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Sammanfattning 

Medias uppgift är dels att delge viktig samhällsinformation till medborgare samt granska 

myndigheter och förtroendevalda. Då media utgör en viktig informationskälla har dess 

rapportering betydelse för bildandet av samhällsopinioner. Mot bakgrund av detta och med 

koppling till vår framtida yrkesroll som socionomer fann vi det därför intressant att undersöka 

hur socialtjänsten och socialsekreterare skildras i media. Syftet med denna studie var att belysa 

svenska dagstidningars rapportering om socialtjänsten och socialsekreterare samt vilka 

likheter och skillnader som gått att utläsa mellan rapporteringen från två 

olika årtal. Studien har utgått ifrån två olika frågeställningar vilka har 

undersökt hur både socialtjänsten och socialsekreterares arbete har framställts 

i svenska dagstidningar. Empirin utgjordes av 68 tidningsartiklar från 2004 och 2014. Dessa 

hämtades från dagstidningarna Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten samt Västerbottens-

Kuriren. Datamaterialet har analyserats både kvantiativt och kvalitativt. Resultatet av analysen 

åskådliggjorde att rapporteringen i stort sett har varit utav samma karaktär under både 2004 och 

2014. Tidningsartiklarna från 2014 har däremot varit mer innehållsrika i jämförelse med 2004 

års artiklar. Framställningen har blivit mer nyanserad så till vida att fler betydelser har fått 

utrymme i hur socialtjänsten och socialsekreterares arbete skildras. Ytterligare en tendens som 

har gått att se var att arbetsmiljön har fått en alltmer central roll i rapporteringen. Under 2004 

skildrades en positiv bild gällande personalbedrifter, vilket inte gick att återfinna 2014. Studiens 

resultat analyserades sedan mot bakgrund av tidigare forskning samt Bergers och Luckmanns 

socialkonstruktivism. Resultatet av analysen visade att porträtteringen av socialtjänsten och 

socialsekreterare är under ständig förändring, tillika som den grundläggande definitionen i 

mångt och mycket är av samma karaktär. Med andra ord är det möjligt att påverka hur och vilka 

områden media väljer att skildra i sin rapportering. Detta är av intresse då det innebär att vi med 

hjälp av våra utsagor kan vara medskapande i framställningen av socialt arbete. 

Nyckelord 

Socialtjänsten, socialsekreterare, media, innehållsanalys. 
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1. Inledning 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet förklarar bakgrunden till studien, det 

andra presenterar syfte samt frågeställningar och det tredje avsnittet redogör för uppsatsens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om att den statliga mediepolitikens yttersta mål är att både utveckla och 

stärka demokratin. Därutöver har medierna ytterligare tre uppgifter som ska uppfyllas. Det 

första handlar om att ge ut sådan typ av information som samhället är i behov av vid 

ställningstagande i specifika samhällsfrågor. Den andra uppgiften utgörs av att granska 

förtroendevalda och andra inflytelserika personer i samhället. Den tredje uppgiften innebär att 

media även ska utgöra en arena för kommunikation mellan olika grupper i samhället, 

exempelvis ideella, fackliga samt politiska. (Petersson & Pettersson, 2011, s. 135) 

Vi har däremot sett att medias rapportering om socialtjänsten främst utgörs av skandaler. Dessa 

skandaler är ofta baserade på uttalanden från medborgare om deras egna upplevelser. Frågan är 

om det är rättvist att samhällets bild av socialtjänsten ska baseras på enstaka uttalanden som 

dessutom media väljer att vinkla på sitt eget sätt för att uppnå nyhetsvärde. Varje år 

uppmärksammas ett antal fall i Sverige där socialtjänsten anklagas för felaktigt 

myndighetsutövande. Socialarbetare beskylls ofta för att antingen inte ha gjort tillräckligt för 

att skydda barnet eller omhändertagit barnet på tvivelaktiga grunder. (Andersson & Lundström, 

2004, s. 3) Medierna har en betydelsefull roll då de i stor utsträckning används för att nå ut med 

information till samhället. Därmed har media makt att påverka samhällets definition av både 

socialtjänsten och socialsekreterares status. (Blomberg-Kroll, Kroll, Lundström & Swärd, 

2004, s. 13ff) Media används ofta som en arena av klienter och andra intressegrupper vars 

strävan är att påverka socialtjänstens verksamhetsutövning i den utsträckningen att det kan leda 

till förändring av rutiner och arbetsmetoder samt resurser (Brunnberg, 2001, s. 31, 40). 

Den här studien presenterar hur media har framställt socialtjänsten under 2004 och 2014. 

Intresset för att genomföra studien uppkom till följd av att vi ofta mött människor med en 

negativ bild av socialtjänsten. Vår uppfattning är att denna bild har skapats dels genom 

personliga upplevelser och erfarenheter. Dels med anledning av det som publiceras i 

dagstidningar och på Internet samt sänds i radio och TV. Även till följd av att vi under vår 

utbildning har mött yrkesverksamma som ofta talar om en bräcklig socialtjänst med hög 

arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Då media har ett stort samhällsinflytande vill vi ha mer 

kunskap om hur socialtjänsten framställs eftersom rapporteringen når ut till en stor målgrupp. 

Då forskningen inte har kommit särskilt långt vore det därför intressant att fördjupa sig inom 

detta område. Forskningen går långsamt framåt och är i dagsläget inte så omfattande, men 

samhällsvetare har på senare tid fått ett ökat intresse för hur media skildrar sociala problem och 

socialt arbete, vilket hypotetiskt sett skulle kunna leda till mer forskning i framtiden. 

(Blomberg-Kroll, Kroll, Lundström & Swärd, 2004, s. 15) 

Media är ett fält som används av både politiker och privatpersoner, men även av 

yrkesverksamma inom socialt arbete, t.ex. socialsekreterare och fackförbund. Det är med andra 

ord inte enbart journalister som står för definitionen, däremot är det journalisterna som väljer 

hur informationen ska framställas. Media har en viktig roll då de sätter dagordningen för vad 

nyheterna ska handla om och påverkar därmed vilka ämnen och områden samhället ska ha 

uppfattningar om (Petersson & Pettersson, 2011, s. 61). Vår upplevelse är att socionomer i stor 

utsträckning används synonymt och förknippas med socialtjänsten samt yrket socialsekreterare. 

Mot bakgrund av detta tror vi därför att det oberoende av yrkesroll är fördelaktigt att få kunskap 

om hur media skildrar socialtjänsten. Dels för att få en uppfattning om vilken typ av information 
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gällande socialtjänsten som når ut till samhället. Dels för att få insikt i vart nyhetsvärdet ligger 

och vilka områden som främst granskas av media. Med hjälp av denna information är det 

möjligt att bland annat få upp ögonen för eventuella förbättringsområden inom verksamheten 

och genomdriva förändringar. Exempelvis om ett flertal klienter uttalar sig i media om att 

socialsekreterare har bemött dem dåligt kan chefen utreda detta och vid behov upprätta 

handlingsplaner samt genomföra utbildningsinsatser för att åtgärda problematiken.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur svenska dagstidningar har rapporterat om socialtjänsten 

under 2004 och 2014, för att jämföra likheter och skillnader. Studien kommer att utgå från 

följande två frågeställningar: 

·         Hur beskrivs socialtjänsten övergripande i svenska dagstidningar? 

·         Hur skildras socialsekreterares arbete i svenska dagstidningar? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie ämnar undersöka hur socialtjänsten framställs i media. Definitionen av media är 

avgränsad till att enbart omfatta svenska dagstidningars rapportering. Denna rapportering är i 

sin tur avgränsad till att endast innefatta tidningsartiklar från 2004 och 2014.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet består av en inledning som innefattar 

bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Andra kapitlet innehåller en redogörelse 

för tidigare forskning. Det tredje kapitlet presenterar studiens teoretiska utgångspunkter. I det 

fjärde kapitlet beskrivs uppsatsens metod utifrån ansats, datamaterial, analys, validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden. I det femte kapitlet presenteras resultatet av studien, vilket 

även ger svar på studiens syfte och frågeställningar. I det sjätte kapitlet diskuteras resultatets 

relation mot bakgrund av tidigare forskning, teorier samt metod. Detta kapitel avslutas med 

implikationer för forskning och praktik. Det sjunde kapitlet redogör för studiens referenser samt 

inkluderar bilagor. 

2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet redogör för tidigare forskning kring socialt arbete och media samt belyser en 

kunskapslucka. En mer detaljerad och övergripande bild av tidigare forskning återfinns i bilaga 

1. I bilagan presenteras forskare, årtal, land, empiri, ansats, syfte samt resultat. 

Följaktligen presenteras en översiktlig genomgång av tidigare forskning kring socialt arbete 

och media utifrån 14 vetenskapliga artiklar. 

Den tidigare forskningen inom området är inte särskilt omfattande. Däremot har 

samhällsvetares intresse för relationen mellan media och socialt arbete successivt ökat den 

senaste tiden. (Blomberg-Kroll, Kroll, Lundström & Swärd, 2004, s. 15) Enbart fem av dem 

vetenskapliga artiklarna har haft Sverige som forskningsfält. De nio resterande artiklarna 

baseras på studier genomförda i antingen England, USA eller Irland.  

Ett flertal av studierna lyfter fram att socialtjänsten och socialsekreterare porträtteras negativt i 

media. Ayre (2001) skildrar en bild av att engelska nyhetstidningar ofta framställer 

yrkesverksamma inom socialtjänsten som inkompetenta och opålitliga, vilket han baserar på en 

studie vars syfte var att undersöka hur medias bidrag till skapandet av denna bild har sett ut. 

Ayre kom fram till att socialsekreterare beskylls för att de aldrig gör något rätt utan att de 

antingen ingriper på felaktiga grunder eller för att inte göra tillräckligt när det handlar om att 
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skydda barn. Vidare pekas socialtjänsten ofta ut som ansvarig när ett barn råkar illa ut. I enlighet 

med detta redogör Brunnberg (2001) utifrån en studie att de engelska socialarbetarna upplever 

yrkets status som medel eller relativt låg. I den enkät som studien delvis är baserad på klandras 

media av socialarbetarna för att bidra till yrkets status. Avseende det faktum att enkäten 

besvarades av totalt 90 socialarbetare anser vi att studien har en relativt hög trovärdighet och är 

därmed i ganska hög utsträckning även generaliserbar gällande socialarbetares uppfattningar i 

Sverige och England. Även Zugazaga (2006) och Carmona (2011) poängterar att 

socialsekreterare upplever att media bidrar till att skapa negativ bild av yrket. I Zugazagas 

studie har 665 respondenter deltagit och syftet med enkäten var att försöka beskriva 

socialarbetares egna uppfattningar om den mediabild som ges ut av deras profession i både 

nyhets och underhållningsmedia i USA. Carmonas (2011) studie baserades på intervjuer med 

socialarbetare i USA och hon kom fram till att framställningen som görs i media i hög grad 

resulterar i att socialarbetare känner sig bedrövade över detta då insatser av positiv karaktär 

hamnar i skymundan av några få fall där det har gått snett. Den negativa porträtteringen skapar 

en frustration hos socialsekreterare samt en vilja till att ändra på den snedvridna bilden. Mot 

bakgrund av dessa studier får vi en uppfattning om att denna känsla hos socialarbetarna inte 

skiljer sig från varandra i jämförelse mellan de länder som har undersökts och att många har 

samma uppfattning om medierapportering av deras yrke.  

Å andra sidan visar Reid och Misener (2001) i en jämförelse mellan press i England och USA 

att amerikansk press generellt skildrar socialt arbete mer positivt samt att journalister visar mer 

respekt än vad de engelska gör gentemot socialarbetare. Journalister i USA har mer förståelse 

för socialarbetare och deras yrkesutövande. Socialt arbete i USA har dessutom en bättre status 

vilket Reid och Misener säger beror på att den amerikanske utbildningen har högre 

kvalifikationer. Socialt arbete i England har i stor utsträckning svartmålats vilket troligtvis beror 

på en historia av ett flertal dramatiska barnavårdsfall som har gått illa. Reids och Miseners 

studie är baserad på 399 artiklar från en period på 4.5 år, vilket gör jämförelsen länderna 

emellan tillförlitlig då datamaterialet är ganska omfattande. Dock hade forskarna funderingar 

kring att inkludera fler mediekanaler i studien, men då de grundade valet av 

datainsamlingsmetod på att tidningar anses vara en av de kanaler med störst påverkan på 

folkopinionen valde de att enbart fokusera på press. 

Gemensamt för ovanstående studier är att de skildrar relationen till media utifrån 

socialsekreterares vinkel och det verkliga fältet. I likhet med dessa porträtteras socialarbetare 

både positivt och negativt i även film och tv-serier. Å ena sidan framställs socialarbetare som 

sympatiska, vänliga och goda lyssnare. Å andra sidan gestaltas de som byråkratiska och 

känslolösa (Henderson & Franklin, 2007) Vidare skildras socialarbetare i stor utsträckning som 

beskyddare trots att deras agerande oftast utgör ett ofredande ingrepp i familjer. De framställs 

även som personer vilka tar skydd bakom systemet, så till vida att de försvarar 

myndighetsutövandet som ett resultat av ett begränsat handlingsutrymme eller som en del i 

arbetet. (Valentine & Freeman, 2002) Huruvida dessa resultat går att koppla till att det stämmer 

överens med hur det ser ut i Sverige blir svårt då dessa studier enbart är baserade på datamaterial 

från England och USA. Förutom detta har studierna inte särskilt hög trovärdighet i förhållande 

till verkligheten då de analyserar fiktiva framställningar av socialt arbete och socialarbetare. 

De fem studier som är genomförda i Sverige lyfter fram att socialt arbete får både positiv och 

negativ publicitet i media. Utifrån intervjuer och enkäter som Brunnberg (2001) har gjort 

konstaterades det att både de svenska och engelska socialarbetarna känner att yrkets status 

påverkas av medias rapportering. Däremot upplever inte de svenska socialarbetarna att statusen 

påverkas negativt i lika stor utsträckning som dem engelska. Dessa slutsatser baseras på 

verksamma socialarbetares upplevelser av medierapportering, för mer information se bilaga 1. 

Liksom Brunnberg har även Svallfors (Brunnberg, 2001), i en analys av tidningsartiklar, kunnat 
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konstatera detta då han vid en har sett att svenska socialarbetare inte har kritiseras i samma grad 

som engelska socialarbetare. Åsikten om yrkets låga status i samhället stärks ytterligare av 

Andersson och Lundström (2004) studie, vilken är baserad på fokusgrupper. Socialarbetares 

intryck av tidningar och TV är att de framställs som flummiga och oprofessionella samt att de 

upplever att positiva erfarenheter sällan skildras. Socialarbetarna undviker att uttala sig i media 

på grund av rädsla för att bli felciterade. Positiva inslag förekommer endast då socialarbetare 

själva har uttalat sig. Dock skriver generellt lokala tidningar mer positivt om socialt arbete än 

dem rikstäckande tidningarna. Beskrivningarna av arbetet är förhållandevis platta och det ges 

inget utrymme för skälen till socialarbetarnas handlande. Porträtteringen blir “den kalla” 

byråkraten som inte står för sitt handlande, vilket kan leda till en negativ bild av yrket. 

(Lundström, 2004) Andersson och Lundström (2004) hävdar utifrån deras analys av 

dagstidningar att dramatiska barnavårdsfall ytterligare kan bidra till att samhället får en negativ 

bild av socialtjänsten. I motsats till en stor del av den tidigare forskningen påstår de dock att ett 

flertal artiklar om socialtjänsten är av positiv karaktär.  

Av de vetenskapliga studierna är det tre stycken som fokuserar på vikten av ett gott samarbete 

mellan socialarbetare och media. Dessa poängterar bland annat att om relationen stärks kan 

journalister få en bättre inblick och förståelse för socialt arbete. Enligt dem bör socialarbetare 

använda media som ett verktyg för att uppmärksamma omgivningen angående betydelsen av 

arbetet. (Briar-Lawson, Martinson, Briar-Bonpane & Zox, 2011) Oberoende av en god relation 

till media kommer journalisterna hitta information och detta utan att de professionella får en 

chans att förklara eller försvara sig i frågan. Med anledningen av detta tycker de att det är viktigt 

att stärka relationen mellan media och yrkesverksamma för att på så sätt skapa en bättre 

kommunikation dem emellan. (Thomlison & Whiting, 2012) Briar-Lawson, Martinson, Briar-

Bonpane och Zox (2011) föreslår att skolor för socialt arbete bör träna framtida praktiker på att 

hantera media. Exempelvis hur media kan användas som informationskanal samt dess betydelse 

för verksamheten. Få studenter är förberedda eller bra på medialt arbete eftersom de inte har 

tränat på det eller lärt sig vad media söker efter. Även media behöver utbildas i det komplexa 

arbete som görs i barnavården, för att rapporteringen skall präglas av en större förståelse för 

verksamheten. Gaughan och Garrett (2012) delar åsikten om att det är viktigt att praktiker 

använder tidningar för att lyfta fram verksamhetens positiva insatser. Detta då tidningar 

kommer att fortsätta ha ett inflytande över människors uppfattning. Media kan ändra synen på 

socialt arbete genom att öka samhällets medvetande om vad socialt arbete är. För att kunna 

bidra till ett mer civiliserat, rättvist och intresserat samhälle bör även positiva berättelser 

illustreras där verksamhetens goda inverkan på samhället lyfts fram. Media har ett ansvar för 

hur nyheter om socialt arbete presenteras detta då framställningen inverkar på relationen mellan 

media och socialtjänsten. Eftersom alla tre studier utgått ifrån andra länder än Sverige kan vi 

inte uttala oss om ifall detta stämmer överens med hur relationen mellan media, socialt arbete 

och socialarbetare ser ut här. Vi har med bakgrund av övriga studier i denna genomgång fått ett 

intryck av att svenska socialarbetare inte verkar har riktigt samma uppfattning om medias 

påverkan på yrkets status som de i England. Exempelvis när det gäller hur stor medias påverkan 

har på yrkets status. Därför kan även detta område skilja sig från hur angeläget det är att införa 

mediaträning i utbildningen samt bygga upp relationen mellan media och socialt arbete i 

Sverige.  

