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Abstract 

Denna uppsats syftar till att undersöka socialarbetares uppfattningar om massmediers 

framställningar av och påverkan på socialt arbete och professionen.  

     Vi har genom kontakter fått tag på samtliga respondenter. Urvalet har skett genom ett 

snöbollsurval då vi var ute efter en specifik målgrupp, socialarbetare som arbetar inom 

Socialtjänsten. Respondenterna har i fokusgrupper fått diskutera om sina egna uppfattningar 

av socialt arbete och massmedia utifrån tre artiklar som berör socialt arbete. En 

fokusgruppsguide utformades och användes som stöd vid fokusgrupperna. 

Fokusgruppsguiden berörde teman såsom hur de uppfattar att massmedier framställer socialt 

arbete och socialarbetare, om de uppfattar att massmedier påverkar socialt arbete och 

socialarbetare och hur de skulle vilja att massmedier framställer socialt arbete och 

socialarbetare.  

     Socialarbetarnas uppfattningar av massmediers framställningar var att det övervägande var 

negativa. Framställningarna ansågs bidra till okunskap och skandalisering av yrket. 

Socialarbetarna uppfattade att massmediers framställningar bidrog till ett avstånd mellan det 

sociala arbete och allmänheten genom moralisk panik. Socialarbetarnas uppfattningar om 

massmedier påverkan var att de ansåg att det påverkar såväl socialarbetarna, allmänheten och 

andra professioners syn på det sociala arbetet. Resultatet visade även på att massmediers 

framställningar påverkar på både individnivå och organisatorisk nivå. Massmediers 

framställningar påverkar allmänheten genom att det som sätts på dagordningen även blir 

viktiga frågor för allmänheten. Socialarbetarnas uppfattningar om allmänheten i relation till 

massmediers framställningar var att allmänhetens uppfattningar var både positiva och 

negativa till socialt arbete. Socialarbetarnas uppfattningar om vilka bakgrundsfaktorer det 

finns till massmediers framställningar var att de trodde att mycket berodde på okunskap. 

Deras uppfattning var att allmänheten, massmedia och andra professioner har väldigt dålig 

insyn i yrket. Allmänheten har hög tilltro till vad massmedier förmedlar vilket massmedier 

ofta använder i säljande syfte. Socialarbetarnas uppfattningar om hur de skulle vilja 

framställas i massmedier var att de önskade att en mer nyanserad och neutral bild förmedlades 

till allmänheten. Fokusgrupperna ansåg att massmedia skulle kunna användas till att 

marknadsföra och sprida kunskap kring yrket. 

 

Nyckelord: massmedia, socialt arbete, socialarbetare, socionom, agenda setting theory, 

dagordningsteori, dagordningsmakt, allmänheten, moralisk panik 
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1. Inledning 

I dagens samhälle har massmedia en framträdande roll i människors vardag. Allt från TV, tidningar, 

radio och Internet. Massmedier kopplar samman människor och grupper från olika delar av världen 

(Giddens, 2007, s. 453). Sedan slutet av 1800-talet har tidningarna blivit dagliga och de hade då flera 

tusen eller miljoner läsare. Speciellt dagstidningarna var viktiga då de rymde en stor mängd 

information i ett litet format. Dagstidningarnas roll har minskat sedan 1980-talet då massmedia som 

radio, film och TV har blivit alltmer utbrett (Giddens, 2007, s. 455). TV:s utveckling idag antas vara 

den andra viktigaste förändring av massmedia, efter internet, under de närmsta femtio åren. Män och 

kvinnor konsumerar TV lika mycket, däremot spelar ålder och utbildningsnivå roll för hur 

konsumtionen ser ut. Äldre tittar mer sällan på TV än yngre och lågutbildade ägnar mer tid åt TV än 

högutbildade. Idag finns det i princip minst en TV per hushåll och används upp till fem-sex timmar om 

dagen i USA och i de flesta europeiska länder (Giddens, 2007, s. 456). 

     Massmedia har tre stora viktiga uppdrag, den första att granska orättvisor och missförhållanden. En 

annan del är att informera medborgarna och därmed ge insyn om vad som sker inom de verksamheter 

som finansieras med våra skattepengar. Den sista delen är att kommentera genom dagspress, där det 

skrivs ur en vinkel där de står på den lilla människans sida och ställer sig emot de större makthavarna 

(Lundälv & Moberg, 2006, s. 20).  Globaliseringen och den moderna kommunikationsteknologins 

kraft har bidragit till förändringar som påverkar massmedia (Giddens, 2007, s. 453-454). Större delen 

av befolkningen förlitar sig på de bilder massmedier framställer (Zugazaga, Mendez, Surette & Otto, 

2006, s. 622). Socialt arbete och socialarbetare är en del av dagens välfärd. Välfärdspolitiken 

innefattar tillhandahållande av sjukvård och utbildning, grundläggande rätt till bostad, bibehållande av 

inkomster vid exempelvis arbetslöshet samt socialt arbete som ska åtgärda sociala problem (Bäck 

m.fl., 2011, s. 284-285). Många människor kommer själva inte att komma i personlig kontakt med 

socialarbetare och kan på så sätt inte bilda en uppfattning utifrån egna erfarenheter. Människor 

behöver då hjälp av massmedia, som är en stor informationskälla, för att skapa sig en uppfattning 

kring socialt arbete och socialarbetare (Zugazaga m.fl., 2006, s. 622).  

     Det har skrivits mycket om hur stor inverkan massmedier har på människor och samhället vi lever 

i. Massmedia når ut till folk genom olika former och har uppgiften att uppmärksamma frågor och 

granska samhällsproblem såsom ungdomsarbetslöshet, diskriminering med mera. Det var detta som 

ledde oss fram till vår forskningsfråga, att studera socialarbetarnas uppfattningar om massmedia och 

hur de kan påverka det sociala arbetet och professionen genom sina framställningar.  

1.1 Problemformulering  

Samhället är i ständig utveckling. Internet har snabbt växt fram inom massmedia vilket bidragit till den 

kommunikationsexplosionen som har skett och antas fortsätta i samma riktning även i framtiden 
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(Giddens, 2007, s. 459).  Enligt en studie gjord 2000 så ansåg 69 % av de svenska socialarbetarna att 

deras professions status, framför allt i relation till andra professionella, hade ökat under tiden då det 

arbetat (Brunnberg 2001, s. 36). Utvecklingen går alltså framåt inom det sociala arbetsfältet genom en 

stigande status, process för legitimering samt auktorisering för socionomer (Akademikerförbundet 

SSR, 2013ab). Just nu sker även ett arbete som ger socionomer en möjlighet till att legitimera sig och 

som innebär en större kvalitetsgaranti för klienterna men även för att stärka professionens status 

(Akademikerförbundet SSR, 2013ab). 

     Socialt arbete är en viktig del av Sveriges välfärdssystem då socialt arbete finns med inom det 

flesta delarna av välfärdspolitiken, rätten till bostad, ekonomiskt stöd och så vidare (Bäck m.fl., 2011, 

s. 284-285). Massmedia har en viktig roll i vårt samhällssystem och blir därför en påverkande faktor 

(Lundälv, 2004, s. 15-16). Det kan tänkas att det finns många andra faktorer som kan inverka på synen 

av socialt arbete och professionen men i denna studie kommer fokus att riktas mot massmediers 

påverkan.   

     Medierapporteringen har under de senaste decennierna varit kritiska mot att aktörer bakom 

välfärden inte uppfyller sina uppgifter, vilket resulterar i att fokuset på att hjälpa istället läggs på 

aktörernas fel. Medan de som är drabbade av socialt utanförskap fortsätter befinna sig utanför 

samhället. Välfärdsbristerna visar sig genom en äldreomsorg som brister, bostadslösa som tvingas 

klara sig själva och den ökande rasismen. Massmedier uppmärksammar brister som dessa, granskar 

välfärdsaktörerna men många människor förblir utan socialt stöd  (Blomberg m.fl., 2004, sid. 14). Den 

publicitet som socialtjänst och socialarbetare får i massmedier påverkar deras arbetsinsatser samt 

yrkesgrupperna (Brunnberg, 2001, s. 36). När massmedier uppmärksammar fall som har koppling till 

socialt arbete eller socialarbetare så är beskrivningarna av vad som skett ofta väldigt fångande för 

mottagarna. Forskning visar på att massmediers framställningar av socialarbetare ofta är väldigt 

stereotypa. Bilderna av de stereotypiska socialarbetarna är tudelade, antingen en person som bortser 

från de mänskliga rättigheterna, missbrukar sin myndighetsroll, är auktoritär och byråkratisk eller 

framställs som svag och brister i att ingripa i pressande situationer. Medierapporteringen berör många 

gånger fall som handlar om barn och unga, där socialarbetare anses ha kränkt familjens privatliv i och 

med sin myndighetsutövning. Massmedier bidrar på detta sätt till att en mycket negativ bild av 

socialarbetaren skapas (Lundström, 2004, s. 248-249). Det kan bli svårare för socialarbetare att hjälpa 

människor om allmänheten har fått sig en negativ bild av socialt arbete (Zugazaga m.fl., 2006, s. 622).   

