olsson, 2012 s. 30). Det tredje och sista kravet är att det med hjälp av 

teknik ges ut till allmänheten. Det som i Sverige bland annat sänds genom radio och tv 

motsvarar alltså dessa tre krav. Eftersom Sverige är en demokrati är det viktigt att 

medborgarna kan yttra sig fritt. 

 

Regeringsformen (RF) 

I 1 kap. i Regeringsformen (SFS 1974:152) beskrivs de begränsningar som finns i yttrande- 

och informationsfriheten. Det handlar om att ge skydd mot de uttalanden ”som kan ha någon 

politisk eller social sprängkraft” (Olsson, 2012 s.24).  
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Tryckfrihetsförordningen (TF) 

Tryckfrihetsförordningen ger skydd åt det som uttrycks i textform, men inte uttryck som 

uttalas på andra sätt genom till exempel radio och tv. Enligt 1 kap. 1§ i 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) får medborgare genom text ”yttra sina tankar och 

åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter underrättelse i vad ämne 

som helst”. I Tryckfrihetsförordningens finns det även paragrafer som reglerar ”meddelar- 

och anskaffarfriheterna” (Olsson, 2012 s.26) som har betydelse i journalistyrket. I 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 3 kap. regleras meddelarfriheten som gör att vem 

som helst kan uttala sig gällande vad som helst i textform och anskaffarfriheten handlar om att 

man får skaffa sig kunskap i vilket ämne som helst och sedan uttrycka sig om det i textform. 

Tryckfrihetsförordningens (SFS 1949:105) 2 kap. reglerar även statens rätt att gå in och 

begränsa medborgarnas yttrande i text. 

 

Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller myndigheters uppgifter som handlar 

om enskilda personer och rikets säkerhet, vilket gör att de behöver göra en sekretessprövning 

innan uppgifterna kan ges ut (OSL 7 kap. 1§). Inom socialtjänsten har uppgifter en stark 

sekretess, vilket gör att media har svårt att kunna få veta det de vill. De uppgifter inom 

socialtjänsten där sekretessen är stark är främst gällande omhändertaganden av barn. 

Tystnadsplikten som socialarbetare har gäller även för de politiker som sitter i socialnämnden. 

Enligt 15 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) handlar tystnadsplikten om att de 

verksamma inom myndigheten inte får lämna ut uppgifter om den enskilda individens 

levnadsförhållanden. Det finns ett undantag i Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 

2001:453) 10 kap. 1§ då sekretessen kan brytas och det är om den enskilde (som uppgifterna 

handlar om) ger sitt samtycke till att journalisten i detta sammanhang delges uppgifterna. Det 

som då måste stå klart är att en tredje part inte blir lidande av att uppgifterna lämnas ut, vilket 

även framkommer i Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen 

innebär inte att socialtjänsten inte kan uttala sig om någonting när media tar kontakt med dem, 

vilket har visat sig är något som vissa socialsekreterare tror.De kan istället prata generellt om 

det som media uppmärksammar. 
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Lex Sarah 

Lex Sarah är en paragraf i Socialtjänstlagen I Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) 14 kap. 2§ 

står det att de kommunala verksamheterna är skyldiga att anmäla om det förekommit brister i 

arbetet som har bidragit till att den enskilde har drabbats negativt, vilket är en Lex Sarah 

anmälning. Enligt 14 kap. 3§ i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kan anmälan direkt gå till 

socialnämnden. Dokumentet där anmälan framkommer är inte anonym och det gör att 

händelserna snabbt kommer till mediernas kännedom. Lex Sarah anmälningar är fall som ofta 

skildras i media och skapar debatt i samhället. När sådana situationer sker är det viktigt att de 

verksamma på socialtjänsten är förberedda att möta media (Lundälv, 2004). 