Den sammantagna bilden av tidigare forskning är att socialt arbete i USA skildras utifrån en 

något vänligare vinkel i förhållande till den engelska pressen som tenderar att svartmåla 

socialtjänsten. Vidare framställs socialarbetare huvudsakligen som flummiga, oprofessionella 

och byråkratiska i media. Det målas även upp en bild av att det inte föreligger något krav på 

yrkeskompetens samt att socialarbetare tar skydd bakom organisationen och inte står för sitt 

yrkesutövande. Medias orättvisa framställning får en negativ inverkan på yrkets status. Detta är 
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socialarbetare medvetna om men på grund av rädsla att bli felciterade väljer de att undvika en 

kontakt med media, vilket medför att yrkets status förblir låg. Tidigare forskning poängterar att 

det framförallt är socialarbetarna själva som aktivt måste bidra för att ändra den snedvridna 

bilden. 

2.1 Kunskapslucka 

Utifrån genomgången av tidigare forskning inom området har det gått att urskilja ett mönster 

där ett flertal studier har fokuserat på hur socialt arbete har framställts i media under en 

tidsperiod och sedan valt att presentera ett övergripande resultat för tidsperioden i dess helhet. 

(Reid & Misener 2001, Valentine & Freeman 2002, Svallfors 1995) Vår uppfattning är att sådan 

forskning blir till viss del missvisande då likheter och skillnader mellan åren inte lyfts fram, 

utan har snarare utgjorts av en generell beskrivning av medias rapportering under en 

sammanhängande tidsperiod. Den här studien skiljer sig från tidigare forskning så till vida att 

datamaterialet är baserat på två olika årtal vilka jämförs i förhållande till varandra då de 

analyserats var för sig. Resultatet av denna studie visar huruvida diskursen kring socialtjänsten 

och socialsekreterare för 2004 och 2014 antingen har varit av samma karaktär eller ändrats. 

Detta fyller den konstaterade kunskapsluckan då en jämförelse åren emellan har gjorts. 

3. Teoretisk ansats 

Detta kapitel består av ett avsnitt och redogör för studiens teoretiska ansats. Ansatsen omfattas 

av Bergers och Luckmanns socialkonstruktivism. 

3.1 Socialkonstruktivism 

Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns socialkonstruktivism ger en förståelse för hur 

individer kan uppfatta och forma sin verklighet utifrån den kunskap de tar in, bland annat genom 

medietexter. Socialkonstruktivismen beskriver samhället som helhet och människor som delar, 

vilka tillsammans i en interaktion konstruerar samhället. Detta perspektiv har en lång tradition 

inom samhällsvetenskaplig forskning och användes redan under 1800-talet av Karl Marx som 

hade teorier om hur människor skapar sin verklighet. Det var dock tack vare Berger och 

Luckmann som perspektivet slog igenom. De utgår ifrån att vanor är viktiga för människor då 

dessa vägleder och underlättar den mänskliga tillvaron. Framförallt i nya och obekanta 

situationer där en känsla av osäkerhet kan uppstå. (Barlebo Wenneberg, 2001, s. 72) Enligt 

socialkonstruktionister är människans sätt att förstå och kategorisera vardagen en produkt av 

kulturella och historiska föreställningar. Dessa föreställningar betraktas som kontingenta, det 

vill säga de skapas och upprätthålls genom sociala interaktioner. (Winther Jørgensen, Phillips 

& Vrå, 2000, s. 104) Socialkonstruktivismen kännetecknas därmed av att människor i stor 

utsträckning medvetet konstruerar sin verklighet. Berger och Luckmann utgår ifrån att 

verkligheten dels skapas genom det sociala vilket innefattar vanor, roller och objektivering. 

Dels genom subjektiva upplevelser vilka innefattar sociala och kulturella normer. Människans 

världsbild förstås och formas utifrån både den objektiva och subjektiva verkligheten, vilket 

betyder att samhället är beroende av båda aspekterna för sin existens. (Berger & Luckmann, 

1979, s. 153)  

Även Foucault delar uppfattningen om att verkligheten inte är definitiv utan att sanningen är en 

diskursiv konstruktion. Denna uppfattning efterföljs än idag i många diskursanalytiska 

angreppssätt och menar att diskurser innebär något ganska regelbundet som sätter gränser för 

vad det är som ger mening. (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 19)  

”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan 

är en social produkt.” (Berger & Luckmann, 1979, s. 78) 
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Detta innebär att verkligheten konstrueras utifrån ett komplext samspel mellan förförståelse och 

sociala samt kulturella faktorer, vilka har olika inflytande på människor. Det människor tror sig 

veta kan till följd av något i omgivningen antingen förstärkas eller ändras i förhållande till den 

tidigare uppfattningen. (Howell, 2013, 88ff) Genom medias rapportering målas en bild upp av 

hur något företer sig. Denna skildring är ofta i stor utsträckning av samma karaktär trots att det 

finns ett stort urval och därmed en mer nyanserad bild att delge. Bilden behöver nödvändigtvis 

inte stämma överens med verkligheten, däremot är det en del av den verklighet som människor 

förhåller sig till och utgår ifrån i sitt agerande. Då media utgör både en lättillgänglig och viktig 

informationskälla i samhället har den betydelse för vilka utsagor som cirkulerar i samhället. 

“Det märkliga är ju, att även om vi i princip har oändligt många möjligheter att 

skapa utsagor, så är de utsagor som framkommer inom en bestämd domän ganska 

likalydande och repetitiva” (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 19). 

På så sätt kan socialkonstruktivismen tydliggöra för vilken makt media besitter då dess 

framställningar kan bidra till både uppkomsten och konstruktionen av en samhällsopinion, 

vilket i sin tur kan påverka människors verklighetsbild. Språk, både i text- och talform, utgör 

en del i den sociala process som formar människors världsbild (Winther Jørgensen, Phillips & 

Vrå, 2000, s. 97). En förutsättning för att kunna underlätta hanteringen och bearbetning av all 

den information som människor möts av är kategorisering. Genom dessa kognitiva processer 

formas attityder och handlande, vilket bland annat ter sig genom upprättandet av specifika 

scheman och rutiner för lämpligt uppförande. (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 99) 

Människor styrs av attityder och genom exempelvis planerad kommunikation är det därmed 

möjligt att påverka deras handlande. Detta kan dock vara svårt att uppnå då det inte är en 

självklarhet att en bestämd attityd framkallar en specifik handling. (Winther Jørgensen, Phillips 

& Vrå, 2000, s. 100)   

”Vi har nu också sett hur massmedierna påverkat vår bild av verkligheten och hur 

de sätter dagordningen för det offentliga samtalet. Vi har därmed gett massmedierna 

en plats och betydelse i samhället.” (Bengtsson, 2001, s. 60) 

Synen på att strukturalismen konstruerar den sociala världen stämmer överens med bilden av 

att diskurser strukturerar verkligheten. Det egna arbetet i hanteringen av informationsflödet 

betraktas inom socialkonstruktivismen som en diskursiv konstruktion. Detta innebär att den 

processen blir en möjlig skildring av hur verkligheten ter sig snarare än en definitiv version och 

deltar således i den diskursiva striden inom forskningsfältet. Dessa struktureringar är bara 

tillfälliga och därmed aldrig slutgiltiga eller totala. (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000) 

Detta stämmer överens med utgångspunkten i den poststrukturalistiska diskursteori som utgår 

ifrån att verkligheten formas av diskursens betydelse, vilken omöjligen kan vara densamma på 

grund av språkets instabilitet (Laclau & Mouffe, 2001, s. 159). Diskursen är med andra ord inte 

konstant utan påverkas av andra diskurser. Diskursen skapas genom att utesluta andra 

betydelser, och de betydelser som försöker etablera sig tillhör det yttre vilket benämns det 

diskursiva fältet.  (Laclau & Mouffe, 2001, s. 168) 

”Diskurs är namnet på den enskilda entydiga betydelsefixeringen, och det 

diskursiva fältet är namnet på allt det som inte får plats i den enskilda diskursen.” 

(Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 64) 

Att verkligheten skapas genom konstruktioner och diskurser innebär inte att verkligheten 

egentligen inte finns rent fysiskt utan det betyder att det är betydelsen som skapas genom 

diskursen. På så sätt blir inte språket endast en kanal som ska förmedla information. Istället 

fungerar språket som ett sätt att konstituera den sociala världen. Detta innebär att när det sker 

en förändring i diskursens betydelse leder det även till en förändring och reproduktion av den 

sociala verkligheten. (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 16) Karaktäristiskt för 
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forskare som analyserar diskurser är att de i större utsträckning analyserar datamaterial som är 

naturligt förekommande, exempelvis transkriptioner av vardagliga samtal och medietexter, 

snarare än material som forskaren varit medskapande i genom personlig kontakt med 

informanter. En fördel med att använda sig av sådant datamaterial är att forskaren inte har 

påverkat materialet, vilket gör att analysen blir mer nyanserad och utvidgad. (Winther 

Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 117)  

“Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga 

aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats 

för ständig social strid om definitioner av samhälle och identititet – en strid vars 

utfall kan få sociala konsekvenser”. (Winther Jørgensen, Phillips & Vrå, 2000, s. 

31) 

Utifrån termer av den poststrukturalistiska diskursteorin går det att tydligare förklara likheter 

och skillnader mellan diskurser som beskriver socialtjänsten och socialsekreterare för 2004 och 

2014, vilket är relevant i förhållande till studiens syfte. Att utgå ifrån att ett specifikt fenomen 

inte är bestående, utan under ständig konstruktion där betydelsen för diskursen kan ändras och 

omformas är karakteristiskt när man studerar diskurser. När människor formar sin verklighet är 

det den rådande diskursen som ligger till grund för skapandet och det är svårt att förbise den. 

(Laclau & Mouffe, 2001, s. 159) Människors uppfattning om socialtjänsten och 

socialsekreterare bygger på ett antal diskurser som dels kan påverkas av och bytas ut genom ny 

kunskap som media delger samhället. Diskurserna för framställningen är med andra ord föremål 

för ständig konstruktion, vilket även går att benämna som en diskursiv konflikt. 

Med anledning av att tidigare forskning inte i så stor utsträckning tycks ha studerat hur medias 

skildringar om socialt arbete sett ut vid olika årtal och jämfört om framställningen förändrats är 

diskursteori av intresse i denna studie. Detta då den utgår ifrån att verkligheten inte är definitiv 

utan under en ständigt pågående process. De studier som redogjorts för under tidigare forskning 

tycks ha fokuserat på att delge en övergripande bild i sina resultat gällande hur media har 

framställt socialt arbete och detta trots att datamaterialen oftast sträcker sig över flera år. 

Exempelvis analyserades det i en studie av Valentine och Freeman (2002) hur socialarbetare 

skildrats i filmer, vilka hade producerats under ett tidsintervall på sextio år. I filmerna målades 

professionen generellt upp utifrån en negativ vinkel, men detta resultat säger egentligen 

ingenting om huruvida diskursen har förändrats eller om den har varit densamma år 1939 som 

år 1998. Människors verklighet påverkas och förändras utifrån aktuella diskurser, vilka till viss 

del skapas genom medias rapportering.  

Kunskap om verkligheten är med andra ord socialt konstruerad, samtidigt som verkligheten kan 

uppfattas som socialt konstruerad. Detta går att förklara på så sätt att människors förförståelse 

och kunskap om socialtjänsten skapas via media, samtidigt som det är människorna själva som 

bidrar med denna kunskap till media. (Barlebo Wenneberg, 2001, s. 74) Därmed var 

socialkonstruktivismen av intresse för studien då det i termer av den gick att förstå vilken typ 

av information människor kan konstruera sin verklighet utifrån. I detta fall gällande 

socialtjänsten och socialsekreterare. Eftersom media dessutom påverkar både diskursen för och 

synen på socialtjänsten och socialsekreterare ansåg vi det betydelsefullt att använda de 

diskursteoretiska begreppen i denna studie vid tolkningen av resultatet.  
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4. Metod 

Detta kapitel är indelat i fem avsnitt. Det första avsnittet presenterar studiens ansats, det andra 

beskriver tillvägagångssätt vid datainsamling, det tredje avsnittet redogör för hur analysen av 

datamaterialet har gått tillväga, det fjärde avsnittet skildrar studiens validitet och reliabilitet och 

det sista avsnittet beskriver studiens forskningsetiska principer. 

4.1 Ansats 

Studien har utgått från två olika typer av ansatser. Det första steget var av kvantitativ karaktär 

där syftet var att undersöka förekomsten av hur ofta olika områden, dvs. koder, kategorier samt 

teman, tagits upp i empirin. Bakgrunden till att analysen inleddes med en kvantitativ ansats 

beror på att det i stor utsträckning används inom just medieforskning. (Graneheim & Lundman, 

2004, s. 105) I den kvantitativa analysen räknades, sorterades och placerades datamaterialet in 

i kategorier och teman. Detta för att det gjorde det möjligt att välja ut vad som skulle belysas 

kvalitativt och därmed åskådliggöra hur datamaterialet har analyserats. Det andra steget var av 

kvalitativ karaktär och utgjordes av en innehållsanalys, vilken har utgått från Graneheims och 

Lundmans innehållsanalys (2004, s. 106).  

Inom innehållsanalys finns det två olika perspektiv vid kodning av datamaterial, vilka benämns 

manifest och latent nivå. Den manifesta nivån fångar upp det uppenbara i texten, medan den 

latenta nivån letar efter inneboende meningar. Denna studie har analyserat det uppenbara som 

presenteras i tidningsartiklarna, snarare än att tolka en inneboende mening. Anledningen till 

detta var att i görligaste mån försöka upprätthålla ett objektivt perspektiv och om möjligt 

minimera risken för att förförståelsen skulle påverka resultatet. Avsikten var inte att finna dolda 

meningar i vad som har skrivits, utan enbart att analysera vad som faktiskt har skrivits. Inte 

desto mindre fanns det en viss förförståelse av hurdan medias rapportering varit och därmed 

förelåg det vissa föraningar om vilken typ av rapportering datamaterialet skulle innehålla. 

Förförståelsen användes dock enbart som ett verktyg för att förstå snarare än att tolka då det 

förelåg ett genuint intresse av att få en fördjupad kunskap om medias framställning av 

socialtjänsten. (Graneheim & Lundman, 2004, s. 105ff) 

4.2 Material 

Media är ett samlingsnamn för ett flertal olika kanaler som befolkningen får information ifrån. 

Förutom den funktionen anses användningen av massmedier även vara en utav människans 

främsta fritidssysselsättning, vilken tar upp en stor del av vår vakna tid (Petersson & Pettersson, 

2011, s. 9). Några av de största kanalerna som information sprids via är tidningar, radio, TV 

och Internet. Denna studie kommer enbart att utgå ifrån artiklar som har publicerats i svenska 

dagstidningar. Bakgrunden till valet av insamlingsmetod grundar sig i att svenska dagstidningar 

finns tillgängliga både i tryckt material och på Internet, men även då Sverige har ett av världens 

mest tidningsläsande befolkning. Det säljs mer än dubbelt så många dagstidningar i Sverige 

jämfört med USA då den svenska försäljningen ligger på 400 ex per 1000 invånare. (Petersson 

& Pettersson, 2011, s. 119) Med anledning av detta når nyheterna ut till en stor målgrupp i 

samhället och den sociala konstruktionen av socialtjänsten blir därmed betydelsefull. 

Människor behöver nödvändigtvis inte söka upp information för att få insyn och kunskap om 

socialtjänsten, utan möts i stor utsträckning av löpsedlar överallt. Det innebär att vissa nyheter 

inte går att undvika och därför påverkas vår medvetenhet automatiskt av medias rapportering. 

Då studiens utgångspunkt är att jämföra hur medias rapportering om socialtjänsten har sett ut 

2004 och 2014 utgör tidningsartiklar därför ett bra material. Det som en gång har publicerats 

finns i väldigt stor utsträckning sparat och därmed är det tillgängligt för allmänheten att beskåda 

återigen. 
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Källorna för insamlingen av datamaterialet utgjordes av tre dagstidningar. Valet av 

dagstidningar baserades på att de har ett större förtroende i samhället och innehållet i dessa är 

mer omfattande i förhållande till kvällstidningar, vars främsta strävan är att sälja lösnummer. 

Dagstidningar brukar beskrivas som redovisningstidningar vilket innebär att målet med 

rapporteringen är att ge en så fullständig bild som möjligt av aktuella händelser och då främst 

med fokus på lokala händelser. (Petersson & Pettersson, 2011, s. 127) De tre dagstidningar som 

utgör källor för studiens datamaterial är Dagens Nyheter (DN), Göteborgs-Posten (GP) samt 

Västerbottens-Kuriren (VK). Valet av tidningar baserades på att de tillsammans täcker 

rapporteringen för en stor del av Sveriges yta då de är verksamma som dagstidningar i olika 

landsdelar. Bakgrunden till valet av tidningar motiveras med att DN är den största i Svealand, 

GP är störst i Götaland och VK är störst i Norrland. Med störst menas den tidning vars upplaga 

har flest läsare jämfört med andra tidningar som ges ut i samma landsdel. 

Vid datainsamlingen användes databasen Retriever Research som är ett mediearkiv. De två 

sökord som insamlingen utgått ifrån är socialtjänsten och socialsekreterare. Sökningen på 

ordet socialtjänsten genomfördes 2015-03-22 medan sökningen på ordet socialsekreterare 

gjordes 2015-03-31. Sökningarna baserades även på årtal och respektive tidning. De 

urvalskriterier som låg till grund för vilka artiklar som senare ingick i analysen var att 

socialtjänsten eller socialsekreterare var nämnda på ett betydande sätt samt att artikeln i 

huvudsak fokuserade på antingen socialtjänsten eller socialsekreterare. 

I tidningsartiklarna använder journalister begreppet socialsekreterare synonymt med 

socialarbetare när de talar om yrkesverksamma inom socialtjänsten. Med anledning av detta är 

den andra frågeställningen utformad enligt följande ”hur skildras socialsekreterares arbete i 

svenska dagstidningar?”. Om studien inte hade tagit hänsyn till detta och låst urvalet vid enbart 

begreppet socialsekreterare hade det resulterat i att ett flertal artiklar som berört socialtjänsten 

hade exkluderats. 