    I en undersökning av Samhälle Opinion Medier (SOM) som gjordes mellan 2008-2012 mättes 

förtroendet för olika nationella massmedier, hur stort/litet förtroende som fanns bland folket inom 

landet. Underökningen gav svarspersonerna möjlighet att utifrån sex olika alternativ värdera sitt 

förtroende för olika typer av medier, från mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, varken 

eller, ganska litet förtroende, mycket litet förtroende till tar aldrig del av mediet. Resultatet av 

undersökningen visade på att mycket stort förtroendet hade ökat, det ganska stort förtroende hade 

minskat och det mycket litet förtroende för massmedier var oförändrat (se bilaga 1). Det innebär för 
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vår undersökning att allmänhetens förtroende för massmedier är relativt högt och det kan förklara 

varför massmedier har en sådan stor inverkan på folket och samhället. Många samhällsgranskade 

program visas på Sveriges Television och TV4 vilket enligt Weibulls undersökning är de massmedier 

med störst trovärdighet (Weibull, 2012, s. 485). 

    Ambitionen med denna uppsats är att granska socialarbetarnas uppfattningar av de bilder 

massmedier väljer att förmedla till samhället. Även hur dessa framställningar kan påverka 

socialarbetarnas egna arbete. Det finns viss forskning inom området men det behövs mer kunskap då 

samhället fortsätter att utvecklas, socialarbetarnas status verkar stiga och massmedier får en alltmer 

betydande roll. Som samhällets största informationskälla når de ut till många människor, såväl vanliga 

medborgare som professionella och det blir därför viktigt att studera massmedier i relation till det 

sociala arbetet. Studien belyser socialarbetarnas uppfattningar om massmediers framställningar av 

socialt arbete och massmediers påverkan på det sociala arbetet och yrkesprofessionen.  

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att öka kunskapen kring relationen mellan socialt arbete och massmedia. 

Detta genom att undersöka hur socialarbetare uppfattar hur deras arbete och profession framställs och 

påverkas av massmedier. 

1.3 Frågeställningar  

Undersökningens frågeställningar är följande: 

● Hur uppfattar socialarbetare att massmedier framställer socialt arbete och professionen? 

● Hur uppfattar socialarbetare att massmediers framställningar påverkar det socialt arbete och 

professionen?  

1.4 Disposition 

Här förklarar vi vilka delar som kommer i resten av vår uppsats. Hittills har ni fått läsa en inledning, 

problemformulering, syfte och våra frågeställningar. Tanken är att läsaren ska ha fått en bild av vårt 

ämne och nästföljande rubrik kommer att förklara och fördjupa sig mer i området. Nästa rubrik är 

centrala begrepp där vi förklarar de viktigaste begreppen som är genomgående i hela vår studie. Den 

sista delen i detta kapitel, arbetsfördelning, beskriver hur författarna har delat upp uppsatsarbetet 

emellan sig. 

    Därefter kommer ett kapitel kring tidigare forskning och teori där det presenteras vad de finns för 

tidigare forskning kring ämnet. Vi har i detta kapitel valt att dela upp den forskning som finns under 

olika rubriker som sedan följer med under resten av uppsatsen i andra delar.  
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     Ett kapitel om teori följer, där presenteras de teorier som går att koppla till vår forskning. Dessa 

kommer senare att användas i analysen. 

     Metodavsnittet kommer härnäst och är menat att förklara hur vi har gått tillväga med vår forskning. 

Den här delen delas upp i flera olika underrubriker som steg för steg förklarat hur vi har gjort: 

förförståelse, avgränsningar, databassökning, forskningsdesign, urval, empiriinsamling, dataanalys, 

genomförande, validitet, reliabilitet och replikerbarhet, etiska aspekter och metoddiskussion.  

     Nästa kapitel heter resultat och presenterar vad våra fokusgrupper har kommit fram till. Här 

fortsätter vi med samma teman som från tidigare forskning men ytterligare teman har lagts till. Härnäst 

följer analys och diskussion även här följer de teman som vi använt i både tidigare forskning och 

resultat och här diskuteras de med hjälp av teori och tidigare forskning. 

    Nästa avsnitt heter slutsatser där vi för fram vad vi kommit fram till, våra åsikter och tankar kring 

studiens resultat. Nästa del är vidare forskning där vi som författare ger förslag till fortsatt eller annan 

relevant forskning inom detta om. Sedan följer en referenslista och de bilagor vi har använt oss av.  

1.5 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen av uppsatsarbetet har delats upp jämnt mellan oss. Samtliga delar i arbetet har 

skrivits tillsammans men en person har haft huvudansvar för varje del. Alla delar har lästs igenom av 

oss båda och ändrats av båda. Tillsammans har vi skrivit syfte, frågeställningar, arbetsfördelning, 

genomförande, metoddiskussion, tidigare forskning och teori, databassökning, etiska aspekter, analys, 

diskussion, slutsatser och vidare forskning. Transkriberingen av intervjuerna har delats upp lika mellan 

oss, vi har transkriberat en och en halv intervju var. Resultatet skrev vi tillsammans, vi började 

tillsammans med att skriva den första rubriken massmediers framställningar av socialt arbete och 

socialarbetare. Jeanette skrev dessa rubriker i resultatet massmediers påverkan och allmänheten och 

socialt arbete. Taylina skrev rubrikerna bakgrundsfaktorer och hur socialarbetarna vill framställas i 

massmedia. Jeanette har haft huvudansvar för inledningen, centrala begrepp, agenda setting theory, 

forskningsdesign, urval, validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Taylina har ansvarat för 

problemformulering, disposition, tidigare forskning och moralisk panik, avgränsningar, förförståelse, 

dataanalys och empiriinsamling.  

1.6 Centrala begrepp 

Nedan följer definitioner på de centrala begrepp som är relevanta för uppsatsen; socialt arbete, 

socialtjänst, myndighetsutövning, behandlande arbete, massmedia, makt och samhällsgranskning. 

     Socialt arbete handlar främst om mötet mellan människor, socialarbetare och klienter. De klienter 

som socialarbetaren möter vill ofta  fly sig själva, stänga ut och anklaga omvärlden. Klienterna 
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befinner sig ofta i en svår social situation där de är svåra att nå ut till och kunna ge det stöd som 

behövs (Börjeson, 2010, s. 381). Socialtjänsten är den del av socialt arbete som vi valt att lägga fokus 

på. Socialtjänstens mål finns beskrivet i 1 kap 1§ Socialtjänstlag (2001:453): 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet.  

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

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Socialtjänsten jobbar på olika sätt, de har rätt att utföra myndighetsutövning men har även skyldighet 

att följa ramar och lagar. Som socialarbetare har de en roll som myndighetsutövare. Nedanstående är 

Svenska akademins definition av myndighetsutövning (beställarenheten): 

Myndighetsutövning kan förklaras som ett samhällsorgan som har befogenhet till makt.  

(Svenska akademins ordlista, 2011, s. 594). 

 

Behandlande arbete (utförarenheten) är en annan central del av socialtjänsten.  

Nedan följer Stockholms stads definition av utförarenheten (behandlande arbete) som ett exempel: 

Socialtjänstens utförarenhet omfattar: 

- socialpsykiatriska insatser i form av boendestöd, boende och sysselsättning enligt socialtjänstlagen  

- insatser till personer med funktionsnedsättning i form av boende enligt LSS-lagen samt en träfflokal för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar boende på Norrmalm  

Stödet skall bygga på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen.  

(Stockholms stad, 2013).   

     Giddens beskriver att massmedia förekommer i olika former såsom tidningar, tidskrifter, film, 

radio, TV med mera. Namnet massmedia/masskommunikation kommer från det stora antalet 

mottagande människorna som de når ut till (Giddens, 2007, s. 454). Vi har valt att använda både 

begreppet media och massmedia i uppsatsen, för att i vardagligt tal så används begreppet media fastän 

massmedia är det mer korrekta. Uppsatsen handlar om relationen mellan massmedia och socialt arbete 
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och därav är det viktigt att förklara begreppen. Såväl massmedier och socialtjänsten besitter makt i och 

med sina yrkesroller och de kan påverka både på samhällsnivå och individnivå. 

     Giddens beskriver Webers definition av makt som ”Möjligheten för en eller fler personer att 

genomdriva sin egen vilja i en viss aktivitet även om andra som är delaktiga i samma aktivitet gör 

motstånd mot detta” (Giddens, 2007, s. 619). 

     Svenska akademins ordlista (2011, s. 298) definierar granska som: noggrant undersöka eller syna. 