Det totala antalet träffar med båda sökorden för 2004, 2014 och samtliga tidningar blev 829 

stycken, se bilaga 2. Efter urvalet bestod datamaterialet av 68 artiklar, vilket innebar ett bortfall 

på 761 artiklar. Dessa artiklar hade inte uppfyllt urvalskriterierna då de två olika sökorden 

enbart nämndes i samband med exempelvis straffpåföljder, samarbete med andra myndigheter, 

socialtjänstlagen samt vardaglig medborgarkontakt. Urvalet gjordes för att få ett så innehållsrikt 

material som möjligt och därmed uppnå bästa möjliga kvalitet. Hur välgjort urvalet av artiklarna 

ser ut kan komma att påverka hela studiens resultat. Därför var det viktigt att göra urvalet 

noggrant och tillsammans så att alla artiklar uppfyllde samma kriterier. Det förelåg dock en risk 

att vissa artiklar blev exkluderade. Detta innebär att om en liknande studie genomförs men 

utifrån andra urvalskritirer skulle resultatet med stor sannolikhet skilja sig i förhållande till 

resultatet i denna studie. 

4.3 Analys 

Innan kodningsprocessen inleddes lästes samtliga artiklar igenom ett flertal gånger för att få en 

bättre överblick av datamaterialets innehåll. Kodningsprocessen bestod av tre steg. I det första 

steget bröts texten ner i mindre meningsenheter, vilket innebar att den centrala innebörden i 

textavsnittet återgavs med hjälp av färre ord. Enheterna kodades sedan och syftet med koderna 

var att de fortfarande skulle relatera till meningsenheten. En svårighet med detta var att koden 

skulle bibehålla den centrala meningen. Därför var det av stor betydelse att kodningen 

genomfördes noggrant och att koderna var genomtänkta för att resultatet inte skulle påverkas. 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 106) I det andra steget delades koderna in i kategorier, vilket 

är kärnfunktionen i kvalitativ innehållsanalys. En kategori består av koder som delar samma 

innebörd. Likadana koder fick inte placeras i olika kategorier och koder fick inte heller uteslutas 

enbart på grund av att de inte passade in, utan då behövde en ny kategori skapas. Kategorierna 
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kvantifierades sedan för att lättare kunna se hur ofta ett tema tas upp i texten, vilket ofta används 

inom medieanalys (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 219). Dessa kategorier kunde sedan 

presenteras överskådligt i tabeller och diagram för att kunna visa på förekomsten av kategorier 

i de olika tidningarna. Kvantifieringen av kategorierna gjorde det möjligt att undersöka både 

skillnader och likheter av innehållet på ett beskrivande sätt (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 218-

221) Det sista steget i analysprocessen utgjordes av temaskapande där avsikten var att 

sammanställa den övergripande betydelsen av kategorierna. Vissa kategorier upplevdes ibland 

passa in under olika teman och därav tillät analysprocessen att samma kategori kunde tillhöra 

olika teman (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106-107). Då syftet med studien var att jämföra 

hur rapporteringen kring socialtjänsten har sett ut i svenska dagstidningar under 2004 och 2014 

blev kvantifiering ett sätt att göra materialet mer överskådligt. Detta var betydelsefullt för att 

kunna jämföra innehållet i artiklarna från de olika årtalen och urskilja likheter samt skillnader. 

Innehållsanalysen fokuserade på förhållandet mellan text och verklighet samt texternas 

(medias) eventuella påverkan på den upplevda verkligheten. (Blomberg-Kroll, Kroll, 

Lundström & Swärd, 2004, s. 19ff) En grundläggande utgångspunkt var även den 

socialkonstruktivistiska idén om att medias sätt att konstruera socialtjänsten som ett fenomen 

kan påverka människors definition av det. Nyhetsrapporteringen bidrar bland annat till att 

bekräfta existensen av ett specifikt fenomen men även till viss del i att påverka attityderna i 

samhället gentemot fenomenet i fråga. (Gibelman, 2004, s. 332) 

Exempel på kodningsprocessen redovisas i nedanstående tabell. För fler exempel se bilaga X. 

 

Textavsnitt Meningsenhet Kod Kategori Tema 

“På kommunal nivå 

uttryckte socionomerna 

att deras kunskap om 

sociala risksituationer 

inte efterfrågas av 

politikerna.” 

Socionomer 

uttryckte att deras 

empiriska kunskap 

inte efterfrågas av 

politikerna. 

Socionomer 

upplever att 

politiker inte 

eterfrågar deras 

kunskap 

Politiken styr 

utvecklingen av 

socialt arbete 

Påverkansfaktorer 

för socialtjänstens 

arbete 

“Hur lagar tolkas och 

efterlevs är avhängigt 

vilka ekonomiska 

resurser som finns att 

tillgå. Inom 

socialtjänsten märks 

detta bland annat genom 

att trösklarna för att 

komma i fråga för 

behandlande insatser och 

stöd har höjts och att 

socialbidraget kraftigt 

har urholkats.” 

Ekonomiska 

begränsningar 

märks genom att 

tröskeln för att få 

behandlande 

insatser höjts och 

socialbidraget har 

urholkats kraftigt. 

Ekonomiska 

begränsningar 

påverkar arbetet. 

Ekonomins 

betydelse för 

socialtjänstens 

arbete 

“Personalen kommer 

känna att de inte hinner 

göra ett bra jobb, går 

hem frustrerade och 

ledsna, och sen leder till 

ökade sjukskrivningar.” 

Personalen känner 

att de inte kan göra 

ett bra jobb vilket 

leder till ökade 

sjukskrivningar 

Hinner inte göra 

ett bra jobb och 

sjukskrivningarna 

ökar. 

 

Hög 

arbetsbelastning 

skapar negativ 

arbetsmiljö 

Figur 1. Utdrag från innehållsanalysen som visar hur olika textavsnitt från datamaterialet har brutits ner till 

meningsenheter och koder. Koderna har sedan placerats in i olika kategorier, vilka tillsammans har skapat ett 

gemensamt tema. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Materialet kodades tillsammans trots en medvetenhet om att reliabiliteten hade kunnat bli högre 

om kodningen gjorts var för sig. Detta på grund av empirins storlek eftersom det skulle kräva 

ett omfattande analysarbete. Läggs för stor vikt vid reliabiliteten baserat på en varsin kodning, 

som troligen kommer vara snarlik, kan kreativiteten och variationsrikedomen begränsas 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 264). 

Då syftet med studien var att belysa svenska dagstidningars rapportering om socialtjänsten och 

hur den har sett ut 2004 och 2014 var lämpliga analysmetoder i förhållande till empirin antingen 

diskursanalys eller innehållsanalys. Innehållsanalys med ett kvantifierande av kategorier har en 

historia inom medieanalys vilket är ett argument för att det passade studien (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 105). Eftersom studiens datamaterial bestod av 68 artiklar blev kvantifiering 

av kategorierna en överskådlig metod för att presentera likheter och skillnader vilket studien 

var ämnad att göra. Genom kodning, kategorisering samt tematisering blev det tydligt hur 

analysarbetet hade genomförts samt att det gav en förklaring till hur resultatet växte fram. 

Huruvida studien var av hög validitet berodde på hur väl de resultat som kom fram 

kontrollerades, ifrågasattes samt teoretiskt tolkades. (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 264) 

Utfallet av studien är generaliserbart till den grad att datamaterialet enbart grundat sig på artiklar 

från svenska dagstidningar. Det som ytterligare stärker generaliserbarheten är att respektive 

tidning är verksam i varsitt landområde, Västerbottens-Kuriren presenterar Norrland, DN 

presenterar Svealand och Göteborgs-Posten Götaland. Detta gör att tidningarnas rapportering 

täcker en stor del av landets yta. Ju fler tidningar, desto större generaliserbarhet. 

4.5 Etiska överväganden 

Det föreligger fyra forskningsetiska principer som måste uppfyllas vid genomförandet av 

studien. Dessa benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att forskaren har ett ansvar att informera 

berörda parter om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att parterna när som helst 

under studiens gång har rätt att avbryta deltagandet utan att det medför några konsekvenser. 

Innan studien kan påbörjas måste forskaren inhämta skriftligt och muntligt samtycke från både 

informanten och dess huvudman. Samtliga uppgifter om berörda parter i studien ska behandlas 

med största konfidentialitet. Även om tystnadsplikt föreligger kan forskaren inte garantera 

anonymitet. Datainsamlingen som sker i samband med studien får inte nyttjas till något som 

inte berör forskningens ändamål. Vi kommer att beakta godhets- och rättviseprincipen, dvs. vår 

strävan är att minimera eventuell skada i samband med genomförandet av studien och att utfallet 

ska generera nytta (Etikrådet 2003). 

Fördelen med att ha använt media som datamaterial är att artiklarna är offentliga. Det betyder 

att de fyra etiska kraven som forskare måste ta hänsyn till inte har berörts i denna studie. I vårt 

datamaterial var personerna redan nämnda av artikelförfattaren vilket innebar att det har varit 

journalistens ansvar att behandla personuppgifterna på ett etiskt sätt och därför hade vi ingen 

skyldighet att inhämta samtycke från dem i studien. Studiens datamaterial samlades inte in i 

kontakt med informanter utan var offentligt och därför fanns inget konfidentiellt krav i 

hanteringen av materialet varken under eller efter studiens gång. Inte heller nyttjandekravet 

blev aktuellt då artiklarna hade journalister som författare. Återigen, artiklarna är offentliga och 

därmed kommer de inte användas enbart för en studie som nyttjandekravet kräver i 

forskningssammanhang. Slutligen var informationskravet inte heller relevant för denna studie. 

De citat som förekommit i tidningsartiklarna var antingen gjorda av egen vilja eller så hade 

journalisterna fingerat namnen så att det inte skulle gå att spåra vem som har uttalat sig i frågan. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av innehållsanalysen. Analysen har utgått ifrån två 

frågeställningar vilka har undersökt hur socialtjänsten och socialsekreterarens arbete har 

framställts i svenska dagstidningar under 2004 och 2014. Tidigare forskning har framförallt 

fokuserat på att undersöka hur media har framställt socialt arbete under en längre tidsperiod och 

presenterat ett resultat som har speglat tidsperioden i dess helhet snarare än att skildra skillnader 

mellan rapporteringen från två olika årtal. Presentationen av resultatet för denna studie skiljer 

sig från tidigare forskning så till vida att det inte ger en övergripande bild för hela tidsperioden, 

utan istället skildrar årtalen var för sig. Enligt tidigare forskning får socialt arbete framförallt 

negativ publicitet i media. För att kunna ändra denna framställning anser Gaughan och Garrett 

(2011) att det krävs en bättre relation mellan yrkesverksamma inom socialt arbete och 

journalister. 

Detta kapitel är indelat i olika avsnitt där det första avsnittet redovisar fördelningen av studiens 

empiri. Det andra avsnittet presenterar dem kategorier som analysen utmynnade i samt kodernas 

fördelning inom respektive kategori. Det tredje avsnittet visar hur kategorierna har format 

teman. Det fjärde avsnittet presenterar en sammantagen bild av rapporteringen för 2004 och 

2014 samt belyser likheter och skillnader mellan åren. Det femte avsnittet är uppdelat utifrån 

respektive frågeställning och redogör för huruvida resultatet kan svara på studiens 

frågeställningar. Detta tydliggörs även i termer utifrån studiens teoretiska ansats. 

När studien hänvisar till datamaterial eller rapportering för ett visst årtal syftar den enbart till 

dem artiklar som redovisas i bilaga 2. 

5.1 Fördelning av empiri 

Nedanstående diagram redovisar för fördelningen av studiens datamaterial. 

 
 

Figur 2. Fördelningen av antalet tidningsartiklar för respektive dagstidning samt årtal. 

Med hjälp av diagrammet går det att utläsa hur frekvent svenska dagstidningar har rapporterat 

om socialtjänsten och socialsekreterare under respektive årtal. I förhållande till rapporteringen 

2004 har den år 2014 ökat med ungefär 75 procent i Dagens Nyheter och cirka 50 procent i 

Göteborgs-Posten. Däremot har rapporteringen minskat med 50 procent i Västerbottens-
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Kuriren. Datamaterialet består av 23 artiklar år 2004 och 45 artiklar 2014, detta innebär ett 

dubbelt så stort material år 2014 vilket visar på en ökad rapportering om socialtjänsten och 

socialsekreterare. 

5.2 Fördelning av koder inom respektive kategori 

Innehållsanalysen resulterade i ett antal koder vilka tillsammans skapar kategorier. Dessa 

kategorier presenterar vilken typ av rapportering som har förekommit i svenska dagstidningar 

samt frekvensen av den. Kategorins storlek är beroende av hur många koder den innehåller. 

Detta innebär att ju större kategorin är, desto mer rapportering har skett inom just det området. 

Kategoriernas storlek för 2004 presenteras i nedanstående diagram: 

 
Figur 3. Fördelning av koder inom respektive kategori för år 2004. 

En genomgående beskrivning av bakgrunden till hur kategorierna utformades för 2004, återges 

i bilaga X. Där beskrivs exempelvis vilken typ av koder som har ingått i respektive kategori 

samt antalet koder. 

Kategoriernas storlek för 2014 presenteras i nedanstående diagram: 
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Figur 4. Fördelning av koder inom respektive kategori för år 2014. 

En genomgående beskrivning av bakgrunden till hur kategorierna utformades för 2014, återges 

i bilaga X. Där beskrivs exempelvis vilken typ av koder som har ingått i respektive kategori 

samt antalet koder. 

De tre största kategorierna för 2004 utgjordes av socialsekreterares bemötande ur en negativ 

synvinkel, socialsekreterares handläggning brister samt ekonomins betydelse för 

socialtjänstens arbete. Detta innebär att dessa ämnen var det media valde att fokusera mest på 

i sin rapportering under 2004. Två av dessa teman var av negativ karaktär vilket innebar att ett 

stort fokus i rapporteringen har legat på nyheter som har belyst åsikter om bristande agerande 

från socialtjänsten och anställda inom verksamheten. Det tredje temat var av varken positiv 

eller negativ karaktär utan snarare mer informativt.  

De tre största kategorierna för 2014 var socialsekreterare brister i arbetsutövandet, 

arbetssituationen för socialsekreterare är pressad samt personalomsättning. För 2014 var det 

främst dessa områden som svenska dagstidningar skildrade i sin rapportering. Även detta årtal 

låg fokus på att belysa att socialsekreterare brister i arbetet men utöver det även rapportering 

gällande hur socialsekreterares arbetssituation har sett ut och hur arbetsmiljön har påverkat 

dem. Den andra och tredje kategorin belyste en rapportering som har fokuserat på att återge en 

lägesrapport angående arbetsmiljön snarare än att rikta kritik gentemot verksamheten.  

Jämförelsen av rapporteringen åren emellan resulterade i både likheter och skillnader. Den 

första likheten var att artiklar om att socialsekreterare brister i arbetsutövandet återkom i lika 

stor utsträckning år 2014 som det gjorde 2004. Den andra likheten i rapporteringen för åren 

2004 och 2014 var de områden som gick att urskilja båda årtalen. Dessa områden var till 

exempel de som berörde hur ekonomi och resurser har påverkat verksamheten, redogjorde för 
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en pressad arbetssituation och dålig arbetsmiljö samt skildrade klienters upplevelser av ett 

negativt bemötande. Den första skillnaden åren emellan var åtskillnaden i mängden artiklar för 

dessa ämnen från 2004 till 2014. Exempelvis skedde det en minskning av rapporteringen om 

socialsekreterares bemötande samtidigt som det skedde en ökning av artiklar som skildrade en 

pressad arbetssituation. Den andra skillnaden var att den enda kategorin som var av positiv 

karaktär, personalbedrifter, enbart fanns i datamaterialet från 2004. Den tredje skillnaden var 

att det uppkom nya kategorier i datamaterialet 2014 som berörde bland annat hot på 

arbetsplatsen, socialtjänstens syn på media samt kritik riktad mot socialtjänsten angående 

uteblivna insatser. Förutom dessa likheter och skillnader upplevde vi utifrån antalet kategorier 

för respektive årtal att rapporteringen om socialtjänsten och socialsekreterare år 2014 berört fler 

områden än vad den gjorde 2004. 

5.3 Fördelning av kategorier inom respektive tema 

Nämnda kategorier utmynnade sedan i ett antal teman, tre för år 2004 och fyra för år 2014. I 

figur 6 och 7 presenteras hur kategorierna är fördelade procentuellt inom respektive tema. 

Storleken på temat är beroende av antalet kategorier. Ju större procenttal, desto fler kategorier 

består temat av. 

 

Figur 5. Fördelning av kategorier inom respektive tema för år 2004. 

Diagrammet för 2004 presenterar tre olika teman, ”påverkansfaktorer för socialtjänstens 

arbete”, ”kritik mot socialsekreterares arbete” samt ”uppmärksammande av personalbedrifter 

inom socialtjänsten”. Det förstnämnda temat utgörs av kategorierna politik framför praktik, 

ekonomins betydelse för socialtjänstens arbete samt hög arbetsbelastning skapar negativ 

arbetsmiljö. Gemensamt för dessa kategorier är att de inbegriper beskrivningar som skildrar 

olika påverkansfaktorer för socialtjänstens handlingsutrymme, vilket regleras utifrån politiska 

beslut, budget samt rådande lagstiftning. De kategorier som tillhör det andra temat är 

socialsekreterares bemötande ur en negativ synvinkel och socialsekreterares handläggning 

brister. Den gemensamma nämnaren för kategorierna är att de omfattar betydelser som 

anmärker på socialsekreterares arbetsutövande. Det tredje temat består av kategorin 

personalbedrifter, vilken beskriver situationer där personalen lyckats genomföra ett bra arbete 

trots nedskärningar och dåliga förutsättningar. 
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Figur 6. Fördelning av kategorier inom respektive tema för år 2014. 

Diagrammet för 2014 presenterar fyra olika teman ”kritik mot socialsekreterares 

yrkesutövande”, ”olika påverkansfaktorer för arbetsmiljön”, ”socialtjänstens ståndpunkt till 

granskning av verksamheten” samt ”samhällets syn på socialtjänsten”. De två förstnämnda 

upptar ungefär lika stor del av datamaterialet och utgör huvuddelen av medias rapportering 

under 2014.  

Det första temat innehåller kategorierna socialsekreterares bemötande ur en negativ synvinkel, 

socialsekreterare brister i arbetsutövandet, socialtjänstens hantering av anmälningar, 

socialtjänsten agerar inte i tid samt socialtjänsten tar inte hänsyn till barnets bästa. Gemensamt 

för kategorierna som presenterar temat är att de innehåller beskrivningar som riktar kritik mot 

flera områden som anses brista inom verksamheten.  

Det andra temat består av kategorierna kompetensbrist inom verksamheten, ekonomiska 

svårigheter inom verksamheten, tidsbrist går ut över verksamheten, hot på arbetsplatsen, 

arbetssituationen för socialsekreterare är pressad samt personalomsättning. Den gemensamma 

nämnaren för dessa kategorier är att samtliga berör omständigheter i omgivningen som kan 

inverka på socialsekreterares arbetsmiljö.  