Enligt tidigare forskning så är samhällsgranskningen en större del av massmediers uppdrag i och med 

det kan granskningen av socialt arbete påverka socialarbetarna i deras arbete (Lundälv & Moberg, 

2006, s. 13-14).  
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2. Tidigare forskning  

Det finns en del skrivet om massmedier i koppling till socialt arbete, en del litteratur och forskning 

kring både allmänhetens och socialarbetares bilder av massmediers framställningar. När vi valde ut 

den tidigare forskningen så har vi valt ut den efter relevans för uppsatsen. Relevansen bedöms genom 

att den går att koppla till vårt syfte och våra frågeställningar. Den behöver beröra massmediers arbete 

och socialt arbete. Nedan följer tidigare forskning kring ämnet.  

2.1 Massmedier framställningar av socialt arbete och socialarbetare  

Enligt Lundström (2004) ligger mycket av det mediala fokuset som finns inom socialt arbete på just 

barn och unga. I lokala massmedier beskrivs socialt arbete som vardagligt och odramatiskt. Den mest 

dramatiska medierapportering handlar oftast om den enskilda individens utsatthet, alltså när det 

funnits maktuttryck från olika myndigheter att det har gått för långt i sin maktutövning och “trampat” 

på individer i behov av hjälp (Lundström, 2004, s. 239). Mycket av den kritik mot socialarbetare och 

socialtjänstens arbete handlar om de stereotypa bilderna som skapats kring professionen. Antingen är 

socialarbetare väldigt svaga och brister i att ingripa i krävande situationer eller är alldeles för 

auktoritära och byråkratiska och som ignorerar människors rättigheter. Som exempel om barn och 

ungdomar som en kategori i medierapportering så beskrivs de två olika typiska socialarbetare de som 

antingen blandat sig in i familjerna alldeles för hårt och för mycket eller så skildras den 

socialarbetaren som helt missat att skydda barnet i dessa fall. Dessa fall som uppmärksammas brukar 

oftast ha väldigt målande beskrivningar av vad som skett och hur dessa familjer i behov utsätts och 

blir felaktigt behandlade av myndigheter, detta leder till att en mycket negativ bild av socialarbetaren 

skapas (Lundström, 2004, s. 248-249). 

    Framställningarna av socialt arbete och socialarbetare i massmedier är inte enbart negativa utan 

positiva framställningar förkommer också och återfinns mesta dels i lokala medierna (Zugazaga m.fl., 

2006, s. 624). 

2.2 Massmediers påverkan 

Zugazaga med flera (2006) skriver att socialarbetare och blivande socialarbetare uttrycker oro över hur 

de framställs i massmedia. Den ständiga kritiken från massmedier demoraliserar socialarbetare och de 

i sin följd påverkar de bilder som framkommer till allmänheten. Detta kan resultera i att rekrytering, 

finansiering och efterfrågan på fler socialarbetare går i negativ riktning (Zugazaga m.fl., 2006 s. 623).  

2.3 Allmänheten och socialt arbete  

 Zugazaga med flera (2006) har genomfört en studie med åtta fokusgrupper med syfte att undersöka 

relationen mellan socialarbetare, allmänheten och massmedier. Tidigare forskning har behandlat hur 
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allmänheten ser på socialarbetare i massmedier. De såg den kunskapsluckan som fanns gällande 

socialarbetarprofessionens egna bilder av framställningar i massmedier. Sex av fokusgrupperna 

innehöll människor från allmänheten i olika ålderskategorier medan de resterande två grupperna 

innefattade socialarbetare. Resultatet av fokusgrupperna med allmänheten visade att övervägande 

deltagare inte hade haft direkt kontakt med socialarbetare utan att deras bilder av socialt arbete var 

främst baserat på massmedier, både i nyheter och underhållningsprogram. Allmänhetens attityd mot 

socialarbetare var huvudsakligen väldigt positiv förutom deras medvetenhet om negativa händelser 

gällande barnärenden (Zugazaga m. fl., 2006). I Zugazaga med fleras studie visade det sig att 

fokusgrupperna med socialarbetarnas upplevelse var att allmänheten hade en negativ bild av 

socialarbetare som profession och att den var missvisande (Zugazaga, 2006). 

2.4 Det sociala arbetet och massmedier 

     Blomberg et. al (2004) skriver att massmedia har idag en starkare maktställning och därför ökat i 

betydelse. Det har också växt fram ett ökat intresse från samhällsvetare för massmediebehandling av 

just det sociala området, socialpolitik, socialt arbete och olika sociala problem. Det kan förklara varför 

just socialarbetare och deras arbetsplatser får stor uppmärksamhet i media (Blomberg et. al, 2004, s. 

15). Enligt Lundälv (2004) finns det ett intresse för hur massmediers arbetar från socialarbetares håll. 

Det kan då handla om funderingar kring hur det kommer sig att massmedier väljer att i det flesta fall 

fokusera på negativa händelser inom socialt arbete. Men även tankar om varför intresset för en mer 

utvecklad kontakt mellan socialt arbete och massmedier inte är större utöver den som redan finns i 

nuläget (Lundälv, 2004, s. 24). Massmedier har en tendens att skuldbelägga såväl enskilda individer 

som professionella vid utsatta livssituationer genom övertalning till medverkan (Lundälv, 2004, s. 42-

43).  En anledning till att fokuset ofta riktas mot det negativa kan vara att vi i dagens samhälle lever i 

mycket stress. Massmedier är en del av samhällssystemet och för de som arbetar inom samhällssektorn 

blir det svårt att undgå detta (Lundälv, 2004, s. 15-16).  

     Genom tiderna har det funnits olika konflikter mellan massmedier och socialt arbete, men arbete 

för att lösa konflikterna har utformats på senare år. Olika fackförbund har i samverkan genomfört olika 

utbildningsinsatser för att få en större förståelse för massmediers arbete för olika yrkesgrupper som 

granskas eller kommer i kontakt med massmedia. Ett exempel är att det erbjudits medieträning för 

professionella (Lundälv, 2004, s. 91). 

2.5 Begränsningar och lösningar  

 Socialarbetare har lagar och paragrafer att förhålla sig till, arbetar under sträng sekretess och arbetet 

sker bakom stängda dörrar. Detta bidrar till att i intervjuer med massmedier så blir svaren begränsade, 

vilket kan tolkas som att de vill fly sitt ansvar och saknar välgrundade motiv för sitt agerande. Därför 

så skildras socialarbetare som en stereotyp som är kall, byråkratisk, svag och okunniga och mediers 
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bristande engagemang till att förmedla en mer fördjupad bild (Lundström, 2004, s. 247-248).  

     Nedan följer en beskrivning av hur socialarbetarnas handlingsutrymme ser utifrån olika lagar. Vi 

använder oss av en bok som heter offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten skriven av 

Ekroth och Fridström Montoya. Denna bok beskriver vad offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 

OSL) säger och i koppling till socialtjänsten. Öppenhet gentemot allmänheten har länge kännetecknat 

de svenska myndigheterna. Handlingoffentlighetsprincipen har sedan 1700-talet varit giltigt i Sverige 

och finns inskriven i tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF). TF kapitel 2 1§ stadgar att “främjande 

av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del 

av allmänna handlingar”. Rättigheten gäller även för utländska medborgare, företrädare av 

massmedieföretag, intresseorganisationer, olika myndigheter med mera (Ekroth & Fridström Montoya, 

2010, s. 9 ).  

     För att skydda känsliga uppgifter om enskilda individer finns OSL. Sådan känslig information 

skulle kunna leda till att den enskilde utsätts för skada eller men om den hanterades fritt. 

Socialtjänstens verksamheter är ett exempel på sådan verksamhet där sträng sekretess gäller (Ekroth & 

Fridström Montoya, 2010, s. 11). Socialarbetare inom offentlig socialtjänst måste förhålla sig till OSL 

kapitel 26 i sitt arbete och sekretessen råder mot såväl andra personer som andra myndigheter. Det 

finns två huvudtyper av sekretess inom OSL; röjandesekretess och utnyttjandesekretess. 

Röjandesekretessen finns i tre former. I TF 1§ 2 kapitel beskrivs den första formen; handlingssekretess 

som innebär förbud mot att lämna ut sekretessbelagda handlingar. Den andra formen är tystnadsplikt 

som innebär förbud mot att muntligen röja hemliga uppgifter och finns med i regeringsformen (RF) 1§ 

2 kapitlet som ett undantag för tjänstemän gällande yttrandefrihet.  Den sista formen, 

agerandesekretess, innebär förbud mot att på annat sätt än de tidigare formerna röja sekretessbelagda 

uppgifter genom sitt agerande.  