Det tredje temat utgörs av socialtjänstens syn på media rapportering samt socialtjänsten öppen 

för granskning av verksamheten. Dessa två kategorier redogör för socialtjänstens attityd 

gentemot granskning av dess arbete.  

Det fjärde temat består enbart av kategorin förtroendet för socialtjänsten sviktar, vilken 

inrymmer beskrivningar som lyfter fram ett tvivel riktat mot socialtjänsten angående deras 

möjlighet att utföra ett arbete som går i linje med lagstiftning och riktlinjer. 

Den sammantagna bilden av hur svenska dagstidningar skildrar socialtjänsten och 

socialsekreterare vid en jämförelse av teman var att rapporteringen var mer nyanserad 2014 i 

förhållande till 2004. Detta då tidningsartiklarna under 2014 berörde fler områden, vilket 

yttrade sig genom en uppkomst av fler teman.  

Några likheter som har gått att urskilja utifrån de teman som utlästs ifrån rapporteringen för 

både 2004 och 2014: Temat “kritik mot socialsekreterares yrkesutövande” förekom under båda 

årtalen, och betydelsen har varit densamma. Detta är med andra ord ett område som har varit 

lika aktuellt under både 2004 som under 2014. Däremot har nyhetsvärdet utvidgats till att beröra 

fler delar i socialsekreterares arbetsutövande och handläggning. Exempelvis att barnets bästa 
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inte har beaktats i handläggningen samt att socialtjänsten inte agerat i tid. Det fanns även vissa 

likheter mellan temat ”påverkansfaktorer för socialtjänstens arbete” och ”olika 

påverkansfaktorer för arbetsmiljön”. Detta då de bland annat innefattade kategorier som berörde 

ekonomiska aspekter och en pressad arbetsmiljö. Nyhetsvärdet har därmed legat på att belysa 

hur tufft klimatet är inom socialtjänsten och vilka följder det får för socialsekreterares 

handlingsutövande. Även här gick det att se att rapporteringen har blivit mer nyanserad för år 

2014 då det har tillkommit fler områden vilka ytterligare belyser och beskriver temat. 

Skillnader som gått att utläsa utifrån en jämförelse av teman som skildrades i svenska 

dagstidningars rapportering under 2004 och 2014 var att “uppmärksammande av 

personalbedrifter inom socialtjänsten” inte återkom 2014 . Däremot var området mer utvidgat 

2014 då det bestod av två teman ytterligare vilka var “socialtjänstens ståndpunkt till granskning 

av verksamheten” och “samhällets syn på socialtjänsten”. Med andra ord, även fast ett tema 

från 2004 inte återfanns 2014 utvidgades det med två andra teman vilket innebar att 

rapporteringen trots det var mer innehållsrik år 2014 i förhållande till 2004. 

5.4 Samlad bild av svenska dagstidningars rapportering 

Vår tolkning av resultatet var att rapporteringen under 2004 och 2014 i stort sett har varit av 

samma karaktär. Det som däremot gick att se var att 2014 års rapportering har varit mer 

innehållsrik och nyanserad i jämförelse med 2004. Den slutsatsen baserades på att 

datamaterialet för 2014 bestått av ett större antal artiklar samt att fler kategorier gått att utläsa 

för det årtalet. En skillnad i rapporteringen var att rapportering kring arbetsmiljön har ökat 

markant samt att det har tillkommit artiklar som belyst hot och våld på arbetsplatsen. Ytterligare 

en åtskillnad var att 2004 års rapportering lyfte fram personalbedrifter, vilket inte omnämndes 

i svenska dagstidningar under år 2014. 

5.5 Relationen mellan resultat och frågeställningar 

Detta avsnitt redogör för huruvida resultatet kan svara på studiens syfte och frågeställningar, 

vilket redovisas med hjälp av citatutdrag från datamaterialet. Relationen mellan resultat och 

frågeställningar presenteras utifrån respektive årtal för att kunna visa på likheter och skillnader 

gällande hur media har framställt socialtjänsten och socialsekreterare under 2004 och 2014. 

5.5.1 Hur beskrivs socialtjänsten övergripande i svenska dagstidningar? 

Den sammantagna bilden av svenska dagstidningars rapportering kring socialtjänsten år 2004 

var att den i stor utsträckning präglades av en negativ karaktär. En del av rapporteringen 

framställde socialtjänstens förutsättningar att kunna bedriva verksamheten som undermålig. 

Detta skildrades bland annat i artikeln Vi måste hjälpa barn som far illa som publicerades i 

Göteborgs-Posten. Artikeln handlar om att socialtjänsten präglas av en hög arbetsbelastning 

och behöver mer resurser för att klara av sitt arbete. 

”Socialtjänsten får allt mer att göra och tvingas åsidosätta barn i behov av hjälp, för 

att i stället ta hand om de värsta fallen.” (GP 2004-02-03) 

Detta citat målar upp en bild av att socialtjänsten har svårt att klara av att leva upp till sitt 

uppdrag då förutsättningarna har försämrats markant. Den ökade arbetsbördan inom 

verksamheten har gjort att socialsekreterare inte har möjlighet att hjälpa alla barn som är i behov 

av stöd och insatser. En annan del av den negativa rapporteringen handlade om att arbetsbördan 

inom socialtjänsten beskrivs ha ökat och begränsat deras möjlighet att kunna leva upp till sitt 

uppdrag. I artikeln Här byter ungdomarna kaoset mot ett nytt tryggt hem presenteras en 

problematik gällande neddragningarna av de tidiga förebyggande insatserna. I artikeln redogörs 

det exempel från verkligheten gällande ungdomar som är försummade och därför har fått 
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komma till ett ungdomshem, därav artikelns namn. Ägaren till detta hem menar att med 

förebyggande insatser hade många av dessa ungdomar kunnat fångas upp tidigare vilket i sin 

tur hade kunnat leda till lägre samhällskostnader och färre insatser.  

”När det tidiga, förebyggande arbetet försvinner får socialtjänsten in allt fler 

anmälningar, arbetsbördan stiger, folk slutar, omsättningen på folk ökar, 

sjukskrivningarna ökar och pappershögarna växer.” (DN 2004-01-18) 

Detta citat beskriver hur ändrade förutsättningar har fått konsekvenser för socialtjänstens arbete 

samt hur arbetsbördan ökar. I detta fall var det en bestämmelse gällande nedskärningar inom 

förebyggande arbete vilket bidrog till en ökad arbetsbörda då det inte fanns tillräckligt med 

varken personal eller resurser. Ytterligare negativ rapportering som skildrades i svenska 

dagstidningar var att praktiken har underordnats både politik och ekonomi, vilket har fått 

konsekvenser för både socialsekreterare och hjälpsökande. I artikeln Socialtjänsten har blivit 

städgumma åt kapitalet skildras en bild av att det sociala arbetet idag handlar mer om att åtgärda 

och behandla symptom snarare än att bedriva förebyggande insatser. Detta beskrivs som en 

följd av fördelningspolitik av resurser.  

”Hur lagar tolkas och efterlevs är avhängigt vilka ekonomiska resurser som finns 

att tillgå. Inom socialtjänsten märks detta bland annat genom att trösklarna för att 

komma i fråga för behandlande insatser och stöd har höjts och att socialbidraget 

kraftigt har urholkats.” (GP 2004-04-18) 

”Undersökningen på nationell nivå (Socialstyrelsen) speglar ett likartat förhållande; 

rådande politiska uppfattningar och ekonomiska ramar överordnas 

Socialtjänstlagen (SoL) och styr praktiken.” (GP 2004-04-18) 

Ovanstående citat från nämnd artikel redogör för huruvida socialsekreterares 

handlingsutrymme styrs av högre instans och då framförallt i fråga om resursfördelning samt 

resurstilldelning. Vidare framgår det att politiken överordnas rådande lagstiftning, vilken 

egentligen har till uppgift att styra praktiken. 

I likhet med hur socialtjänsten har skildrats under 2004 i svenska dagstidningar var 

helhetsbilden för 2014 även den negativ. Rapporteringen visade att socialtjänsten återigen har 

problem med både ekonomi och personalomsättning. I artikeln Feghet drabbar utsatta barn 

från Dagens Nyheter blir socialtjänsten utpekade som delvis skyldiga till att barn far illa. 

Bakgrunden till detta förklaras utifrån bland annat resursbrist och hög personalomsättning. 

Därutöver använder artikeln fallet Yara som ett exempel på en situation där myndigheter har 

vetat om vad som har pågått men trots det inte har agerat. Nedanstående citat är ett utdrag från 

artikeln och visar på hur situationen inom socialtjänsten beskrivs och hur den i sin tur påverkar 

arbetet. 

”Krisen i socialtjänsten är nu så akut att vi riskerar att svika barn som far illa. 

Regeringen måste ta krafttag mot personalflykten och kompetensbristen.” (DN 

2014-11-27) 

”Problemen inom socialtjänsten är akuta. Personalbristen innebär i förlängningen 

att samhällets sista skyddsnät för barn och ungdomar kan brista.” (DN 2014-11-27) 

Ovanstående citat visar på en akut situation inom socialtjänsten och ett rop på hjälp till högre 

instanser om att en ändring måste ske omgående för att situationen ska kunna räddas upp. I 

citaten åskådliggörs även en problematik gällande personalbrist. Gemensamt för dessa två citat 

är att de båda uttrycker att det är barnen som får lida på grund av den ohållbara situationen. En 

annan artikel från Dagens Nyheter tar även den upp den rådande problematiken inom 

socialtjänsten samt att det är ekonomin som styr praktiken. Vad artikeln Vi ser fler föräldrar 
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som slår sina barn tar upp ytterligare är att detta inte enbart påverkar de hjälpsökande utan att 

även personalen blir lidande.  

”Nu går ekonomistyrning och budget i balans före allt annat, säger Elin Lindén.” 

(DN 2014-03-24) 

”Biträdande enhetschefen Laila Åberg har sagt upp sig, hon orkar inte med att se 

sina medarbetare må så dåligt. Hon bestämde sig efter en lång period av ökad 

ärendeinströmning, hårda besparingskrav och hög personalomsättning.” (DN 2014-

03-24a) 

Ovanstående citat tydliggör att det råder en ekonomisk problematik av betydande grad inom 

socialtjänsten. Situationen skapar svårhanterliga problem och då framförallt på grund av 

besparingskrav, vilket bland annat påverkar de anställdas arbetsmiljö negativt. Nedanstående 

citat är hämtat från Här utsätts personalen för flest hot - antalet anmälningar ökar och 

förstärker ytterligare bilden av att arbetsmiljön inom socialtjänsten har försämrats med 

ytterligare en aspekt. I denna artikel framkommer det att de som arbetar inom avdelningen 

ekonomiskt bistånd i stor utsträckning har blivit utsatta för våld och hot. 

”Anmälningarna om hot och våld på arbetsplatsen ökar, visar statistik från 

Arbetsmiljöverket som DN tagit del av.” (DN 2014-04-02) 

Ovanstående citat poängterar att hot och våld har ökat baserat på en undersökning av 

Arbetsmiljöverket. Under 2014 har det i media även framkommit kritik mot socialtjänsten för 

att insatser antingen har uteblivit eller satts in på felaktiga grunder. Artiklarna Utsatta barn bör 

skyddas bättre från Göteborgs-Posten och Socialen övergav liten flicka i misär från Dagens 

Nyheter beskriver båda fall där barn har farit illa på grund av socialtjänstens agerande. Den 

första artikeln beskriver fallet Yara från 2014 och fallet Bobby från 2008, två fall som båda 

varit omskrivna i media. Gemensamt för dessa barnavårdsfall är att de används för att 

skuldbelägga socialtjänsten då uteblivande insatser kan ha varit orsaken till att ett barn har 

avlidit. I den andra artikeln beskrivs ett barnavårdsfall där två syskon redan har varit 

omhändertagna för jourhemsplacering vilket har överklagats av föräldrarna och trots 

uppmaningar från rätten om skydd valde socialtjänsten att lämna tillbaka barnen till sina 

missbrukande föräldrar. 

”Men socialtjänsten, som kanske kunde ha räddat barnets liv, agerade inte i tid.” 

(GP 2014-05-12b) 

”Rätten ansåg att det fanns grava brister i familjen som gjorde att barnet behövde 

skydd. Trots det valde socialförvaltningen att lämna tillbaka barnet till de 

missbrukande föräldrarna.” (DN 2014-09-25) 

Tonen i dessa två citat är ifrågasättande gällande socialtjänstens handlande och hur deras 

säkerhetsbedömning håller måttet. Rätten anser en sak och socialtjänsten handlar i motsats till 

rättens åsikt. I båda citaten används barnavårdsfall för att beskriva socialtjänstens handlande 

som bristfälligt. Fallet Yara är något som även omnämns i artikeln Skärpta krav på 

socialsekreterare från Västerbottens Kuriren, trots att huvudfokus för denna är att belysa att 

kraven på socialsekreterares kompetens och erfarenhet skärps. Med nedanstående citat taget ur 

artikeln belyses ett av de två områden som tillkommer i 2014 års rapportering vilket inte 

skildrades i den rapportering som gjordes 2004. Detta område är socialtjänstens bekymmer 

gällande rekrytering av erfaren personal. 
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”Socialtjänsten har även bekymmer med rekrytering av erfaren personal. – Vi vet 

att det är jättesvårt att få tag på erfarna socionomer så risken är jättestor att man 

sänker kraven, säger Titti Fränkel, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR.” 

(VK 2014-07-05) 

Detta citat ger en bild av att socialtjänsten har problem att rekrytera kvalificerad personal. Det 

visar även på vad följderna av detta och då bland annat att kraven på personalen riskerar att 

sänkas. Det andra området som inte belystes 2004 redogjorde för socialtjänstens syn på media 

rapportering samt inställning till granskning av verksamheten. I Västerbottens-Kuriren fanns 

artikeln Media ger en orättvis bild vilken handlar om att socialtjänsten har en långtgående 

sekretess och därför inte har någon prestige att få rätt i media så länge de vet att de har gjort 

rätt. Denna artikel är baserad på uttalanden från en ordförande i vård och omsorgsnämnden som 

beskriver de hinder sekretessen medför i ett samarbete med media. Socialtjänsten får inte uttala 

sig om enskilda fall vilket gör att media antingen bildar sig en egen uppfattning alternativt 

försöker inhämta information från annat håll. Ordförande uttalar sig även om att media gärna 

får granska verksamheten då det är viktigt för utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Följande tre citat kommer från denna artikel och visar på inställningen till media och granskning 

av deras arbete. 

”I en kamp mellan media och socialtjänsten i frågor gällande enskilda ärenden 

kommer alltid socialtjänsten att lämna walk over. För att skydda den enskilda.” (VK 

2014-08-02) 

”Socialtjänsten har en långtgående sekretess som gör att det är mycket svårt att 

bemöta information som handlar om enskilda personer. Vi har ingen prestige i att 

”få rätt” i media. Så länge vi vet att vi handlagt ärenden rätt enligt de lagar och 

regler vi måste förhålla oss till kan media få skriva vad de vill” (VK 2014-08-02) 

”Vi välkomnar granskningar av både IVO och JO om det är så att något blivit fel. 

Dessa granskningar är en del av rättssäkerheten och viktiga för att säkerställa en 

säker och korrekt handläggning. Om något blir fel vill vi så fort som möjligt komma 

till rätta med detta för att kunna erbjuda den bästa socialtjänst vi kan.” (VK 2014-

08-02) 

Ovanstående citat redogör för att socialtjänsten har en positiv inställning till att bli granskade 

eftersom sådana undersökningar kan lyfta fram förbättringsområden vilket gör det möjligt att 

utveckla verksamheten till det bättre. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att den övergripande beskrivningen av socialtjänsten i 

svenska dagstidningar under både 2004 och 2014 har varit dyster då den skildrat en ansträngd 

verksamhet som stått inför många svårigheter. Socialtjänsten har i stor utsträckning präglats av 

hög personalomsättning, pressad budget samt tung arbetsbelastning. Arbetsmiljön beskrivs som 

både påfrestande och stressig, vilket i sin tur har lett till många sjukskrivningar. Rapporteringen 

skildrade även vilka olika faktorer som påverkat och begränsat socialtjänstens möjligheter till 

att hjälpa människor i behov. Vidare visade resultatet att svenska dagstidningars rapportering 

om socialtjänsten från 2004 till 2014 har ökat markant, detta då antalet artiklar har fördubblats. 

Den totala rapporteringen kring arbetsmiljön har dessutom ökat från 2004 till 2014. 

Porträtteringen av socialtjänsten har under 2004 utgjorts av en diskurs, påverkansfaktorer för 

socialtjänstens arbete, vilken innefattat betydelser som skildrat politik, ekonomi samt hög 

arbetsbelastning. Porträtteringen under 2014 har däremot bestått utav tre diskurser vilka har 

belyst påverkansfaktorer för arbetsmiljön, socialtjänstens ståndpunkt till granskning samt 

samhällets syn på socialtjänsten. Gemensamt för diskursen år 2004 och den som har skildrat 

påverkansfaktorer 2014 är att de ekonomiska svårigheterna och den höga arbetsbelastningen 
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har återkommit i beskrivningen av socialtjänsten. Därutöver tillkom det betydelser för 2014 

som har skildrat bland annat tids- och kompetensbrist samt hög personalomsättning. Även om 

sättet att beskriva diskursen har skiftat mellan åren har dess betydelse varit densamma och 

diskursen därmed bestående. Den övergripande beskrivningen av socialtjänsten har både 2004 

och 2014 präglats av en krissituation i fråga om bristande resurser. Utöver det tillkom det år 

2014 två diskurser som ytterligare beskrev medias framställning av socialtjänsten. Den första 

diskursen skildrar socialtjänstens ståndpunkt gällande granskning av media och andra 

myndigheter. Den andra diskursen redogör för samhällets syn på socialtjänsten som belyses 

utifrån ett sviktande förtroende.  

Den bild svenska dagstidningar har målat upp om socialtjänsten är att verksamheten befinner 

sig i kris och saknar resurser för att kunna hjälpa människor i behov. Denna sociala konstruktion 

kan ge en förståelse för vilken typ av information gällande socialtjänsten som når ut i samhället, 

vilket eventuellt kan förklara uppkomsten av det tema som skildrar ett sviktande förtroende i 

samhället gentemot socialtjänsten. Arbetsmiljön inom socialtjänsten målas av svenska 

dagstidningar upp som undermålig och denna konstruktion förstärker ytterligare bilden av en 

socialtjänst i kris. För både 2004 och 2014 beskrivs arbetsmiljön som väldigt påfrestande och 

stressig, vilket får konsekvenser för yrkesutövandet och drabbar inte enbart socialsekreterare 

utan även hjälpsökande. Utöver detta upplever vi att det i sin tur kan skapa problem gällande 

anställning av ny personal. Bilden som ges ut i samhället är att socialtjänsten är en arbetsplats 

med hög sjukskrivning och vår uppfattning är att detta i sin tur kan skrämma bort socionomer 

från att vilja arbeta där. Svenska dagstidningars rapportering under 2014 belyser även att hot 

och våld är vanligt förekommande på arbetsplatsen och anses vara något som anställda ska orka 

stå ut med. (Berger & Luckmann, 1979) Även om bilden som målas upp i media och den 

information som ges ut om socialtjänsten inte överensstämmer till hundra procent med hur 

verkligheten ter sig är det den information som människor kan komma att förhålla sig till och 

skapa sin verklighet utifrån. Socialtjänstens arbete styrs i stor utsträckning av resurstilldelning 

och resursfördelning, vilket är något de själva inte kan påverka i någon större utsträckning men 

däremot påverkas av. Detta gör att socialtjänstens handlande ofta kritiseras och beskylls för 

saker som egentligen grundar sig i politik, resurser samt lagstiftning. För att bilden av 

socialtjänsten ska bli mer rättvis krävs det att journalister i högre grad även lyfter fram sådana 

aspekter för att klargöra hur socialarbetares verklighet ser ut. (Berger & Luckmann, 1979) 

Med hjälp av studiens frågeställningar går det att utifrån resultatet konstatera att svenska 

dagstidningars rapportering om socialtjänsten huvudsakligen är av negativ karaktär. De 

uttalanden som yrkesverksamma inom socialtjänsten gör gällande arbetsmiljön bidrar till att 

ytterligare stärka den uppfattning som finns i samhället gällande att socialtjänsten befinner sig 

i kris, snarare än att motverka den bilden. Socialsekreterare ger således en bild från verkligheten 

som ytterligare spär på den negativa bilden som media målat upp. 

5.5.2 Hur skildras socialsekreterares arbete i svenska dagstidningar? 

I detta avsnitt används begreppet socialsekreterare synonymt med socialarbetare. Bakgrunden 

till varför frågeställningen är ställd på ovanstående vis beror på att journalisterna i 

tidningsartiklarna använder båda begreppen när de talar om yrkesverksamma inom 

socialtjänsten. 

I svenska dagstidningars rapportering om socialsekreterares yrke år 2004 tog samtliga tidningar 

upp att homo- och bisexuella klienter blivit illa bemötta av socialtjänsten. Artiklarna som 

berörde detta ämne utgick ifrån en rapport som Socialstyrelsen har gett ut gällande detta. 

Artikeln Homosexuella behandlas illa av socialen i Dagens Nyheter beskriver att det råder en 

fördomsfull och nedlåtande behandling gentemot homo- och bisexuella klienter, men att detta 

nödvändigtvis inte behöver vara något medvetet från socialsekreterarens håll. Artikeln 
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kommenterar även att socialtjänsten måste börja jobba mer könsneutralt och att det bör ingå i 

socionomutbildningen att diskutera och medvetandegöra den sexuella läggningens betydelse i 

det sociala arbetet. Artikeln Vill ha homovänlig socialtjänst i Västerbottens-Kuriren är enbart 

en kort beskrivning av vad rapporten handlat om utan några utlåtande från någon specifik 

person eller förslag på förbättringar i praktiken. Artikeln Homosexuella bemöts illa av 

socialtjänsten i Göteborgs-Posten är baserad på utlåtanden från ordförande i riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande. Hans kommenterar gällande rapporten är det tredje citatet som 

presenteras nedan. Förutom det som framkommer i citatet tillägger han i artikeln att bemötandet 

även handlar om okunnighet och fördomar. 

”Många homo- och bisexuella personer behandlas illa av socialtjänsten. Det är allt 

från nedlåtande kommentarer om den sexuella läggningen till klumpigt bemötande 

på grund av okunskap.” (DN 2004-06-23) 

”Homosexuella par som söker familjerådgivning kan få nej med motivering att det inte är 

familjerådgivningens uppgift att hjälpa samkönade par.” (VK 2004-06-28) 

”En del sker i ren okunskap, men det är tydligt att det finns socialsekreterare som inte 

tycker om homosexuella.” (GP 2004-06-24) 

Dessa tre ovanstående citat visar alla på ett illa bemötande av socialsekreterare gentemot homo- 

och bisexuella klienter i ett flertal olika möten. Ytterligare rapportering gällande 

socialsekreterares yrke har varit att det framkommit brister i handläggningen vilket bland annat 

artikeln Stadsdelarna behandlar socialbidragstagare olika från Göteborgs-Posten tar upp. 

Grunden till artikeln är att stadskansliets välfärdsgrupp har gjort en studie på uppdrag av 

kommunen för att kartlägga hur det sociala arbetet utförs i Göteborg och artikeln baserar sig på 

uttalanden från studiens projektledare. Utifrån studien beskrivs det att många lever på 

socialbidrag men vilken hjälp de får beror på vart i staden de bor. I studien framkom det att det 

skiljer sig mellan stadsdelarna och att socialsekreterarna inte arbetar aktivt för hjälp till 

självhjälp vilket nedanstående citat visar. 

”Tyvärr ser vi en tendens att socialsekreterarna lägger fokus på att betala ut 

ekonomiskt stöd i stället för att vara aktiva och erbjuda människor hjälp att bli 

självförsörjan.” (GP 2004-11-12) 

Ovanstående citat redogör för att bristerna handlar om att socialsekreterarna tar till kortsiktiga 

lösningar. Ytterligare en artikel från Göteborgs-Posten berör den bristande handläggningen 

inom socialtjänsten. Artikeln Brister i socialnämndernas handläggningar rapporterar om att 

länsstyrelsens sociala enhet har gjort en granskning av socialnämnderna i Halland där det 

framkommer att nämnderna är för dåliga på att utreda omständigheter kring barn som far illa, 

vilket framkommer i nedanstående citat. 

”Länsstyrelsens granskare anmärker också på att  utredningarna kring de behövande 

barnen ofta är ofullständiga.” (GP 2004-12-05) 

Detta citat visar även på att socialsekreterare beskylls för att inte göra sitt jobb ordentligt. Ett 

annat område gällande hur socialsekreterares yrke framställs i svenska dagstidningar är att det 

riktats kritik mot den långa väntetiden som är i utredningsprocessen hos socialtjänsten. Artikeln 

Lång väntan på socialbeslut tar upp att länsstyrelsen har kartlagt handläggningen inom individ- 

och familjeomsorg i Västra Götaland, vilken visar på att tiden för verkställande av beslut 

överskrider den acceptabla väntetiden. Detta illustreras i nedanstående citat. 
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”Väntetiden för att beslut inom socialtjänsten verkställs är oacceptabelt lång.” (GP 

2004-03-24) 

Ett annat område som svenska dagstidningar rapporterat om gällande socialsekreterares arbete 

var deras arbetssituation. Detta framkommer bland annat i artikeln Socialas sparande skapar 

stor oro där både en facklig representant och en ordförande i en demensförening uttalar sig. De 

uttrycker en oro för de miljonbesparingar som görs inom socialtjänsten då det kommer att få 

konsekvenser för arbetsmiljön, vilket drabbar både de anställda och biståndstagare. Detta då 

neddragningarna leder till minskat handlingsutrymme på grund av de resurser som 

socialtjänsten kan handla med blir mindre. Nedanstående citat kommer från ordföranden som 

beskriver sin åsikt om neddragningarna. 

”Karin Linghult tycker att kommunen har missat att anpassa personalen efter den 

vårdtyngd som faktiskt finns ute i de olika verksamheterna. I stället får personalen 

slita ont av att inte hinna fullfölja sitt jobb med stolthet.” (VK 2004-10-02) 

Med ovanstående citat tydliggörs ytterligare ett problemområde inom socialtjänsten som de 

svenska dagstidningarna ger en bild av, vilket är att personalstyrkan inte verkar anpassas efter 

verksamheternas arbetsbörda. Förutom kritiken belyste rapporteringen om socialsekreterares 

arbete år 2004 även deras bedrifter i arbetet. Dessa personalbedrifter beskrivs i Västerbottens-

Kurirens artikel Socialas sparpaket har gett resultat vilken, förutom att lyfta fram bedrifterna, 

beskriver att efter ett flertal hårda år inom socialnämnden så har det nu äntligen blivit ett resultat 

med 11 miljoner i överskott. Framgången beskrivs som resultatet av ett envist och målmedvetet 

arbete på alla plan. Det framkommer även i artikeln att trots dessa besparingar så har en 

brukarenkät visat på att det inte skett någon kvalitetsförsämring för de personer som sökt stöd 

och service. Nedanstående citat är utdrag från artikeln som visar på hur personalen gjort bra 

ifrån sig trots dessa besparingskrav. 

”Under året har personalen utfört verksamhet för 23 miljoner kronor mer än året 

dessförinnan, utan att personalstyrkan utökats. Trots det har sjukskrivningarna för 

första gången på många år minskat.” (VK 2004-01-29) 

”Vi har en fantastiskt duktig personal. De har lyckats verkligen bra med 

vardagsrationaliseringarna, där har personalen sparat 11,4 miljoner, säger hon.” 

(VK 2004-01-29) 

Vad dessa citat säger är att personalen har lyckats utföra mer arbete än tidigare trots att 

personalstyrkan har varit densamma. Vidare lyfts det fram att verksamheten tack vare sin 

personal har lyckats göra ett bra arbete och samtidigt klarat av att spara in på resurserna. 

Det sammanfattande intrycket av svenska dagstidningars rapportering år 2014 var att det i likhet 

med 2004 fanns ett missnöje riktat mot socialsekreterarens yrkesutövande. Bland annat 

gällande barns delaktighet, utdragna utredningar samt att beslut saknat tillräcklig motivering. I 

artikeln Socialtjänsten brister i att skydda barnen från Dagens Nyheter framkommer det att 

vuxnas åsikter prioriteras framför barnens behov. Artikeln är baserad på en kartläggning av 

tidningen med underlag i form av rapporter från IVO. Det som Dagens Nyheter sett i sin 

kartläggning är bland annat vad som illustreras i nedanstående citat. 

”Framför allt handlar det om att utredningar drar ut alltför långt på tiden, att vuxnas 

åsikter och situation prioriteras framför barnens behov, och att handläggare inte 

motiverat tillräckligt varför de valt att inte gå vidare med anmälningar.” (DN 2014-

04-23b) 

Detta citat visar både på att utredningarna tar för lång tid och att barns behov inte prioriteras i 

första hand. Dessutom säger det att motiveringarna för beslut inte lever upp till de krav som 
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ställs. Rapporteringen från 2014 skildrar även en arbetssituation som präglas av tidsbrist, 

kompetensbrist samt att arbetsvillkoren har försämrats avsevärt. Artikeln Socialsekreterares 

villkor har försämrats allvarligt, även den från Dagens Nyheter, innehåller uttalanden från en 

forskare på Högskolan i Gävle som påstår att det krävs en åtgärdsplan för socialtjänstens 

utredningsarbete då belastningen ökar och många i personalen är oerfarna och saknar 

specialistutbildning. Nedanstående citat är ett utdrag från artikeln som beskriver hur 

arbetsuppgifterna för socialsekreterarna som jobbar med barn och unga ser ut. 

”De arbetsuppgifter som socialsekreterare med ansvar för att utreda barn och ungas 

situation har brukar beskrivas som de allra svåraste inom socialtjänsten. Arbetet 

kräver ofta svåra bedömningar som inte sällan ska göras under stark tidspress.” (DN 

2014-10-11) 

Ovanstående citat visar på de svårigheter som socialsekreterare måste handskas med i sitt arbete 

och att det föreligger en hög tidspress på dem. Ett citat som kommer från en annan artikel i 

Dagens Nyheter Bristande rutiner när en åttaåring dog tar upp att rutiner till viss del inte 

efterföljts trots att det har funnits tidsutrymme till det. Artikeln innehåller ett erkännande från 

utredare och utvecklingschef hos socialförvaltningen om att det funnits brister i 

rutinhanteringen och att kommunen därför har Lex Sarah anmält sig själva för att reda ut vad 

som brustit i detta fall. 

”Handläggaren läser inte sin post under de sex arbetsdagar som faktiskt följer. Jag 

har gått igenom vad handläggarna gjort under dessa dagar, och har gjort 

bedömningen att det vid tre tillfällen fanns tidsutrymme att kontrollera posten, säger 

han.” (DN 2014-06-04) 

Detta citat ger en bild av situationen om att det inte är tidsbrist inom verksamheten som gör att 

socialsekreterarna missar saker utan att det är brister i rutinerna som gjort att posten inte lästs 

som den ska. Detta då utrednings och utvecklingschefen som uttalar sig snarare påstår att det 

finns tidsutrymme för att hinna med arbetsuppgifterna. Även artikeln Bäst för flest barn nämner 

bristerna i hanteringen av anmälningar inom socialtjänsten mot bakgrund av den kartläggning 

som Dagens Nyheter gjorde utifrån IVO:s rapporter. Artikeln tar upp att barnvårdsfall är 

krävande med en av de tyngsta arbetsbördorna. Nedanstående citat är utdrag från artikeln vilket 

belyser problemet gällande personalrekrytering inom barn och familjeenheter. 

”Det borde vara de mest meriterade med störst erfarenhet, som är de enda som tillåts 

utreda fall med barn som far illa. Men de orkar inte, vill inte.” (GP 2014-08-26) 

Att det föreligger kompetensbrist inom verksamheten presenteras i ovanstående citat. Det säger 

även att arbetet med barn är påfrestande och att flera varken orkar eller vill arbeta inom det 

området. Dessutom har arbetsvillkoren för de socialsekreterare som utreder barn och unga 

försämrats, något som tas upp i artiklarna Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt 

och Anmälningar om barn som far illa ökar, från Dagens Nyheter. Den första artikeln är redan 

omnämnd på föregående sida. Den andra artikeln beskriver hur den pressade situationen skapar 

sämre förutsättningar för socialsekreterare till att kunna utföra ett bra arbete. Konsekvensen av 

detta blir att det leder till en prioriteringsfråga där man ställer olika barns behov mot varandra. 

Detta illustreras i nedanstående två citat. 

”Arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga har allvarligt 

försämrats de senaste tio åren.” (DN 2014-10-11) 

”Men socialsekreterarna är pressade och det finns risk att barn som inte behöver 

akut skydd blir förbisedda.” (DN 2014-03-24b) 
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Båda citaten förklarar att det har skett en försämring av arbetsvillkoren och att det återigen 

är barnen som riskerar att falla offer för detta. Detta bekräftas ytterligare av den tidigare 

nämnda artikeln Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt med nedanstående 

citat vilket belyser att det inte är konstigt att det sker misstag med tanke på de orimliga 

arbetsvillkoren som föreligger inom socialtjänsten. 

”Att förödande misstag kan ske är mot bakgrund av den bild som här tecknas inte 

alls osannolikt. Snarare framstår de som en logisk konsekvens av orimliga 

arbetsvillkor. Mot bakgrund av den bild som tecknats ovan med hög 

personalomsättning, vakanser och högt arbetstryck blir det tydligt att detta på 

många håll inte alls är möjligt.” (DN 2014-10-11) 

Förutom försämrade arbetsvillkor rapporterar svenska dagstidningar om att socialsekreterare 

får räkna med att det finns risk för att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen, vilket påverkar 

deras arbetsmiljö negativt. Artikeln Det ses ofta som något man ska palla från Dagens Nyheter 

tar upp uttalanden från en ombudsman hos akademikerförbundet som säger att socialsekreterare 

får räkna med att de kommer utsättas för hotfulla situationer i sitt arbete. Synen på att det är 

någonting man ska stå ut med leder till att många anställda väljer att inte polisanmäla möten 

där de blivit utsatta för våld och hot. 

”Hot och våld ses ofta som något som ingår i arbetet, något man ”ska palla”.” (DN 

2014-03-30) 

Nedanstående citat från Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt skildrar även det 

en bild av hur arbetsmiljön ser ut inom socialtjänsten och att arbetsvillkoren för de anställda är 

ohållbara i längden, vilket gör att personalen inte vill stanna kvar. 

”Nästan hälften hade planer på att söka nytt arbete och mer än hälften av socialsekreterarna 

hade övervägt att byta yrke. Många beskriver introduktionen till yrket som kaotisk. 

Arbetsgrupperna man kom till bestod till större delen av andra oerfarna, flera tjänster var 

obemannade och hade ofta så varit under en längre tid. Inte sällan saknades någon att fråga om 

råd och man lämnades ensam med en hög utredningar att ansvara för.” (DN 2014-10-11) 

Citatet visar på problem med både rekrytering och bibehållandet av personal. Till skillnad från 

rapporteringen år 2004 återkommer det inte någon positiv publicitet kring socialsekreterare år 

2014, men däremot förekommer det artiklar som belyser socialsekreterares syn på medias 

rapportering gällande skildringen av deras arbete. I artikeln Media ger en orättvis bild berättar 

ordförande i vård och omsorgsnämnden att de inte har någon prestige om att få rätt i media samt 

att sekretessen gör det svårt för dem att uttala sig vilket är en förklarande bild. Hon tillägger 

dessutom sin syn på varför det är mestadels negativ publicitet kring socialtjänsten i media vilket 

illustreras i nedanstående citat. 

”Av någon anledning anser inte media det värt besväret att fokusera på allt positivt 

som kommer av socialtjänstens arbete och alla klienter som är nöjda med både 

bemötande och handläggning.” (VK 2014-08-02) 

Citatet visar på socialsekreterares syn på var media finner sitt nyhetsvärde och att de känner att 

det inte föreligger något intresse av att ge socialsekreterare positiv publicitet gällande deras 

yrkesutövande. 