     OSL 1§ 7 kapitlet beskriver utnyttjandesekretess som innebär ett förbud mot att använda och 

utnyttja hemliga uppgifter för egen vinning (Ekroth & Fridström Montoya, 2010, s. 12-13, 15). Ekroth 

& Fridström Montoya skriver om OSL 10:27, där det står att uppgifter utan hinder kan lämnas ut till 

myndighet andra stycket skriver att det inte gäller socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dock längst ner 

i detta avsnitt i bestämmelsen står det att det finns stadgade undantagssituationer där sekretessen kan 

brytas av socialtjänsten och uppgifter kan lämnas ut både till myndighet och enskilda av socialtjänsten 

(Ekroth & Fridström Montoya, 2010, s. 31). Den enskilde berörde i ett ärende har också möjlighet att 

häva sekretess om den själv vill genom att exempelvis ge samtycke till att uppgifter ska lämnas ut 

(OSL 12:2 st 1) (Ekroth & Fridström Montoya, 2010, s. 33). Denna aspekt om utlämnade av uppgifter 

visar på att det går att få ut mer information om ett ärende och kringgå den tunga sekretessen. På så 

sätt kan journalister som uppmärksammat ett fall om en enskild inom socialt arbete be den enskilde 

om uthämtning av journaler för mer information till sin medierapportering. 
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     Lundälv och Moberg (2006) har i sin bok “Mediehandbok för socialarbetare” beskrivit hur 

förhållandet ser ut mellan socialt arbete och massmedier. Boken ger en insyn i massmediers funktion 

och hur socialarbetare bör förhålla sig till detta. De beskriver under vilka ramar och lagar som både 

socialarbetare och massmedier arbetar under vilket ger större förståelse för deras olika arbetssätt. En 

större del av boken ger praktiska råd åt läsaren om hur en kan hantera kontakten med massmedier. De 

ger såväl tips till den enskilda socialarbetaren om hur den ska handskas med journalisten i de mer 

kritiska fallen. Till exempel när frågestunden blir ett direkt påhopp på den intervjuade eller när 

pressens framställningar av socialarbetaren och dess arbete blir manipulerat och sedan felaktig utgivet. 

Praktiska tips ges även till organisationer inom socialt arbete där de uppmanar till att ha mediepolicy 

och utbilda anställda om massmedier. 

2.6 Förbättringsarbete 

Lundälv och Moberg (2006) beskriver att trots att det i många fall är socialarbetarna som gjort fel så 

måste var och en kunna stå för sin egen bedömning i arbetet. Istället för att stänga in sig och vara rädd 

för att felen ska bli upptäckta så menar de på att socialarbetarna ska kunna lägga fram argument för sin 

bedömning. Att betrakta massmediers granskning som något att lära sig av och ta tillfället i akt att 

beskriva sin egen bild av det som hänt är essentiellt för en positivare relation mellan socialt arbete och 

massmedia. Genom att marknadsföra socialt arbete på ett mer neutralt och positivt sätt så skulle de 

kunna nå ut till fler personer. Annars är det lätt hänt att rädslan och ovissheten kring socialt arbete 

fortsätter att finnas (Lundälv & Moberg, 2006, s. 14-15).  

     Tower (2000) skriver i “In our own image: shaping attitudes about social work through Television 

production” om problematiken mellan socialt arbete och massmedier är dubbelsidig. Tidigare 

forskning belyser främst massmediernas roll medan Tower även ser till socialarbetarnas egna ansvar 

för hur deras profession framställs. Istället för att nöja sig med massmediers bilder så uppmanar hon 

socialarbetare till att själva agera genom att bli mer involverade i massmedier. Det är nödvändigt för 

socialarbetare att lära sig mer om hur olika massmedier fungerar om de önskar kunna ändra 

allmänhetens attityder och öka kunskapen om professionen. Lundälv (2004) beskriver vikten av att de 

positiva aspekterna av en yrkesprofession framkommer i massmedier, inte minst för brukarna 

(Lundälv, 2004, s. 15-16). 

      

Sammanfattning 

Vad som framkommit efter insamlingen av tidigare forskning är att det är ett område som det finns 

mycket skrivet om men att mer forskning behövs. Lundström (2004) beskriver hur massmedier 

generellt framställer socialt arbete och socialarbete. Det finns två stereotypa bilder av hur 

socialarbetaren är, antingen som auktoritär och byråkratisk eller som svag och passiv. Det mest 
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dramatiska rapporteringarna från massmedier skildrar socialt arbete som en myndighet som “trampar” 

på individen och använder sin makt genom myndighetsutövning. Ärenden som rör barn- och unga får 

ofta stor medialt fokus. De mindre dramatiska rapporteringarna beskrivs som vardagliga och 

förekommer övervägande i lokal press.  

     Enligt Zugazaga med fleras (2006) studie så finns en oro för massmediers framställningar av 

professionen bland socialarbetare och blivande socialarbetare. Rädslan härrör sig till den 

återkommande kritiken från massmedier och hur framställningarna påverkar allmänhetens syn av 

professionen. Studien undersöker såväl allmänhetens som socialarbetarnas syn på massmediers 

framställningar. Många studier har gjort om allmänhetens bilder av massmediers framställningar av 

socialt arbete men socialarbetarprofessionens perspektiv är relativt outforskat. Resultatet av 

undersökningen visade på att övervägande delen av allmänheten var positivt inställda till socialt arbete 

men var medvetna om negativa händelser såsom barnärenden. Övervägande hade allmänheten inte haft 

kontakt med socialt arbete själva utan deras bilder var mesta dels baserat på massmediers 

framställningar. I resultatet framkom även att socialarbetarna hade en missvisande bild av att 

allmänheten var negativt inställda till socialt arbete.  

     Massmedier har i dagens samhälle en stark maktställning och intresset för mediebehandling har 

växt fram från socialarbetare och andra samhällsvetares håll. Från socialarbetarnas håll finns 

funderingar kring relationen mellan dem och massmedier samt massmediers fokus på negativa 

händelser. Fokuset på negativa händelser kan härledas till den stress som vi idag lever i. För 

samhällssektorn blir det svårt att undgå massmedier på grund av den stora rollen som massmedier 

besitter. Forskningen uppmärksammar även konflikten  mellan det  sociala arbetet och massmedier 

och idag görs insatser, såsom medieträning, för att öka förståelsen mellan de olika yrkesgrupperna. 

      I intervjusituationer med massmedier så begränsas socialarbetarnas svar av de lagar och ramar, 

fram för allt sekretessbestämmelser, de har att förhålla sig till. Av massmedia har detta tolkats som att 

socialarbetarna inte står för sitt agerande och flyr sitt ansvar. Vilket visar sig i de stereotypa 

framställningarna av socialarbetare som byråkratisk och kall eller svag och okunnig. Socialarbetarnas 

handlingsutrymme påverkas av de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400, OSL). Svenska myndigheter har en öppenhet gentemot allmänheten och 

handlingoffentlighetsprincipen som finns i tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) stadgar om rätten 

att ta del av allmänna handlingar i Sverige. Känsliga uppgifter om den enskilde, som skulle kunna leda 

till skada eller men vid fritt hanterande, skyddas av OSL. Sådan sträng sekretess gäller för bland annat 

socialtjänstens verksamheter och behandlas i OSL kapitel 26. Röjandesekretess och utnyttjande 

sekretess är två huvudtyper av sekretess inom OSL. Röjandesekretessen finns i tre former, 

handlingssekretess som innebär förbud mot att lämna ut sekretessbelagda handlingar, tystnadsplikt 

som innebär förbud mot att muntligen röja hemliga uppgifter och agerandesekretess som innebär 

förbud mot att på annat sätt än de tidigare formerna röja sekretessbelagda uppgifter genom sitt 

agerande. Dessa återfinns i TF 1§ 2 kapitel och i regeringsformen (RF) 1§ 2 kapitlet. 



 

17 

Utnyttjandesekretessen innebär förbud mot att använda och utnyttja hemliga uppgifter för egen 

vinning, OSL 1§ 7 kapitlet. Socialtjänst och hälso- och sjukvård är undantag för OSL 10:27 som 

stadgar att uppgifter som utan hinder kan lämnas ut till myndighet. Det finns dock 

undantagssituationer där sekretessen kan brytas av socialtjänsten och uppgifter kan lämnas ut både till 

myndighet och enskilda av socialtjänsten. Upphävning av sekretess kan göras av den enskilde som är 

berörd i ett ärende om den själv vill detta och då genom att exempelvis ge samtycke (OSL 12:2 st 1). 

Den berörda individen skulle på så sätt kunna möjliggöra för även journalister att ta del av de 

sekretessbelagda uppgifterna inom socialtjänsten. 

     Lundälv och Moberg (2006) beskriver hur förhållandet mellan socialt arbete och massmedier ser ut. 

Författarna belyser massmediers funktion och hur socialarbetare bör förhålla sig till den samt vilka 

ramar och lagar som både socialarbetare och massmedier arbetar under. Lundälv och Moberg (2006) 

ger praktiska tips och råd till både den enskilde socialarbetaren och organisationer inom socialt arbete 

om hur kontakten med massmedier kan hanteras men även uppmaning om att ha mediepolicy och 

utbilda anställda om massmedier. 

     Lundälv och Moberg (2006) belyser vikten av att socialarbetarna ska kunna motivera och stå för 

sina bedömningar trots att de i vissa fall blivit fel istället för att stänga in sig och vara rädd för att felen 

ska bli upptäckta. Massmediers granskning kan betraktas som något att lära sig av, socialarbetare 

borde ta tillfället i akt att beskriva sin egen bild för att skapa en positivare relation mellan socialt 

arbete och massmedia. Neutral och positiv marknadsföring skulle kunna bidra till att socialt arbete når 

ut till fler personer och rädslan och ovissheten kring socialt arbete skulle kunna minimeras.  

     Tower (2000) talar om problematiken mellan socialt arbete och massmedier att den är dubbelsidig. 

Tower ser till socialarbetarnas egna ansvar för hur deras profession framställs i massmedier. 

Författaren menar på att socialarbetare inte ska nöja sig med massmediers bilder utan socialarbetare 

behöver själva agera och bli mer involverade i massmedia. Socialarbetare behöver kunskap om 

massmediers funktion för att kunna ändra allmänhetens attityder och öka kunskapen om professionen. 

Att positiva aspekter av en yrkesprofession framkommer i massmedier är viktigt belyser Lundälv 

(2004) framför allt  för brukarna. 
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3. Teori 

I denna del presenteras de teorier som går att koppla till vårt material. Med hjälp av dessa teorier kan 

det förklaras eller styrka vårt resultat samt ge en djupare förståelse för vår studie. 

3.1 Agenda setting theory 

Agenda setting theory eller dagordningsteorin, som den kallas på svenska, skapades av medieforskaren 

Maxwell McCombs och kollegan Don Shaw. I samband med det amerikanska presidentvalet 1968 

genomförde de en studie med syftet att ta reda på hur osäkra väljare genom sin mediekonsumtion 

skapade sig en åsikt om vilka frågor som var viktiga i valet. Deras forskning visar på att mediernas 

dagordning fastställer allmänhetens dagordning, alltså att masskommunikation har en stark 

orsakseffekt på allmänheten vad gäller prioritering av viktiga samhällsfrågor. Det massmedier väljer 

att uppmärksamma blir i sin tur även det allmänheten blir intresserade av (Mc Combs, 2006, s. 27). 

Den information massmedier väljer att förmedla påverkar de bilder som allmänheten skapar sig av sin 

verklighet. Allmänhetens bilder påverkas även av den totala informationsmängden som kommer från 

medier. I och med detta har massmedier en central roll vad gäller att föra fram frågor till allmänhetens 

dagordning (Mc Combs, 2006, s. 29). 

      Det har funnits kritik mot dagordningsmakten som menar på att allmänheten och massmedier 

endast reagerar på sin omgivande miljö. Författaren och journalisten Lippman har kommit fram med 

idén om pseudoomgivning. Pseudoomgivning innebär den bild av världen som människor har i sitt 

medvetande, denna bild är ofta ofullständig i relation till det verkliga livet och i många fall felaktig. 

Lippman hävdade att människors beteenden är en följd av denna pseudoomgivning och inte den 

faktiska verkligheten. Denna åtskillnad mellan omgivning och pseudoomgivning som Lippman kom 

fram med har ytterligare styrkt dagordningsteorin (Mc Combs, 2006, s. 45). 

     Vi har använt oss av Agenda setting theory för att få en fördjupad förståelse av ämnet genom att 

applicera teorin på det insamlade empirimaterialet. Teorin beskriver den makt som massmedier 

besitter och på vilket sätt som de kan använda makten och därmed påverka allmänheten. Lippmans idé 

om pseudoomgivningen hjälper oss att förstå hur massmediers framställningar skapar en 

pseudoomgivning. Framställningarna bildar därmed en bild av hur det sociala arbetet ser ut och som 

inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Teorin hjälper oss att ytterligare förstå 

relationen mellan allmänheten, massmedier och socialt arbete, hur samtliga reagerar på såväl 

verkligheten som pseudoomgivningen.  

3.2 Moralisk panik teori 

 Moralisk panik är en teori som bildades under 1970-talet. Teorin ifrågasätter massmediers roll och 

egen syn på sig själva som samhällets spegel och informationsgivare då de utgår från ett kritiskt 



 

19 

perspektiv. Moralisk panik kan beröra både verkliga och inbillade problem som blivit förstorade i 

massmedier och som leder till överdrivna reaktioner från olika samhällsaktörer. Oftast sker dessa i 

samband med stora förändringsperioder av sociala förändringar. Moralisk panik kan uppstå då 

samhället har oklara moraliska värderingar och normer. När moralisk panik uppstår så fortskrider de 

under en period men försvinner i slutändan då samhället upprättat nya moraliska normer och 

värderingar. Genom massmediernas sätt att skriva så skapas en “vi och dom”-känsla, där “vi” 

innefattas av massmedier och allmänheten och “dom” är de olika samhällsaktörerna. Denna “vi och 

dom”-känsla ökar avståndet till de aktuella händelserna och kan då förklara den inställningen som 

skapas kring det omskrivna vilket kan vara både positivt och negativt (Pollack, 2004, s. 64-65). Detta 

visar på hur medier påverkar bara genom att skriva om och måla upp händelser på olika sätt, oavsett 

hur de väljer att framställa olika händelser får de reaktioner från omvärlden.  
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4. Metod 

Detta kapitel kommer att behandla de olika metoddelarna för undersökningen; förförståelse, 

avgränsningar, databassökning, forskningsdesign, urval, empiriinsamling, dataanalys, genomförande, 

validitet, reliabilitet och replikerbarhet, etiska aspekter och metoddiskussion. 

4.1 Förförståelse 

 Den förförståelse som vi hade innan studiens start var att de bilder vi hade av massmediers 

framställningar av socialt arbete generellt var mer negativ än positiv. Vår uppfattning var att 

massmediers framställningar är en bidragande faktor till allmänhetens negativa attityd mot yrket. Vi 

hade uppfattningen av att socialarbetare målas upp som en känslolösa hårda maktutövare som bara 

kliver in i behövande familjers liv och bestämmer. I massmedia tycktes socialtjänsten alltid målas upp 

som människans största fiende, att det är den myndighet som egentligen är till för att stötta men istället 

trampar på individen. På så sätt har vi tänkt oss att de påverkar professionen och socialt arbete till 

nackdel för socialarbetare och socialt arbete. Tankarna och upplevelserna kring massmediers arbete 

var att massmedier ofta har ett negativt fokus och en tendens att vinkla rapporteringar till sin egen 

fördel för fler tittare/läsare. Massmedias uppgift är att belysa olika skeenden i samhället men med sitt 

granskande öga så kan det sluta i att vara alltför kritiskt. Vi kan tänka oss att allmänhetens upplever att 

massmedia är en av de få informationskällorna och därför uppfattar den som tillförlitlig.  

     Under arbetets gång har vi läst en del litteratur och tidigare forskning kopplat till vårt ämne. 

Mycket av den litteraturen och forskningen visade att det finns en negativ syn och påverkan kring 

socialt arbete och socialarbetare i massmedier framställningar. Det framkom även att massmediers 

arbetssätt är granskande men att syftet inte ska vara att bara belysa eller vinkla det mer negativt. Detta 

stärkte förstås våra egna tidigare uppfattningar men vi har ändå till avsikt att hålla oss öppna för andra 

resultat i och med studien. Förändringar sker ständig och därför ville vi göra en förnyad studie av detta 

ämne. 

4.2 Avgränsningar 

Undersökning avgränsas till att gälla i Sverige och berör all generell massmedia såsom tv, tidning, 

radio, internet. Vi har valt att beröra all form av massmedia för att låta bli att missa något användbart 

samt att det underlättare för respondenterna att svara fritt och inte begränsas till att utgå från någon 

specifik medieform. Undersökningen hålls inom den nationella ramen då studien syfte inte är att 

jämföra utan att få en djupare förståelse av ämnet. Fler anledningar är att vi anser att Sverige har ett 

speciellt välfärdssystem samt ett välutvecklat och organiserat socialt arbete som inte efterliknas i andra 

länder. Vi har valt att intervjua aktiva socialarbetare som jobbar inom socialtjänsten då de besitter den 

kunskap som vi med undersökningen strävar efter att ta del av. Socialtjänsten utgör en stor grund till 

socialt arbete och det är även där många börjar sina karriär inom socialt arbete. Socialarbetarna jobbar 
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på olika kommuner inom Stockholms län, undersökningen har alltså en storstadssprofil dessutom är 

mest åtkomligt och effektivt för vår del då vi också befinner oss här och kan därför lättare genomföra 

studien. Vi anser att det är till fördel att de arbetar på olika arbetsplatser samt har olika erfarenheter. 

4.3 Databassökning 

 För att få en inblick i ämnet så har vi genomfört sökningar i olika databaser för att få en bild av det 

kunskapsläget som finns nu. Databassökningen resulterade i att vi fann att det har skrivits en del om 

massmedia och socialt arbete på c-uppsatsnivå av andra socionomstudenter som belyser ämnet på 

olika sätt. Genom dessa uppsatser har vi hittat relevant litteratur om vårt berörda ämne. Det har även 

skrivits en del böcker i koppling till ämnet (se tidigare forskning och teori).  