Sammanfattningsvis visar resultatet för både 2004 och 2014 att det huvudsakliga fokuset i 

rapporteringen kring socialsekreterares arbete har legat på antingen fall där handläggningen har 

brustit eller klienters dåliga erfarenheter av socialsekreterares bemötande. Det har däremot 

publicerats fler artiklar under 2004 än 2014 om socialsekreterares bemötande. En möjlig 

förklaring till skillnaden är att Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen genomförde en 
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granskning av socialtjänsten under 2004 vilket utmynnade i en rapport som fick stor 

uppmärksamhet i media. Utöver detta har det skett en ökning i rapporteringen kring 

socialsekreterares arbetsmiljö under 2004 i jämförelse med 2014. Den bild som målas upp har 

i princip varit av samma karaktär för båda årtalen men däremot tillkommer det under 2014 

beskrivningar som berör ett nytt område, vilket belyser förekomsten av hot och våld mot 

socialsekreterare på arbetsplatsen. 

Framställningen av socialsekreterares arbete har främst präglats av kritik riktat mot 

yrkesutövandet. Denna diskurs har varit bestående och upptagit en stor del av svenska 

dagstidningars rapportering under både 2004 och 2014. Diskursen innefattade båda årtalen 

betydelser som redogjort för bristande handläggning och dåligt bemötande. Därutöver tillkom 

det år 2014 fler betydelser för att beskriva hur handläggningen i fråga brustit. Exempelvis 

vårdslös hantering av anmälningar, insatser som satts in försent samt att barnets bästa inte 

beaktas. Dessa betydelser har med andra ord förstärkt den tidigare bilden ytterligare och därmed 

gett en mer nyanserad skildring av området. En skillnad mot 2014 är att det under 2004 fanns 

ytterligare en diskurs som beskrev socialsekreterares arbete vilken uppmärksammade 

personalbedrifter.  

Beskrivningen av socialtjänstens arbetsmiljö har gjorts utifrån ett antal diskurser, vilka har varit 

i princip samma för både 2004 och 2014. Diskursen inkluderar båda åren betydelser som 

beskriver arbetsmiljön som påfrestande och stressig samt att det är en hög personalomsättning. 

En betydelse som har tillkommit för diskursen 2014 är förekomsten av hot på arbetsplatsen. 

Den går dock inte emot tidigare nämnda betydelser, utan stärker ytterligare bilden av att 

socialtjänsten präglas av en dålig arbetsmiljö. Vi tolkar det som att om den ökade 

rapporteringen under 2014 i förhållande till 2004 inte är ett resultat av att förekomsten av hot 

och våld har blivit vanligare, kan det bero på att behovet av att belysa området har fått ett ökat 

nyhetsvärde. 

Den sociala konstruktionen av socialsekreteraren har skapats utifrån berättelser som riktat kritik 

mot kvalitén i yrkesutövandet eller hängt ut enskilda socialsekreterare vilka anses ha begått 

tjänstefel. Den information svenska dagstidningar har gett ut till samhället har främst varit av 

negativ karaktär och att socialsekreterare brustit i arbetet. Detta väcker frågor hos oss gällande 

huruvida det kan påverka människors inställning i möten med socialtjänsten. Vi har en 

uppfattning om att den hjälpsökande ofta befinner sig i en känslig situation som i kombination 

med negativ medierapportering samt socialsekreterares handlingsutrymme kan påverka 

förutsättningarna för ett gott samarbete mellan berörda parter. Möten med socialsekreterare som 

utmynnat i en positiv känsla är något som vi inte återfunnit i datamaterialet. Detta innebär att 

sådana erfarenheter oftast är något enbart den enskilde och dess omgivning får ta del av. För att 

det ska ske en förändring på den fronten krävs det att media uppmärksammar och publicerar 

berättelser som lyfter fram positiva erfarenheter med socialsekreterare. (Berger och Luckmann, 

1979) 

5.5.3 Redogörelse av resultatet i dess helhet utifrån den teoretiska ansatsen 

Resultatet valde vi att presentera i termer utifrån socialkonstruktivismen och då framförallt i 

relation till Luckmanns och Bergers socialkonstruktivistiska perspektiv. Studiens teoretiska 

ansats presenteras i kapitel 3. 

Analysen resulterade i ett antal teman för 2004 och 2014. Varje tema förklarar hur media har 

valt att framställa socialtjänsten och socialsekreterare samt vilka områden svenska 

dagstidningar har valt att belysa i rapporteringen för respektive årtal. Rapporteringen under 

2004 karaktäriserades av tre teman, ”påverkansfaktorer för socialtjänsten”, ”kritik mot 

socialsekreterares yrkesutövande” samt ”personalbedrifter”, medan 2014 utmärktes av fyra 
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teman, ”socialtjänstens ståndpunkt till granskning av verksamheten”, ”samhällets syn på 

socialtjänstens”, ”kritik mot socialsekreterares yrkesutövande” samt ”olika påverkansfaktorer 

för arbetsmiljön”. Dessa teman har vi valt att förklara utifrån begreppet diskurs för att på så sätt 

kunna beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan årtalen i svenska dagstidningars 

rapportering. 

Resultatet redogjorde för en likhet mellan 2004 och 2014, vilken var att temat “kritik mot 

socialsekreterares yrkesutövande” återfanns i datamaterialet från båda årtalen. Slutsatsen vi kan 

dra utifrån detta är att de betydelser som inryms i diskursen verkar vara av intresse gällande hur 

svenska dagstidningar väljer att skildra yrkesutövandet inom socialtjänsten. Förutom att 

diskursen återfinns under båda årtalen har den även upptagit en stor del av rapporteringen kring 

socialtjänsten och socialsekreterare.  

Vidare visade resultatet på att det även fanns skillnader i hur svenska dagstidningar har valt att 

definiera socialtjänsten och socialsekreterare under 2004 och 2014. Den diskurs som år 2004 

belyste ”personalbedrifter” har hamnat i det diskursiva fältet år 2014, dvs. diskursen används 

inte längre för att beskriva socialtjänsten eller socialsekreterare. (Winther Jørgensen, Phillips 

& Vrå, 2000, s. 64) Förutom detta har det skett en förändring i betydelsen gällande den diskurs 

som redogjorde för vilka faktorer som påverkar yrkesutövandet. Inom diskursen finns det ett 

antal betydelser som har varit samma under både år 2004 och 2014, vilka skildrar en bild av 

ekonomiska svårigheter och hög personalomsättning. Därutöver tillkommer det år 2014 

definitioner gällande förekomsten av hot på arbetsplatsen samt kompetensbrist inom 

personalstyrkan. Däremot skildrar inte svenska dagstidningar längre något gällande 

uppfattningen om hur politik prioriteras framför praktik. Ytterligare diskurser som har lyckats 

etablera sig under 2014 är ”samhällets syn på socialtjänsten” samt ”socialtjänstens ståndpunkt 

till granskning av verksamheten”.  

Diskursteorin förklarar att samhällets definition av socialtjänsten och socialsekreterare är 

beroende av rådande diskurser, vilka påverkas av dem betydelser som finns i det diskursiva 

fältet. Resultatet av analysen visade på att det har uppstått vissa diskursiva konflikter under 

både 2004 och 2014. Detta då en del betydelser har varit samma, medan andra har förändrats. 

Hur dessa konflikter har sett ut kan vi däremot inte belysa då utgångspunkten för uppsatsen var 

att redogöra för skillnader och likheter mellan två årtal. Det är inte möjligt att studera och dra 

slutsatser kring utvecklingen för diskurser från 2004 till 2014 då datamaterialet inte omfattar 

hela tidsperioden.  

Att döma av resultatet kunde vi däremot konstatera att det har uppstått vissa förändringar i 

diskursernas betydelser. Detta då vi inte återfann samma teman för 2004 som 2014. De 

diskursiva konflikterna har med andra ord troligen tilltagit och blivit mer utbredda då det har 

tillkommit fler betydelser år 2014 i förhållande till 2004. Enligt socialkonstruktivismen finns 

det inte någon definitiv verklighet, utan medvetandet är under en ständigt pågående process 

(Berger och Luckmann, 1979). Med anledning av detta är det inte särskilt anmärkningsvärt att 

det har tillkommit fler diskurser år 2014.  

Resultatet visade på att vissa diskurser från 2004 i förhållande till 2014 har ändrat karaktär, 

vilket innebär att även den sociala konstruktionen av socialtjänsten och socialsekreterare har 

skiftat. En aspekt i tolkningen av resultatet utifrån socialkonstruktivismen handlar om 

relationen mellan delar och helhet. I detta avseende motsvarar helheten den samlade bilden av 

medias rapportering, vilken framträder i datamaterialet. I sin tur motsvarar delarna dem olika 

inslagen i var och en av artiklarna. I förklaringen av relationen mellan resultat och teori 

motsvarar helheten samhället, medan delarna utgörs av individerna i samhället. En viss del av 

människors kunskap om samhället erhålls genom media. Därmed spelar media en viktig roll i 

hur den offentliga diskursen ter sig beträffande ett visst område. Denna offentliga diskurs kan i 



Sida 31 av 52 

 

sin tur bidra till att t.ex. vissa problemframställningar i media skapar en allmänt accepterad 

”sanning” i samhället gällande vissa företeelser.  

Det som sker när media ger ut snedvridna och ensidiga skildringar är att dessa kan skapa en 

”världsbild” gällande socialtjänsten och socialsekreterare för vissa människor. Detta då 

skildringarna till viss del kan styra människors definition av vad som är sociala problem. 

Diskurser kan inte fortleva utan individers erkännande av den och världsbilden är under ständig 

konstruktion då det förr eller senare uppstår konkurrerande attityder och synsätt, vilka utmanar 

betydelserna inom den offentliga diskursen. (Berger & Luckmann, 1979) Människorna utgör 

delar av samhället och media utgör delar av den offentliga diskurs som rapporteringarna 

tillsammans skapar. Enskilda människors handlingar, såväl socialsekreterare som journalister, 

påverkar därmed till viss del innehållet i svenska dagstidningar. Dessa har i och med det 

inflytande över samhället och den offentliga diskursen vilken människorna står under inflytande 

av. (Berger & Luckmann, 1979) 

Även om inte alla människor har varit i direkt kontakt med socialtjänsten är vår uppfattning att 

de flesta har en bild av eller specifik uppfattning om verksamheten. Om denna uppfattning inte 

har skapats i en interaktion med socialtjänsten eller yrkesverksamma har troligtvis media varit 

en bidragande informationskälla. Därav anser vi att det är av stor vikt att belysa hur media 

konstruerar socialtjänsten och socialsekreterare i sin rapportering (Berger & Luckmann, 1979) 

Vår uppfattning är att människor får viss kunskap om socialtjänsten via olika mediekanaler, 

samtidigt som det är vi själva som bidrar till denna kunskap genom att delge information till 

media. Hur vi väljer att förhålla oss till denna kunskap går att förklara utifrån hur väl 

informationen stämmer överens med den bild vi har av verkligheten, dvs. vår förförståelse. Vi 

undviker att ta till oss kunskap som går emot den tidigare förförståelsen eftersom vi annars 

måste förändra vår världsbild. Människor använder sig av kategoriseringar och vanor för att 

underlätta vardagen och således undvika att hamna i obehagliga situationer där det blir svårt att 

förhålla sig till den nya kunskapen. Detta innebär att vi hellre tar till oss den typ av rapportering 

som stämmer överens med vår världsbild, vilket medför att vår sociala konstruktion av 

verkligheten sällan förändras.  

Den sammantagna bilden var att medias rapportering kring socialtjänsten och 

socialsekreterare karaktäriserades av negativ publicitet. En tendens som vi har kunnat 

urskilja för 2014 var att socialsekreterare genom media har bidragit till att förstärka den 

negativa bilden av socialtjänsten. Vår uppfattning är att detta är ett rop på hjälp snarare 

än ett syfte att svartmåla verksamheten. I artikeln Vi ser fler föräldrar som slår sina barn 

beskrivs känslan av att inte räcka till som socialsekreterare. Detta mot bakgrund av en 

ohållbar arbetssituation som gör att de ständigt ligger efter i journalföringen och med 

uppföljningar samt har många ärenden samtidigt. 

”Socialarbetaren Elin Lindén går omkring och tänker på de ungdomar hon inte 

hinner hjälpa så mycket som hon vill.” (DN 2014-03-24) 

Detta citat illustrerar ett dåligmående hos en socialarbetare som på grund av arbetsbördan 

inte har möjlighet att hjälpa människor i den utsträckning som hon själv vill. Detta innebär 

att bilden av en socialtjänst i kris ytterligare förstärks och då till följd av ett uttalande från 

en yrkesverksam. I samma artikel uttalar sig även en före detta enhetschef om 

arbetssituationen och konsekvensen av den. 

”Biträdande enhetschefen Laila Åberg har sagt upp sig, hon orkar inte med att se 

sina medarbetare må så dåligt.” (DN 2014-03-24) 
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Även detta citat visar på att arbetsmiljön inom socialtjänsten bidrar till att de anställda mår 

dåligt. Vad detta citat tillför i förhållande till det första är att det är en chef som uttalar sig om 

en undermålig arbetsmiljö vilket ger ett allvarligare intryck av situationen. 

I termer av det socialkonstruktivistiska perspektivet gick det bättre att förstå vad i omgivningen 

som kan ha en inverkan på konstruktionen av människors världsbild. Då även text räknas som 

en viktig beståndsdel i den sociala processen i formandet av verkligheten ansåg vi att det var 

intressant att analysera hur socialtjänsten och socialsekreterare framställdes i svenska 

dagstidningar. De människor som läser dagstidningar möts av samma ord men kan uppfatta 

artikeln på olika sätt vilket är beroende av deras förförståelse och tidigare erfarenheter. Det är 

därför inte möjligt att säga hur dessa människor påverkas av det de läser, men däremot går det 

att bilda en uppfattning om vilken typ av information de möts av. 

6. Avslutande diskussion 

Studiens syfte har varit att belysa hur svenska dagstidningars rapportering om socialtjänsten 

och socialsekreterare har sett ut under 2004 och 2014. I resultatkapitlet presenterades detta 

utifrån studiens två frågeställningar, vilket även redogjordes för med hjälp av studiens 

teoretiska ansats. Relationen mellan resultat och teori diskuteras ytterligare i detta kapitel. Även 

relationen till tidigare forskning skildras. 

Detta kapitel är indelat i fem avsnitt där det första avsnittet inleds med en summering av 

studiens resultat. I det andra, tredje samt fjärde avsnittet diskuteras relationen mellan resultatet 

och tidigare forskning, teori samt metod. Det sista avsnittet redogör för implikationer för 

forskning och praktik. 

6.1 Summering 

Den kunskapslucka som denna studie var ämnad att täcka var huruvida svenska dagstidningars 

konstruktion och framställning av socialtjänsten samt socialsekreterare har varit av samma 

karaktär eller ändrats under 2004 och 2014.  

Det var främst tre områden som hade en central roll i svenska dagstidningars rapportering om 

socialtjänsten och socialsekreterare under 2004. Det första området utgjordes av rapportering 

kring olika faktorer som påverkar verksamheten och yrkesutövandet, t.ex. politik, ekonomi och 

hög arbetsbelastning. Det andra området riktade kritik mot socialsekreterares yrkesutövande, 

vilket främst beskrevs utifrån dåligt bemötande och bristande handläggning. Det sista temat 

skildrade personalbedrifter inom socialtjänsten. Till skillnad från 2004 utgjordes 2014 års 

rapportering av fyra centrala områden, vilka skildrade samhällets syn på socialtjänsten, hur 

socialtjänsten förhåller sig till granskning av verksamheten, kritik mot socialsekreterares 

yrkesutövande samt olika påverkansfaktorer för arbetsmiljön. 

Den sammantagna bilden av 2014 års rapportering i relation till 2004 var att den har ökat 

markant samt att fler områden har hamnat i rampljuset. Ytterligare en notering var att allt fler 

yrkesverksamma uttalade sig i media gällande situationen inom socialtjänsten och då 

framförallt beskrev läget som akut. 

Studiens första frågeställning undersökte hur socialtjänsten har beskrivits övergripande i 

svenska dagstidningar. Helhetsbilden av både 2004 och 2014 års rapportering var att den 

huvudsakligen har varit av negativ karaktär. Artiklarna har kartlagt en problematisk situation 

där socialtjänsten ständigt präglas av svårigheter med ekonomi och personalomsättning, vilket 

begränsar handlingsutrymmet. Den andra frågeställningen utforskade skildringen av 

socialsekreterares arbete. Det huvudsakliga fokuset under båda årtalen har legat på att återge en 

bild av bristande handläggning samt klienters upplevelser av dåligt bemötande. År 2014 
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upptäckte vi även att det rapporterades mer om att arbetsmiljön inom socialtjänsten har 

eskalerat till en ohållbar situation. Under 2014 tillkom dessutom artiklar som belyste hot och 

våld mot socialsekreterare på arbetsplatsen. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Tidigare forskning kring medias bild av socialt arbete har framförallt skildrats som ett 

övergripande resultat från en längre tidsperiod snarare än att jämföra hur porträtteringen har 

sett ut ett år jämfört med ett annat år. Till skillnad från tidigare forskning presenterar den här 

studien inte enbart hur medias bild har sett ut vid olika årtal, utan den analyserar även likheter 

och skillnader. Det intressanta var att trots skillnaden i tillvägagångssätt stämmer den här 

studiens resultat gällande framställningen av socialtjänsten och socialsekreterare till stor del 

överens med vad den tidigare forskningen har sagt. 

Helhetsbilden av medias rapportering för år 2004 och 2014 är att den främst har varit av negativ 

karaktär då det återgavs en bild av att socialtjänsten inte prioriteras i samhället, vilket får 

konsekvenser för verksamheten och de anställda. Vidare kritiseras ofta socialsekreterare för 

deras yrkesutövande. Detta stämmer väl överens med ett flertal tidigare studier som visar på att 

socialtjänsten ofta svartmålas i media. Ayre (2001) beskriver bland annat hur socialtjänsten 

beskylls för att ingripa på felaktiga grunder eller att de inte gör tillräckligt när behov finns. 

Vidare stärks denna bild av Andersson och Lundströms (2004) studie där socialsekreterare 

berättade att tidningar ofta framställer dem som flummiga och oprofessionella samt att positiva 

erfarenheter sällan skildras. Detta återfinns även i resultatet för denna studie år 2014 då 

socialsekreterare berättar att media sällan återspeglar allt positivt som kommer av 

socialtjänstens arbete eller lyfter fram klienter som är nöjda med både bemötandet och 

handläggning av socialsekreterare (VK 2014-08-02).  

Vår bild av svenska dagstidningars rapportering är att den främst utgörs av skandalisering där 

både socialtjänsten och socialsekreterare hängs ut. Nyhetsvärdet verkar främst ligga i att skildra 

dramatiska berättelser som rör barn, vilket vi belyser under avsnitt 5.5.1. Vår uppfattning är att 

barnavårdsfall är ett laddat ämne då många kan relatera till det och att det rör upp känslor 

inombords. Vi tror i sin tur att den här typen av publicitet bidrar till att skapa en negativ bild av 

socialtjänsten. Enligt Andersson och Lundström (2004, s. 3, 6) känner sig socialsekreterare 

orättvist behandlade av media då de ofta beskylls för att antingen ha gjort för mycket eller för 

lite. Vidare tar Andersson och Lundström även upp att barnvårdsfall väcker starka känslor och 

att sådan rapportering bidrar till att socialtjänsten svartmålas. Detta bekräftar även Carmona 

(2011) då socialarbetare berättat för henne att de känner sig bedrövade över medias negativa 

framställning eftersom allt bra arbete hamnar i skymundan. 

Innan studien hade vi en föraning om att svenska dagstidningars rapportering kring 

socialtjänsten och socialsekreterare främst skulle vara av negativ karaktär, vilket resultatet har 

bekräftat. Däremot trodde vi inte, med hänsyn till datamaterialets omfattning, att rapporteringen 

skulle innehålla så pass lite positiv publicitet som den gjorde. Detta skiljer sig i förhållande till 

en liknande studie gjord av Andersson och Lundström (2004) där deras resultat av artiklar från 

svenska tidningar redogör för att många artiklar är odramatiska och med goda inslag. Troligtvis 

beror detta på att vår studie och deras har utgått från olika tidningar och artiklar samt 

publiceringsdatum.  

Tidigare forskning visade på att socialsekreterare i stor utsträckning undviker kontakt med 

media och väldigt sällan medverkar till att försöka ändra medias framställning av socialtjänsten 

(Gaughan & Garrett, 2012). Vi har sett en attityd och en känsla hos yrkesverksamma att deras 

åsikt inte prioriteras då de har uttalat sig om att media sällan vill rapportera om det goda arbete 

som utförs, samtidigt lägger inte socialsekreterare så stor vikt i att få rätt i media. Detta 
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illustrerades framförallt i artikeln Media ger en orättvis bild som presenterats både under avsnitt 

5.5.1 och 5.5.2 (VK 2014-08-02). En problematik i kontakten med media är att yrkesverksamma 

begränsas av sekretess och därför inte kan uttala sig kring vissa omständigheter i specifika fall. 

Även detta illustreras i ovannämnda avsnitt. Problematiken vi ser i detta är att intresset för att 

påverka relationen främst ligger hos socialtjänsten och de anställda. Journalister är inte 

beroende av relationen utan kan få tag på information på annat håll och deras okunskap kring 

socialt arbete gör att de inte har förståelse för yrkesutövandet. Denna reflektion kring medias 

oberoende bekräftar Thomlison och Whiting i deras forskning (2012). Vidare påstår de att om 

relationen förbättrades skulle socialtjänsten kunna använda media för att nå ut med rätt 

information där både problem och lösning lyfts fram. Brunnberg (2001) menar att medias bild 

av socialtjänsten och socialsekreterare har en betydelsefull roll för samhällets uppfattning om 

socialt arbete. 

Eftersom socialt arbete finansieras med skattepengar tror vi att det alltid kommer att finnas ett 

allmänt intresse av att få insyn i hur pengarna förvaltas. Med anledning av detta tror vi att 

socionomer i stor utsträckning kommer att utsättas för medias granskning och därmed är det 

motiverat att inkludera mediehantering i socionomutbildningen. Om det hade funnits ett 

grundläggande krav kring detta tror vi att socionomer hade blivit bättre rustade i en framtida 

kontakt med journalister, vilket kan minimera risken för missförstånd och felcitering. Briar-

Lawson, Martinson, Briar-Bonpane och Zox (2011) föreslår att socionomutbildningar bör 

inkludera medieträning för att förbereda studenterna inför yrkeslivet. Detta för att kunna bygga 

upp ett samarbete där media hjälper till att framställa socialt arbete mer rättvist och använder 

information från professionella. Ett sätt att öka samhällets kunskap om vad socialt arbete är kan 

göras genom att ge ut positiva berättelser. På så sätt illustreras en verksamhet som har ett 

positivt inflytande i samhället (Gaughan & Garrett, 2012). 

Vår tolkning av datamaterialet var att det varken under 2004 eller 2014 har förekommit artiklar 

där socionomer aktivt har försökt att ändra bilden av socialt arbete. Tvärtom har vi sett att under 

2014 har yrkesverksamma inom socialtjänsten ytterligare har spätt på den dåliga bilden genom 

att de berättade om en verksamhet i kris med undermåliga arbetsförhållanden. De har beskrivit 

hur det sociala arbetet är konstruerat idag samt vart fokus för insatserna ligger. Vi har även 

funnit rapportering kring att politik överordnas praktik och den rådande lagstiftningen, vilket 

omnämns i avsnitt 5.5.1.  

I datamaterialet återfanns endast ett fåtal artiklar där socialsekreterare själva har valt att uttrycka 

sin åsikt. Av samtliga artiklar var det enbart en artikel som skildrade en positiv bild av 

yrkesutövandet medan resterande artiklar antingen riktade kritik eller belyste misslyckanden 

och tjänstefel (VK 2004-01-29). Den artikel som gav socialtjänsten positiv publicitet baserades 

på uttalanden från en yrkesverksam. Enligt Andersson och Lundström (2004) är det ovanligt att 

socialarbetare använder sig av media för att påverka den bild som ges av socialtjänsten i svenska 

dagstidningar. Detta med anledning av att de upplever att sådan publicitet inte säljer lika bra i 

jämförelse med skandaler. Dessutom är många socialarbetare rädda för att bli felciterade eller 

missförstådda. I artikeln personalbrist i socialtjänsten drabbar barn som far illa från Dagens 

Nyheter illustreras en bild av att istället för att gå i försvarsställning mot den negativa 

publiciteten använder socialsekreterare snarare media som ett rop på hjälp riktat mot samhället 

och då framförallt mot politikerna.  

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/metod samt teorival 

Då datamaterialet baserats på tre svenska dagstidningar, vilka representerar varsin landsdel, är 

resultatet av studien till viss del rikstäckande. Då dagstidningar finns tillgängliga både i tryckt 

format och på Internet når de ut till en stor målgrupp. Detta innebär att den information som 

publiceras i stor utsträckning kan påverka samhällets syn på socialtjänsten. Med anledning av 
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detta ansåg vi att det var intressant att använda svenska dagstidningar som datamaterial. För att 

uppnå ett innehållsrikt datamaterial gjordes ett urval där artiklar som enbart nämnde 

socialtjänsten i förbifarten togs bort då vi ansåg att de inte skulle tillföra något i förhållande till 

syfte eller frågeställningar. 

Reflektioner som har uppkommit under analysen är att studiens datamaterial hade kunnat vara 

mer omfattande genom att antingen inkludera ytterligare dagstidningar eller kvällstidningar. 

Det intressanta med fler källor är att det hade kunnat ge en bredare bild av medias framställning 

av socialtjänsten. Exempelvis om datamaterialet hade baserats på de tio största dagstidningarna 

eller jämfört rapporteringen mellan dagstidningar och kvällstidningar. Ju fler tidningar, desto 

lättare blir det att generalisera hur media skildrar socialtjänsten. Även fast kvällstidningar inte 

anses ha lika stort nyhetsvärdet eller förtroende i förhållande till dagstidningar, möts många av 

dess rapportering. Således påverkar även kvällstidningar samhällets uppfattning om 

socialtjänsten.  

Om studien hade utgått ifrån andra teoretiska utgångspunkter än de valda hade resultatet med 

stor sannolikhet sett annorlunda ut och lett fram till andra slutsatser. Detta gäller även om 

studien hade använt en annan analysmetod. Exempelvis om vi hade valt diskursanalys istället 

för kvalitativ innehållsanalys. 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Intresset för att genomföra studien uppkom till följd av att vi ofta har mött människor med en 

ifrågasättande attityd gentemot valet av utbildning. Vår uppfattning är att dessa människor i 

stor utsträckning förknippar socionomer med socialtjänsten, som de dessutom har en negativ 

bild av. Vi ville därför undersöka hur socialtjänsten och socialsekreterare framställs i svenska 

dagstidningar då vår uppfattning är att media har ett stort samhällsinflytande. 

Studiens resultat visar på att det pågår en ständig förändring i hur socialtjänsten porträtteras i 

media, samtidigt som den grundläggande definitionen är i stort sett densamma. Det visar på att 

det går att påverka vilka områden som media väljer att belysa och därmed är det även möjligt 

att bidra till en mer nyanserad bild av socialtjänsten. Den tidigare forskningen om relationen 

mellan media och socialtjänsten samt resultatet i denna studie har gett oss kunskap om att 

yrkesverksamma inom socialt arbete i väldigt stor utsträckning får räkna med att media ofta 

svartmålar professionen. Detta innebär att vi som framtida socionomer måste vara förberedda 

på det faktum att socialt arbete ständigt kommer vara av intresse för media att både granska och 

rapportera om, vilket gör att vi riskerar att hamna i en utsatt position. Med anledning av detta 

vore det därför intressant att undersöka om det finns ett intresse bland socionomstudenter 

angående att inkludera någon form av medieträning i utbildningen. Det hade även varit 

intressant att undersöka socionomstudenters uppfattning om att arbeta inom socialtjänsten.  

Vi finner även att det hade varit intressant att undersöka huruvida samhällets förtroende för 

socialtjänsten påverkas av medias rapportering mer ingående. I en sådan studie hade det varit 

av intresse att i första hand mäta hur förtroende ter sig och sedan undersöka vilka faktorer i 

omgivningen som har haft störst inverkan på det. Detta för att få en bättre uppfattning om 

medias inflytande och makt i samhället. 

Eftersom relationen mellan socialtjänsten och media inte är den bästa hade det även varit 

spännande att undersöka respektive parts åsikt och uppfattning i frågan. Detta för att kunna 

upptäcka vad som gör att relationen brister och därmed hitta strategier för att utveckla en bättre 

kommunikation och ett bättre samarbete dem emellan.  
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Bilaga 1. Översikt tidigare forskning 

Författare Årtal Land Empiri Ansats Syfte Resultat 

Svallfors 

(hämtad från 

Brunnberg 

2001)  

1995 SV Tidningar 

 

Kvant 
 

Målet var att identifiera 

vilka arketyper 

tidningarna använder 

sig av och ville 

undersöka vilka 

vinklingar som 

bevakningen kring 

välfärdsstaten har 

kretsat kring.  

Artiklar mellan 1969 och 

1993 där 

välfärdsrapporteringen 

var en anspråkslös del i 

samtliga tidningar. 

Enbart ett fåtal fall har 

uppmärksammats där 

socialarbetare anklagats 

för tjänstefel. Svenska 

socialarbetare har inte 

kritiserats i lika stor 

utsträckning som de 

engelska. 

Ayre 2001 ENG Tidningar 

 

Kvant 
Undersöker medias 

bidrag till skapandet av 

den bild som präglas av 

rädsla, skuld och 

misstro vilket verkar ha 

blivit uppfattningen om 

hur fältet för barnskydd 

ser ut. 

Socialtjänsten skildras 

som inkompetenta och 

opålitliga. De gör aldrig 

något rätt utan beskylls 

ofta för att de antingen 

ingriper på felaktiga 

grunder eller för att de 

inte gör tillräckligt för 

att skydda barn. 

Socialtjänsten pekas ut 

som ansvarig när ett 

barn råkar illa ut. 

Brunnberg  2001 SV & 

ENG 

Intervjuer 

(24 st, 

11SWE, 

13ENG) 

& Enkät 

(90st, 

totalt i 

SWE&EN

G)  

Kval 

(Explora

tiv) 

Beskriva situationer där 

socialarbetare anser att 

media påverkat både 

socialtjänstens 

verksamhet, men också 

professionens status. 

Samt beskriva 

forskning som granskat 

medias roll i relation till 

välfärdsstaten och 

socialt arbete. Vilken 

roll spelar media för 

socialarbetar- 

professionens status?  

Socialarbetarna 

upplevde yrkets status 

som medel/relativt låg. 

Majoriteten upplevde att 

medias rapportering 

påverkar statusen. De 

svenska socialarbetarna 

upplevde inte i lika stor 

utsträckning att statusen 

påverkades negativt. De 

engelska socialarbetarna 

påstod att anledningen 

var att media framställt 

dem som ineffektiva och 

ansvariga för 

välfärdsstatens problem. 

Reid & 

Misener 

2001 ENG 

& 

USA 

Tidningar 

399 

artiklar 

(från en 

period på 

4,5 år) 

Kval 
Göra en systematisk 

jämförelse av hur bilden 

av socialt arbete ser ut i 

tidningar i England och 

USA. Det ideella hade 

varit att ta in fler 

mediekanaler men 

forskarna valde att 

fokusera på en kanal 

och då tidningar med 

motiveringen att 

pressen fortfarande är 

en av den största 

Belyser skillnaden 

mellan den respekt som 

ges socialarbetarna i 

rapporteringen. Socialt 

arbete i England har 

svartmålats och har en 

dålig image pga. en 

historia av 

barnavårdsfall som gått 

illa. Amerikansk press 

presenterar socialt arbete 

på ett mer positivt sätt. 

Socialt arbete har en 

högre status i USA än 
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påverkan på 

folkopinionen 

England då det är högre 

kvalifikationer för 

utbildningen i USA. 

Journalisterna i USA ser 

socialarbetare som en 

profession och förstår 

gränsdragningen mellan 

professionella 

socialarbetare och andra 

bättre än i England. 

Även skillnader gällande 

den respekt som ges det 

praktiska fältet och 

yrkesrollerna präglar den 

respektive 

rapporteringen. 

Valentine & 

Freeman  

2002 USA Film 

(27 st. från 

1938 – 

1998) 

Kval En analys av 

medieframställningen 

gällande barnavårdsfall 

kan ge en insyn i 

attityder hos den 

vanliga befolkningen 

gentemot socialt arbete 

i stort samt mer 

specifikt mot det arbete 

som riktar sig mot 

barnavårdsfall där 

barnen är klienterna. 

Socialarbetare skildras i 

stor utsträckning som 

beskyddare trots att 

deras agerande oftast är 

ett ofredande ingrepp. 

Socialarbetaren 

framställs också som en 

person som tar skydd 

bakom systemet. Så till 

vida att de försvarar 

myndighetsutövandet 

som ett resultat av ett 

begränsat 

handlingsutrymme eller 

som en del i arbetet. 

Andersson 

& 

Lundström 

2004 SV Fokus- 

grupper 

(20 

deltagare 

uppdelat i 

2 grupper 

med 10 

om varje) 

Kval Undersöka hur 

socialarbetares syn på 

massmediers bild av 

dem och deras arbete 

ser ut samt hur de ser på 

mediabevakning av 

socialt arbete. 

Uttalanden ska 

användas som ett 

komplement till andra 

kvalitativa och 

kvantitativa data om 

socialarbetare och 

massmedier. 

Socialarbetares intryck 

av tidningar/tv är att de 

framställs som flummiga 

och oprofessionella samt 

att positiva erfarenheter 

sällan skildras. Yrket har 

låg status. 

Socialarbetarna undviker 

att uttala sig i media pga. 

rädsla för att bli 

felciterade. 

Andersson 

& 

Lundström 

2004 SV Tidningar 

(9st 

artiklar) 

Kval Hur dagstidningar 

skriver om två 

dramatiska 

barnavårdsfall. Med 

frågan vilka roller 

spelar de inblandade 

socialarbetarna i 

rapporteringen och hur 

ser strukturen och 

uppbyggnaden ut i 

berättelserna. 

Dramatiska 

barnavårdsfall vilket 

särskilt bidrar till en 

negativ bild av 

professionen. Många 

artiklar är av positiv 

karaktär.   
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Lundström 

(Hämtad 

från 

Blomberg-

Kroll m.fl. 

2004) 

2004 SV Tidningar 

(210 

artiklar) 

 

Kvant  Undersöka pressens 

bevakning av utsatta 

barn och unga med 

utgångspunkt att 

studera hur socialt 

arbete framställs i 

pressens 

vardagsrapportering. 

Syftet är att ge en bild 

av hur vardagsrapport- 

eringen ser ut. 

Lokala tidningar skriver 

mer positivt om socialt 

arbete än de 

rikstäckande 

tidningarna. Positiva 

teman i artiklarna finns 

då socialarbetare själva 

uttalat sig. 

Beskrivningarna av 

arbetet är platta och 

inget utrymme för 

bevekelsegrunderna för 

handlandet ges. 

Porträtteringen blir “den 

kalla” byråkraten som 

inte står för sitt 

handlande vilket kan 

leda till en negativ bild 

av professionen. Den 

dominerande delen av 

rapporteringen handlar 

om deras vardagliga 

arbete. 

Zugazaga  2006 USA Enkät 

(665 

respondent

er)  

Kvant Ett försök att med hjälp 

av enkätsvar bättre 

beskriva socialarbetares 

uppfattningar om 

mediabilden som ges av 

deras profession i både 

nyhets & 

underhållnings 

media. Detta då det i 

USA inte fanns 

forskning om detta. 

Media skapar en negativ 

bild av yrket. Studien 

visar att ju bättre 

inkomst desto större är 

sannolikheten att 

socialarbetaren upplever 

att yrket framställs som 

mer omsorgsfullt.  

Henderson 

& Franklin  

2007 ENG TV serier 

(249 

avsnitt 

från 6 

olika 

serier) 

Kvant & 

Kval 

Att identifiera flera 

möjliga representationer 

av socialarbetare i olika 

påhittade tv format. På 

så sett kunna analysera 

vilka porträtteringar av 

socialarbetare som 

förekommer i TV 

serier.   

 

Bilden som ges är både 

av positiv och negativ 

karaktär. Å ena sidan 

framställs 

socialarbetaren som 

sympatisk, vänlig och en 

god lyssnare. Å andra 

sidan gestaltas 

socialarbetaren som 

byråkratisk och 

känslolös. 

Briar-

Lawson, 

Martinson 

m.fl. 

2011 ENG

& 

USA 

Media 

 

Kval 
Ämnar att ta fram 

strategiska 

tillvägagångssätt för att 

med hjälp av media 

bygga en agenda i hur 

man ska utöka 

samhällets förståelse för 

barnavård och 

barnsäkerhet.  