     Databassökningen gjordes på olika baser såsom DiVA och ASSIA. Sökord som vi har använt oss 

av i olika kombinationer är; media/er, massmedia/er, socialarbetare, socionom/er, socialtjänst, social 

work, social worker. Vi har sökt relevanta tidigare uppsatser som granskar vårt ämne ur ett liknande 

perspektiv, de har funnits andra uppsatser som berört massmedia och socialt arbete men som inte 

anknutit till vårt ämne. Vi började med  DiVA som gav oss 18 med sökord socialtjänsten och media 

där vi fann fem relevanta för vår C-uppsats. Vi sökte även på DiVA med sökorden socialtjänsten och 

massmedia, resultatet blev då fyra träffar varav två relevanta träffar. När sökorden socialarbetare och 

massmedia kombinerades fick vi fram tio träffar varav två relevanta.  ASSIA gav tjugo träffar där 

endast en fann vi som relevant. Vi har bedömt tidigare uppsatser som relevanta då de har en tydlig 

koppling till både massmedia och socialt arbete. Uppsatserna kan handla om relationen mellan socialt 

arbete och massmedia eller hur den ena påverkar den andra. Relevansen avgörs då uppsatserna kan 

tillföra något för vår studie, vårt syfte och våra frågeställningar. 

     Insamlingen av tidigare forskning har resulterat i att vi övervägande har använt oss svensk 

forskning då vår studie avgränsas till Sverige. Den avgränsas till Sverige för vi gör en fördjupande 

studie om hur det ser ut just för Sveriges socialarbetare i det svenska välfärdssystem i relation till 

massmedia. I bland annat en jämförande studie mellan Sverige och England så visade det sig att 

socialarbetarnas uppfattningar skiljer sig emellan länderna (Brunnberg, 2004). Vi har därför valt liten 

del litteratur från andra länder som vi ansett passar just vår studie, andra har valts bort eftersom de inte 

varit giltiga i en svensk kontext.  

4.4 Forskningsdesign 

Forskningsdesign är den ram som forskaren förhåller sig till för insamling och analys av empiri. 

Designen representerar även forskarens ställningstagande i koppling till forskningsprocessen (Bryman, 

2011, s. 48). Vi har använt oss av en abduktiv ansats och undersökt praktiken genom att intervjua 

socialarbetare i fokusgrupper utifrån fallbeskrivningar i artikelform. Det abduktiva synsättet vid en 

undersökning handlar om det växlande förhållandet mellan praktik och teori. (Bryman, 2011 s. 340). 
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Vi har valt att genomföra fokusgrupper som insamlingsmetod av empiri till vår studie eftersom vi vill 

få en djupare förståelse för ämnet. Det är en metod som ger utrymme för diskussioner fylligare svar 

och en samlad röst av en grupps tankar och tycken. I samspelet skapas även en dynamik mellan de 

deltagande i gruppen. Fördelar med att ha fokusgrupper är att det kan lyfta diskussioner till högre 

nivåer med interaktionen av de andra i gruppen. Under fokusgruppers diskussioner kan en av 

respondenterna svara på en temafråga på ett visst sätt och när den hör vad de andra i gruppen svarar så 

kan dennes svar utökas och modifieras (Bryman, 2011, 449). När det är dags för analys av 

fokusgruppernas resultat görs det ofta på så sätt att forskaren använder teman och frågor som 

uppkommit ur respondenternas svar under gruppintervjun och gör därefter en sammanställning av vad 

som uppkommit. Utifrån de teman som uppkommit i och med diskussionerna i fokusgrupperna så har 

resultatmaterialet bearbetats och analyserats. Det har även uppkommit ett antal teman under 

fokusgrupperna (se bilaga 5) som även dessa har varit grund för tematiken i resultatet och analysen.     

4.5 Urval 

Vi har använt oss utav snöbolls- eller kedjeurval. Denna typ av urval innebär att forskaren tar kontakt 

med ett mindre antal personer som är relevanta för undersökningens tema, för att därefter få ytterligare 

kontakt med flera respondenter. Snöbollsurvalet är icke-slumpmässigt i och med att forskaren 

målinriktat är ute efter en viss population (Bryman, 2011, s.196). Kriteriet för urvalet i denna 

undersökningen är att respondenterna ska vara socialarbetare inom Socialtjänsten. Vi valde att vända 

oss till Socialtjänsten, då vi anser att den utgör en stor grund till det hela sociala arbetet. Därför 

samlade vi olika socialarbetare från olika håll men som jobbar åt samma stora organisation. Detta gav 

oss en tydlig koppling mellan alla respondenterna men ändå variation då de jobbar under olika 

instanser inom Socialtjänsten. Motivering till användandet av snöbollsurval är dess fördelar såsom att 

det möjliggör att kontakt med respondenter som uppfyller kriteriet och därmed undersökningens tema. 

Det som kan vara problematiskt med snöbollsurval är dock att de kan vara svårt att generalisera 

urvalet till en större population (Bryman, 2011, s. 196). Sammanfattningsvis kan för- och nackdelarna 

vägas mot varandra då det å ena sidan är svårt att hävda resultatets giltighet gentemot personer utanför  

urvalsgruppen men å andra sidan nås respondenter som är representativa för temat (Bryman, 2011, s. 

168, 196). Vi har genomfört tre fokusgrupper då det var ett antal som uppfyllde 

informationsmättnaden som behövdes för att kunna bearbeta och analysera materialet för vår studie. 

4.6 Empiriinsamling 

Det finns olika sätt att genomföra intervjuer och vi har använt oss av fokusgrupper. Utifrån 

fokusgruppernas resultat har vi funnit teman anknutna till frågeställningarna och syftet med studien. 

Ur våra fokusgruppsintervjuer har dessa teman blivit aktuella: massmedier framställningar av socialt 

arbete och socialarbetare, massmediers påverkan, allmänheten och socialt arbete, bakgrundsfaktorer 
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och hur socialarbetarna vill framställas i massmedia. Dessa teman kan tydligt kopplas till våra två 

utvalda teorier, den ena teorin, agenda setting theory, beskriver hur massmedier skapar dagordning i 

samhället och den andra teorin beskriver hur allmänheten kan reagera genom moralisk panik som 

teorin kallas. Dessa kopplas alltså till massmediers påverkan, allmänheten och socialt arbete och även 

bakgrundsfaktorer. De andra två teman används för att få kunskap om hur de det ser ut för 

socialarbetare i relation till media och hur de hade velat att de ska se ut. 

     I en fokusgrupp/gruppintervju så får respondenterna möjlighet till att svara fritt vilket kan bidra till 

fylligare svar. Ljudinspelning med hjälp av mobil eller liknande är till fördel för att få ut så mycket av 

intervjuerna som möjligt. Det minimerar även risken för missförstånd eller utelämnade av specifika 

delar. Vi har frågat om tillåtelse och samtycke till att spela in samtliga intervjuer. Materialet inför våra 

gruppintervjuer utformades med förbestämda teman som lämnar utrymme till öppna diskussioner och 

möjlighet till följdfrågor. I våra tre fokusgrupper hade vi varierat antal socialarbetare som deltog, två 

fokusgrupper med tre respondenter och en fokusgrupp med fem respondenter.  

     Intervjulängden hölls till minst en timma per grupp och max en timma och 20 minuter. Två av 

fokusgrupperna hölls på socialarbetarnas arbetsplats i anslutning till deras tillhörande kommun och i 

samband med deras arbetstid. Medan den sista hölls i ett grupprum på vår skola efter socialarbetarnas 

arbetstid. 

4.7  Dataanalys  

Här beskrivs det hur analysen av empirimaterialet har gjorts. 

Våra frågeställningar lyder så här:  

● Hur uppfattar socialarbetare att massmedier framställer socialt arbete och professionen? 

● Hur uppfattar socialarbetare att massmediers framställningar påverkar det socialt arbete och 

professionen?  

Ur dessa frågeställningar samt fokusgruppernas diskussioner har det uppkommit olika teman för vår 

senare analys: Massmedier framställningar av socialt arbete och socialarbetare, massmediers 

påverkan, allmänheten och socialt arbete, bakgrundsfaktorer och hur socialarbetarna vill 

framställas i massmedia. Dessa återspeglar vad våra fokusgrupperna har lyft upp och pratat om 

under gruppintervjuerna. Vi har applicerat tidigare forskning och teorierna agenda setting theory och 

moralisk panik på empirin för att göra dataanalysen. Analysen har gjorts genom att ställa 

empirimaterialet mot tidigare forskning och teori och se om och hur det överensstämmer. Såväl 

likheter och skillnader mellan empiri, teori och tidigare forskning har urskiljts.  

4.8 Genomförande 
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Undersökningen inleddes med val av ämne och preliminära frågeställningar. Intresset för att undersöka 

socialarbetarnas uppfattningar om massmediers framställningar och påverkan på socialt arbete och 

socialarbetare har redan från början varit ambitionen med uppsatsen. För att få en inblick i ämnet så 

genomförde vi en databassökning, där vi fann andra uppsatser inom ämnet men ur olika perspektiv. 

Genom dessa uppsatser fann vi annan relevant litteratur kring vårt ämne som har bidragit till 

sammanställningen av kunskapsöversikten. Efter att vi fått en insyn i tidigare forskning kring ämnet så 

började arbetet med att beskriva de två parterna som uppsatsen behandlar, socialt arbete och 

massmedia. Detta är en viktig del av uppsatsen för läsarens förståelse av såväl socialt arbete i ett 

svenskt kontext som massmedias betydande roll i dagens mediesamhälle. Metodavsnittet, disposition 

och arbetsfördelning påbörjades efter att de första inledande delarna i uppsatsen hade påbörjats och har 

under hela arbetsprocessen fyllts på och utvecklats över tid. 

     Nästa steg i uppsatsprocessen var att samla in empirin till undersökningen och vi bestämde oss för 

att detta skulle ske genom intervjuer. Vi valde att genomföra fokusgrupper som intervjuform. 

Fokusgrupper är en metod som är bra lämpad för vår studie då undersökningen är ute efter att öka 

förståelsen kring undersökningens ämnet genom djupare reflektioner. Vi valde fokusgrupper för att det 

gav oss möjlighet att samla olika socialarbetares tankar och idéer i ett forum. Fokusgrupper ger 

utrymme för mer diskussion kring ämnet än vad en enskild intervju förmodligen hade kunnat ge då 

respondenterna reagerar på vad de andra säger. Genom kontakter fick vi tag på respondenterna och 

skickade därefter en inbjudan (se bilaga 6) om medverkande i fokusgrupp. Därefter bokade vi in 

fokusgruppstillfällena med respektive grupp. Inför fokusgruppstillfällena så valdes tre artiklar med 

koppling till socialt arbete ut. Valet av artiklar var baserat på att fallen skulle vara svenska, nära i tiden 

och omtalade i massmedia. Samtliga artiklar var hämtade från Aftonbladet i och med att det är en av 

Sveriges största dagstidningar som därmed har många mottagare. Artiklarnas karaktär var likvärdig i 

och med att de var publicerade ur samma tidning. Tänkbara teman formulerades även innan 

fokusgruppstillfällena (se bilaga 5). Fokusgrupperna inledes med en presentation av oss själva och vårt 

valda ämne för respondenterna, vi berättade kortfattat syftet med intervjun samt användningen av 

intervjun. Vi berättade även om de anteckningar som skulle göras samt ljudupptagning under 

intervjun. Vi frågade om deras samtycke när det gäller att delta i fokusgruppen, att vi antecknade det 

som sades och spelade in under intervjun. Efter det fick samtliga deltagare i fokusgrupper kort säga 

sitt namn, ålder, utbildning, arbetserfarenhet inom socialt arbete och i nuvarande tjänst. Sedan delades 

de tre artiklarna (se bilaga 2-4), med tre fall från socialt arbete, ut till deltagarna att läsa. Artiklarna 

användes som öppning för diskussion. Under diskussionerna i fokusgrupperna ställde vi följdfrågor 

utifrån hur gruppens samtal såg ut. Alla gruppintervjuer genomfördes tillsammans, där den ena ställde 

frågor och den andra antecknade samt ställde följdfrågor. Efter genomförandet av fokusgrupperna 

diskuterade vi hur vi uppfattade dessa samt tankar som uppkommit under tiden. Intervjuerna delades 

upp mellan oss inför transkribering för effektivitisering av arbetet. Efter transkriberingen så 
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informerades våra respondenter om att den var genomarbetat och de fick möjlighet att ta del av sin 

egen grupps material för att komma med eventuella ändringar. Sedan skulle en tematisering göras på 

det transkriberade materialet som hjälp inför att skriva resultatdelen. När tematiseringen gjorts och 

relevanta delar valts ut ur transkriberingen så började vi skriva på resultatet. Resultatet tolkades och 

kategoriserades utifrån olika teman, teman som  även återfinns under analys. 

     Nästa steg i uppsatsprocessen blev att analysera resultatet utifrån teorier. De teorier som använts är 

baserade på det resultat som empiriinsamlingen gav. Teoridelen tillkom i detta skede. Efter analysen 

skrevs diskussionen i relation till tidigare forskning samt slutsatser. Under tiden då analysen och 

slutsatser skrevs fann vi olika förslag till vidare forskning, bland annat ämnesområden i 

empiriinsamlingen som vi stött på och som var intressanta men som inte svarat på undersökningens 

frågeställningarna. 

4.9  Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Det finns ett antal kriterium som forskare behöver förhålla sig till när det gäller forskning. Validitet är 

ett av de mer betydande kriteriet, som innebär en bedömning av om de slutsatser som forskaren 

presenterar är sammanhängande med undersökningens resultat. Bedömningen av en undersöknings 

validitet handlar om hur pass giltiga slutsatserna är. Validitet delas in i fyra former; mätningsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet (Bryman, 2011, s. 50). Mätningsvaliditet är ett 

kriteriet som handlar om i fall ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som begreppet är tänkt att 

mäta. Mätningsvaliditet kallas av begripliga skäl även för begreppsvaliditet. För vår studie kan 

mätningsvaliditeten kopplas till det tre artiklarna vi använt oss av under fokusgrupperna. Artiklarna 

syftar till att kunna spegla en vanlig bild av massmediers framställningar av socialt arbete och 

socialarbetare. Artiklarna är nutida och hämtade ur en tidning som finns tillgänglig för många 

människor. Responsen från respondenterna var att de ansåg att artiklarna var representativa för deras 

bilder av massmediers framställningar och vi anser därmed att mätningsvaliditeten är god.  

     Intern validitet avser om en slutsats med kausalt samband håller eller inte (Bryman, 2011, s. 50). 

Den interna validiteten för vår studie är god då tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och teori 

överensstämmer med empirin. Det kausala sambandet att massmediers framställningar påverkar synen 

på det sociala arbetet och professionen stöds av den kunskapssammanställning som vi har gjort. 

     Den externa validiteten handlar om i vilken mån som undersökningens resultat kan generaliseras 

till ett större sammanhang än undersökningen i sig. Vår studies resultat kan vara svårt att generalisera 

till en större population. Detta på grund av de få respondenterna i studien, då vi var ute efter djupare 

svar. En kvantitativ ansats använder sig av en större mängd personer vilket kan vara att föredra när 

generalisering till en större population ska göras. Den externa validiteten för studien är svagare. 
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     Den sista formen av validitet, ekologisk validitet, är det kriteriet som prövar om undersökningens 

resultat är tillämpbart i ett naturligt sammanhang i människors liv (Bryman, 2011, s. 51). Den 

ekologiska validiteten för studien är tillämpbar i ett naturligt sammanhang för respondenterna. Två av 

fokusgrupperna hölls på respondenternas arbetsplats och det kan tänkas att liknande diskussioner 

skulle kunna förekomma angående deras arbete och yrkesroll. Den sista hölls i ett grupprum på vår 

skola och respondenterna ur denna grupp är relativt nyutexaminerad och på så sätt kan det tänkas att 

miljön inte helt främmande. 

     Reliabilitet inom forskning är det kriteriet som behandlar undersökningens tillförlitlighet. 

Undersökningens resultat ska inte vara påverkat av slumpmässiga eller temporära faktorer, utan ska 

kunna upprepas igen utan med samma resultat för att värderas som tillförlitligt. Framför allt inom den 

kvantitativa forskningsmetoden är reliabilitetsbegreppet betydande då forskaren har intresse för om 

undersökningens mått är stabilt eller inte (Bryman, 2011, s. 49). Reliabiliteten kopplat till vår studie är 

ett svårt kriterium att uppfylla. Det kan tänkas att det finns flera faktorer som kan ha påverkat 

undersökningens resultat. Intervjusituationer är svåra att göra fria från slumpmässiga och temporära 

faktorer. I och med att studiens metod är intervjuer så blir forskaren som genomför intervjuerna 

betydande för resultatet. Forskaren blir sitt eget mätinstrument vilket betyder att reliabilitets kriteriet 

kan vara svårt att uppfylla då såväl intervjupersonerna och forskare kommer att respondera på 

varandra (Bryman, 2011, s. 44). Även andra faktorer som respondenternas erfarenhet inom yrket och 

av ämnet, organisationens mediepolicy samt valet av artiklar kan påverka undersökningens reliabilitet.  

     Såsom reliabilitet är replikerbarhet ett annat viktigt kriterium vad gäller forskning. Replikerbarhet 

handlar om att undersökningen ska gå att upprepas igen. Reproduktion av en undersökning kan göras 

med syfte att exempelvis testa om resultatet blir det samma som i den ursprungliga undersökningen. 