 

Media kan hjälpa 

barnavården att nå ut 

med information om 

arbetet istället för att 

rapportera negativt men 

om det skall kunna 

åstadkommas, krävs 

samarbete. Skolor för 

socialt arbete måste 

arbeta med t.ex. 

socialtjänsten för att 

träna framtida praktiker 

på media hantering, hur 
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media används som 

informationskanal samt 

medias betydelse för 

dess praktik och 

förändringsmål. Få 

studenter är förberedda 

eller bra på medialt 

arbete eftersom de inte 

tränat på eller lärt sig 

vad media söker efter. 

Även media behöver 

utbildas i det komplexa 

arbete som görs i 

barnavården, för att 

rapporteringen skall 

präglas av en större 

förståelse för 

verksamheten. 

Fortfarande återstår 

mycket arbete för att 

bygga upp relationerna 

mellan barnavård och 

media.  

Gaughan & 

Garrett 

2011 Irlan

d 

Tidningar 

(307 

artiklar) 

Kvant 
Fokuserar på områden 

som tidningar bevakar 

gällande socialt arbete. 

Strävan är att göra en  

preliminär och 

explorativ insats som 

öppnar upp 

analysområdet 

ytterligare. 

 

Social arbetare har 

framställts på olika sätt 

genom historien och 

sättet media har 

framställt dem på 

påverkar hur specifika 

professioner blir 

presenterade och 

beskrivna. Tidningar 

kommer fortsätta att ha 

inflytande över 

människors uppfattning. 

Det är viktigt att 

praktiker använder 

tidningar för att därmed 

nå ut med resultatet av 

deras arbete. Hur media 

kan ändra synen på 

socialt arbete: Öka 

samhällets medvetande 

om vad socialt arbete är 

genom att visa på gott 

socialt arbete som bidrar 

till ett mer rättvist, 

intresserat och civiliserat 

samhälle. Ge ut positiva 

berättelser om socialt 

arbete för att illustrera 

socialt arbete som en 

verksamhet med positiv 

inverkan på samhället. 

Media har ett ansvar för 

det sätt som nyheter om 

socialt arbete presenteras 

på vilket i sin tur 

inverkar på relationen 
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mellan socialtjänsten 

och media.  

Carmona 2011 USA Intervjuer 

15 st 

Kval 
Studien ämnade att 

undersöka 

socialsekreterares (som 

jobbade med barn) 

uppfattningar om media 

porträtteringen av fall 

där barn var inblandade. 

Studien ämnade dels till 

att fånga upp deras 

uppfattning om 

porträtteringen samt hur 

den påverkar deras 

yrkesroll tex gällande 

arbetsglädje och 

motivation i arbetet 

 

Socialarbetarna tyckte 

generellt att deras 

verksamhetsområde 

oftast framställdes 

negativt i media. Denna 

negativa framställning 

resulterade i att 

socialarbetarna kände 

sig bedrövade då några 

få fall tog allt fokus från 

de bra saker som 

verksamheten gjort. Den 

negativa 

medieporträtteringen 

skapade frustration och 

en längtan efter att 

förändra de snedvridna 

skildringarna. 

Thomlison 

& Whiting 

2012 USA Tidningar 

 

Kval 
Åskådliggöra de 

problem som blir när 

medias försöker förstå 

effekterna av och 

innebörder inom 

barnavård genom sin 

bevakning.  

Att åskådliggöra detta 

ska i sin tur 

förhoppningsvis väcka 

frågor som ska leda till 

debatt. För att ta upp 

ämnet i strålkastarljuset.  

 

Interaktionen mellan 

media och barnavården 

inom socialt arbete 

skulle kunna bli bättre 

om relationen dem 

emellan stärktes. Många 

anser att socialarbetare 

gömmer sig bakom 

byråkrati och paragrafer. 

Journalister påstår att de 

måste ta upp fall för att 

förklara socialt arbete. 

Då socialarbetarna vill 

ha ett gott samarbete, 

använder de media för 

att nå ut med sin syn på 

problemen och 

lösningarna på dem. 

Utan en god relation till 

media kommer 

journalisterna hitta sin 

information ändå, utan 

att de professionella får 

en chans att förklara 

eller försvara sig.  
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Bilaga 2. Översikt träffar per sökord samt årtal. 

Socialtjänsten 2004 

Dagens Nyheter 103 

Göteborgs-Posten 114 

Västerbottens-Kuriren 106 

 

Socialtjänsten 2014 

Dagens Nyheter 116 

Göteborgs-Posten 115 

Västerbottens-Kuriren 87 

 

Socialsekreterare 2004 

Dagens Nyheter 31 

Göteborgs-Posten 69 

Västerbottens-Kuriren 17 

 

Socialsekreterare 2014 

Dagens Nyheter 30 

Göteborgs-Posten 27 

Västerbottens-Kuriren 14 
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Bilaga 3. Studiens datamaterial sorterat efter publiceringsdatum. 

Dagens Nyheter 2004-01-18 Här byter ungdomar kaoset mot ett nytt tryggt hem. 

Västerbottens-Kuriren  2004-01-21  Maja fick äntligen rätt till stöd 

Västerbottens-Kuriren  2004-01-29  Socialas sparpaket har gett resultat 

Göteborgs-Posten 2004-02-03 Vi måste hjälpa barn som far illa 

Dagens Nyheter  2004-03-10 Socialsekreterare åtalas efter ettårings död. 

Göteborgs-Posten 2004-03-18 Socialsekreterare åtalas. Flickan omhändertogs inte  

- en dag senare mördades hon. 

Göteborgs-Posten 2004-03-24 Lång väntan på socialbeslut 

Dagens Nyheter 2004-04-01 Flickors sexualitet skäl för fosterhem 

Göteborgs-Posten 2004-04-18 Socialtjänsten har blivit städgumma åt kapitalet 

Göteborgs-Posten 2004-05-08 Lundby tar bort socialsekreterare 

Dagens Nyheter  2004-06-23  Homosexuella behandlas illa av socialen 

Göteborgs-Posten 2004-06-24 Homosexuella bemöts illa av socialtjänsten 

Västerbottens-Kuriren  2004-06-28 Vill ha homovänlig socialtjänst 

Västerbottens-Kuriren  2004-09-21 Gömda barn fick ingen hjälp 

Västerbottens-Kuriren  2004-09-29 Sociala kan tvingas spara 100 miljoner nästa år 

Västerbottens-Kuriren  2004-09-29 Hemligt material lämnades ut 

Västerbottens-Kuriren  2004-10-02 Socialas sparande skapar stor oro 

Västerbottens-Kuriren  2004-10-21 Socialas sparkrav klart 

Göteborgs-Posten 2004-11-12 Stadsdelarna behandlar socialbidragstagare olika. 

Göteborgs-Posten 2004-12-02 Hur effektivt arbetar socialtjänsten 

Dagens Nyheter  2004-12-05a. Socialtjänsten bantas hårt 

Dagens Nyheter  2004-12-05b. Våldet trappades upp när socialen trappades ned 

Göteborgs-Posten 2004-12-05 Brister i socialnämndernas handläggningar 

Dagens Nyheter 2014-01-27 Hur gör man när man inte har råd att leva? 

Dagens Nyheter  2014-02-04 Brister i stöd till hotade kvinnor 

Dagens Nyheter  2014-02-11 Skärp kontrollen över familjehem och jourhem 

Göteborgs-Posten 2014-03-01a.  Nu ska socialsekreterare kunna slippa hot och stress 

Göteborgs-Posten 2014-03-01b. Barn får inte skydd 

Dagens Nyheter  2014-03-24a.  Vi ser fler föräldrar som slår sina barn 

Dagens Nyheter  2014-03-24b. Anmälningar om barn som far illa ökar 

Dagens Nyheter  2014-03-29 Det frågar vi socialen om? 

Dagens Nyheter 2014-03-30 Det ses ofta som något man ska palla 

Dagens Nyheter 2014-04-02 Här utsätts personalen för flest hot 
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Göteborgs-Posten 2014-04-05 Incestärende får kritik av IVO  

Dagens Nyheter  2014-04-23a. “Jag önskar min anmälan hade tagits på allvar” 

Dagens Nyheter  2014-04-23b. Socialtjänsten brister i att skydda barnen 

Göteborgs-Posten 2014-05-02 Socialtjänsten missade PM kan ha kostat 8 åring 

   livet 

Dagens Nyheter  2014-05-03 Karlskrona i chock efter misstänkta mordet 

Dagens Nyheter  2014-05-04 Förhandlingar idag för misstänkta paret 

Göteborgs-Posten 2014-05-05 Låt tjänstemän ta ansvar 

Dagens Nyheter  2014-05-09 Man måste lyssna på barn 

Göteborgs-Posten 2014-05-12a. Barn kan dö när samhället brister 

Göteborgs-Posten 2014-05-12b.  Utsatta barn bör skyddas bättre 

Göteborgs-Posten 2014-05-19 Barn fick bo kvar i misär 

Dagens Nyheter  2014-06-04 Bristande rutiner när 8 åring dog 

Dagens Nyheter  2014-07-01 Åklagare vill granska fallen 

Västerbottens-Kuriren  2014-07-05 Skärpta krav på socialsekreterare 

Göteborgs-Posten 2014-07-21 Högre kompetens krävs för de svåra fallen 

Dagens Nyheter  2014-07-25 Misstänkt misshandel ignorerades 

Dagens Nyheter  2014-08-01 Nu måste Sverige göra barnkonventionen till lag 

Göteborgs-Posten 2014-08-01 Socialtjänsten sviker utsatta- tvingas ta hjälp av 

   kyrkan 

Västerbottens-Kuriren  2014-08-02 Media ger en orättvis bild 

Göteborgs-Posten 2014-08-26 Bäst för flest barn 

Västerbottens-Kuriren  2014-09-20 Ingen hjälp från socialen 

Dagens Nyheter  2014-09-25 Socialen övergav liten flicka i misär  

Västerbottens-Kuriren  2014-10-03 Bostadslösfamilj kan ha fått boende 

Dagens Nyheter  2014-10-11 Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt  

Göteborgs-Posten 2014-10-12 Sämre villkor för socialsekreterare 

Göteborgs-Posten 2014-10-27 Feghet drabbar utsatta barn 

Göteborgs-Posten 2014-11-24a. Kommuner missar anmälningar om barn 

Göteborgs-Posten 2014-11-24b. Barnskydd som havererat 

Göteborgs-Posten 2014-11-25 Socialtjänstens kollaps resultat av förlegad politik 

Dagens Nyheter  2014-11-27 Personalbrist i socialtjänsten drabbar barn som far

   illa 

Göteborgs-Posten 2014-12-02 Ge oss resurser vi går i däck 

Göteborgs-Posten 2014-12-06 Brist på pengar för socialtjänsten 

Dagens Nyheter  2014-12-06 Enstaka fall där romer har registrerats 
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Göteborgs-Posten 2014-12-08 Barn som far illa – en lönsam bransch 

Dagens Nyheter  2014-12-23 Skyddade uppgifter om barn lämnades ut 
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Bilaga 4. Förklaring av tabeller (figur 3 och 4) 

Förklaring av figur 3 

De kategorier som gick att utläsa från rapporteringen som skett under 2004 är följande: 

Socialsekreterares handläggning brister, denna kategori innehåller 23 koder och är den 

största i förhållande till övriga kategorier då den utgör 26 procent av datamaterialet. Detta 

innebär att drygt en fjärdedel av rapporteringen i svenska dagstidningar under 2004 utgörs av 

denna kategori. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver hur socialsekreterare på olika 

sätt brister i handläggningen. Exempelvis att utredningsprocessen tar för lång tid, 

barnutredningar ofta är ofullständiga och sekretessuppgifter har lämnats ut till medier. 

Socialsekreterares bemötande ur en negativ synvinkel; denna kategori innehåller 22 koder och 

är den nästa största då den utgör 25 procent av datamaterialet. Detta innebär att en fjärdedel 

av rapporteringen i svenska dagstidningar under 2004 utgörs av denna kategori. Koder som är 

inplacerade i kategorin handlar om hur socialsekreterare ofta har ett dåligt bemötande 

gentemot klienter. Exempelvis att socialsekreterare dömer människor, agerar oprofessionellt i 

möten med homo- och bisexuella klienter samt ger avslag på insatser med motivering att de 

inte hjälper samkönade par. 

Ekonomins betydelse för socialtjänstens arbete; denna kategori innehåller 17 koder och utgör 

19 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin redogör för betydelsen av 

tillgången till resurser för socialtjänstens arbete. Exempelvis att socialtjänsten är i behov av 

mer resurser för att klara av arbetet samt att ekonomin begränsar yrkesutövandet. 

Hög arbetsbelastning skapar negativ arbetsmiljö; denna kategori innehåller 12 koder och 

utgör 13 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver att hög 

arbetsbelastning leder till negativ arbetsmiljö för socialsekreterare. Exempelvis hinner 

personalen inte göra ett bra jobb och sjukskrivningarna ökar. 

Politik framför praktik; denna kategori innehåller 8 koder och utgör 9 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin redogör för att politik överordnas 

Socialtjänstlagen samt att socionomers yrkeserfarenhet inte tas tillvara på. Exempelvis att 

samhällsplaneringen är avgörande för att socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån rådande 

lagstiftning 

Personalbedrifter; denna kategori innehåller 8 koder och utgör också 9 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin är av positiv karaktär då de på olika sätt 

beskriver hur socialsekreterare har klarat av arbetet trots en tung arbetsbörda. Exempelvis har 

media framställt socialtjänsten som “fighters” och att det sällan är problem med beslut trots 

tidspress samt pressad situation.  

Förklaring av figur 4 

De kategorier som gick att utläsa från rapporteringen som skett under 2014 är följande: 

Arbetssituationen för socialsekreterare är pressad. Denna kategori innehåller är den största 

då den innehåller 42 koder och utgör 22 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i 

kategorin visar på att socialsekreterares arbetssituation är ohållbar på grund av hög belastning. 

Exempelvis att det är vanligt med övertid, många är oerfarna och arbetar under stor tidspress, 

sjukskrivningar ökar samt många överväger nytt jobb. 

Socialsekreterare brister i yrkesutövandet. Denna kategori innehåller 30 koder och utgör 15 

procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin visar på att socialsekreterare 
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ofta brister i yrkesutövandet. Exempelvis brister socialsekreterare i både bedömning och 

utredning då de inte har kunnat säkerställa barns trygghet. 

Personalomsättning. Denna kategori innehåller 25 koder och består av 13 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver att socialtjänsten präglas av en 

hög personalomsättning. Exempelvis är det stor personalbrist, svårt att rekrytera personal samt 

många vakanser. 

Socialtjänstens hantering av anmälningar. Denna kategori innehåller 20 koder och utgör 10 

procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin berör både fall där 

socialtjänsten har anmält sig själva och hur socialtjänsten har hanterat inkomna anmälningar. 

Exempelvis har anmälningar blivit liggande och slarvar med hanteringen av anmälningar som 

berör barn.  

Kompetensbrist inom verksamheten. Denna kategori innehåller 13 koder och utgör 7 procent 

av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver att det råder kompetensbrist 

inom socialtjänsten. Exempelvis att många socialsekreterare är oerfarna och nyexaminerade, 

men trots det handlägger ärenden där specialistkompetens är nödvändig. 

Socialsekreterares bemötande ur en negativ synvinkel. Denna kategori innehåller 9 koder och 

utgör 5 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin handlar om hur 

socialsekreterare brister i sitt bemötande gentemot klienter. Exempelvis kritiseras 

socialsekreterare för att göra personliga värderingar och att de inte lyssnar på sina klienter. 

Socialtjänsten agerar inte i tid. Denna kategori innehåller 10 koder och utgör 5 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin redogör för situationer där socialtjänsten 

inte tillsatt insatser i tid. Exempelvis klienter har inte fått gehör trots hjälpbehov samt att 

många barn har råkat illa ut på grund av försenade insatser. 

Socialtjänsten tar inte hänsyn till barnets bästa. Denna kategori innehåller 9 koder och utgör 

5 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver hur 

socialsekreterare på olika sätt inte har beaktat barnets bästa. Exempelvis att socialsekreterare 

bortser från barnperspektivet för att underlätta arbetsprocessen samt att vuxnas åsikter 

prioriterats framför barnets. 

Tidsbrist går ut över verksamheten. Denna kategori innehåller 9 koder och utgör 5 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin skildrar hur socialsekreterare inte hinner 

med sina arbetsuppgifter på grund av pressad verksamhet. Exempelvis de ligger efter med 

journalföring och utredningar, har ett bristande tidsutrymme för hembesök samt minskad 

kontakt med klienter. 

Hot på arbetsplatsen. Denna kategori innehåller 10 koder och utgör 5 procent av 

datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver att hot på arbetsplatsen inom 

socialtjänsten är vanligt förkommande. Exempelvis hot är något som socialsekreterare 

förväntas stå ut med, ungefär var tredje anställd har varit utsatt för hot under de senaste två 

åren. 

Socialtjänstens syn på mediarapportering. Denna kategori innehåller 8 koder och utgör 4 

procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin redogör för socialtjänstens 

inställning till mediarapportering. Exempelvis att socialsekreterare inte upplever någon 

prestige att få rätt i media och att allmänheten bör använda ett kritiskt öga då hela sanningen 

aldrig kommer fram i artiklar. 

Ekonomiska svårigheter inom verksamheten. Denna kategori innehåller 4 koder och utgör 2 

procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin beskriver för hur ekonomin 
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på olika sätt påverkar verksamheten negativt. Exempelvis råder det ett stort underskott i 

socialtjänsten och budgeten prioriteras framför lagen. 

Förtroendet för socialtjänsten sviktar. Denna kategori innehåller 3 koder och utgör 1 procent 

av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin återger en bild där allmänhetens 

förtroende för socialtjänsten sviktar. Exempelvis att socialtjänsten inte lever upp till sitt 

uppdrag och att människor i behov av stöd tappat förtroendet för verksamheten. 

 

Socialtjänsten öppen för granskning av verksamheten. Denna kategori innehåller 3 koder och 

utgör 1 procent av datamaterialet. Koder som är inplacerade i kategorin redogör för att 

socialtjänsten är positivt inställda till granskningar av verksamheten. Exempelvis att 

granskningar är viktiga för rättssäkerheten samt för verksamhetens utveckling. 

  



Sida 50 av 52 

 

  



Sida 51 av 52 

 

 