För att en undersökning ska vara replikerbar så krävs det att forskaren noggrant beskriver hur 

tillvägagångssättet för undersökningen sett ut. Om upprepningen av undersökningen inte kan göras på 

samma sätt så blir det även svårt att bedöma undersökningens reliabilitetsmått (Bryman, 2011, s. 49). 

För att uppnå kriteriet replikerbarhet har vi gjort vårt yttersta för att på ett så tydligt sätt beskriva hur 

vi gått tillväga under alla studiens steg. Vi kan tänka oss att det är möjligt att replikera studien men att 

resultatet kan bli påverkat av exempelvis de faktorerna vi nämnde i koppling till reliabilitet. 

4.10 Etiska Aspekter 

Vi är medvetna om de etiska aspekter som finns gällande forskning och vi kommer att förhålla oss till 

dessa. Vi har utgått ifrån de etiska aspekter som finns i 16 § Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor samt Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011),  

under hela forskningsprocessen. Det låg till grund för hur vi utformade ett papper med etiska aspekter 

som alla respondenter fick ta del av. 
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     Inom forskningsprocessen finns det etiska principer att utgå ifrån. De etiska principerna är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet. Det första kravet kring 

information handlar om att forskaren ska informera de berörda om syftet med aktuell undersökning. 

Deltagarna ska få veta att det är ett frivilligt deltagande och att de har möjlighet att dra sig ur när som 

helst under processen (Bryman, 2011, s. 131). Vi har informerat intervjupersonerna om att deltagandet 

i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att avbryta eller dra sig ur när som helst. Information 

gavs till intervjupersonerna om att vi eventuellt kommer att använda hela intervjun eller delar av den 

till uppsatsen  som kommer att publiceras på skolans hemsida och databasen Diva. Vi har erbjudit 

samtliga intervjupersoner att få ta del av intervjutranskriberingen från fokusgruppen och där de då 

hade möjlighet att komma med synpunkter på materialet.  

     Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 132). Vi har bett alla våra respondenter om samtycke i muntlig form vid våra 

fokusgruppstillfällen. 

     Kravet om konfidentialitet berör det faktum att alla deltagares uppgifter behandlas med 

konfidentialitet, att uppgifterna förvaras från obehöriga (Bryman, 2011, s. 132). Intervjupersonernas 

personuppgifter kommer vi inte använda oss av, inte heller deras riktiga namn eller arbetsplats. 

Anledning till varför vi inte kommer att använda oss av deras riktiga namn eller arbetsplats är på 

grund av de etiska aspekterna och att respondenternas svar inte skall kunna identifieras i 

undersökningen. Deras identitet ska inte kunna avslöjas, detta för att minimera risken för att 

intervjupersoner ska ta skada utav studien . 

     Nyttjandekravet lyfter åter upp syftet med undersökningen, att det ställs krav på att de uppgifter 

som samlas in under studien enbart ska används för forskningsändamålet  (Bryman, 2011, s. 132). Vi 

har informerat våra respondenter om att vi kommer förhålla oss till detta. 

4.11 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras studiens metodologiska fördelar och nackdelar. Vårt val av metod representerar 

det kvalitativa synsättet, med en kvalitativ ansats är syftet att få en djupare förståelse kring ett ämne 

snarare än att vara teoriprövande. Valet av att ha fokusgrupper som metod är baserat på att få fram 

diskussioner kring vårt ämne samt svara på våra frågeställningar. Fokusgrupper ger möjlighet till 

forum för diskussion, en samlad grupps röst, fylligare svar och skapande av gruppdynamik. Fördelar 

med att ha fokusgrupper är att det kan lyfta diskussioner till högre nivåer med samspelet av de andra i 

gruppen. Men en nackdel är att diskussionen lättare viker av från ämnet. Det ställer högre krav på 

intervjuledaren att styra upp under diskussionens gång, att se till att alla får komma till tals, att fördela 

ordet jämnt, att kunna vara ledande utan att ta för mycket plats, hjälpa till att få igång diskussionen 

samt bromsa vid behov. Intervjuledaren påverkar även genom hur den själv pratar, vilka tonlägen och 
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kroppsspråk den  använder sig av i rummet. Detta är något som intervjuledaren behöver vara medveten 

över. 

     I våra fokusgrupper har vi valt att använda oss av tre olika fall som start för diskussionerna, det är 

möjligt att valet av andra artiklar skulle kunna ha gett andra svar. Vi menar att respondenterna blir 

troligtvis påverkade av vårt val av artiklar. Vi valde kvällstidningen Aftonbladet med motivationen att 

denna har många läsare och är mer populär bland allt folk. Vetskapen om att det som sägs i gruppen 

blir ljudupptaget kan inverka på hur de svarar och diskuterar. Vissa av respondenterna har fått 

förfrågan om att delta långt före andra vilket kan ha påverka hur pass förberedda de varit inför 

intervjuerna och insatta i ämnet. Vi har genom kontakter fått tag på samtliga respondenter. Det har 

skiljt sig i hur pass bra vi har känt respondenterna sedan innan, från god relation till första möte vid 

fokusgruppstillfällena. Gruppstorleken på fokusgrupperna har varierat från tre till fem personer vilket 

också kan tänkas ha påverkat hur pass stort utrymme varje person har kunnat ta under intervjuerna.  
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5. Resultat 

Nedan följer resultatgenomgång av empiriinsamlingen. I detta avsnitt beskrivs utförligt resultatet från 

fokusgrupperna med de olika socialarbetare. Deras uppfattningarna, som socialarbetare, kring 

massmedia förs fram här. Vi lyfter även fram hur socialarbetare uppfattar att detta påverkar både den 

egna professionen och deras arbete. 

     De socialarbetare som vi har intervjuat i våra fokusgrupper arbetar på socialtjänsten på olika platser 

inom Stockholms län. Vi har intervjuat elva personer varav två män och nio kvinnor. I fokusgrupperna 

har antal deltagare varierat mellan tre och fem personer per grupp, den första grupp på fem 

(Fokusgrupp 1) och det andra två grupper på tre personer (Fokusgrupp 2 och 3). Socialarbetarnas ålder 

ligger mellan 24-57 år, medianålder är 40 år. Alla våra respondenter har arbetat inom socialtjänsten 

från två månader upp till tio år. Socialarbetarna arbetar inom försörjningsstöd, barn och 

ungdomsenheten, familjebehandling och utredning.  

     Vid genomgång av empirin har olika teman uppkommit som kan ge svar på våra frågeställningar 

och i detta kapitel presenteras dessa teman. I vår resultatgenomgång är vissa citat kommentarer på och 

kopplat till de tre artiklarna som fokusgrupperna fick ta del av. De tre artiklarna beskriver tre olika fall 

som är kopplade till socialtjänsten och som har uppmärksammats i massmedier. Den första artikeln 

(bilaga 2) handlar om vårdnaden av Lisa, där pappan mördade mamman och efter det har haft 

vårdnaden om barnet Lisa. I artikeln diskuteras huruvida det är fel att pappan fortsätter att vara 

vårdnadshavare och vad socialtjänsten bör och kan göra åt detta. Den andra artikeln (bilaga 3) handlar 

om ett fall som var med i tv-programmet Uppdrag granskning och handlar om en utredning om ett 

föräldrapar som blivit anklagade för att gjort sexuella övergrepp mot sina två barn. Denna utredning 

gick snabbt över till ett tvångsomhändertagande (LVU) av barnen och då diskuteras det huruvida 

socialtjänsten handlat rätt i ärendet. Det sista artikeln (bilaga 4) handlar om en 84-årig kvinna som 

hade hembesök av två biståndshandläggare i utredningssyfte, då hon under mötet gick ut på balkongen 

och tog livet av sig genom att hoppa från balkongen. Det som tidigare var sagt i detta fall var att 84-

åringen ansökt om plats på äldreboende för sig själv och sin man och socialtjänsten hade just startat 

utredningen några dagar innan mötet.  

 5.1 Massmedier framställningar av socialt arbete och socialarbetare 

En del av undersökningen innefattade att ta reda på socialarbetarnas uppfattningar av hur socialt arbete 

och professionen framställs i massmedier.   

     Socialarbetarnas uppfattningar om hur socialt arbete framställs i massmedier var att bilderna ofta 

var negativa, snedvridna, förenklade, vinklade och endast visar på en del av sanningen. Även när det 

gäller framställningar av socialarbetare så framställs det i massmedier felaktigt, en av socialarbetarna 

berättade: “man tror att de bara är handläggare som bara tycker saker o ting och bestämmer över 
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familjer o de e ju domstol som fattar beslutet om de ende barnet. Handläggare gör ju bara utredning de 

e ju de också de kommer ju aldrig fram hur de praktiskt går till de e inte bara godtyckligt någons 

åsikter att de e verkligen utrett” (Fokusgrupp 3). Många gånger i  massmedia utpekas handläggare 

inom socialt arbete som de enda beslutsfattarna när det egentligen finns många fler som är inblandade 

som står för beslutsfattningen.   

     “De visas ju ingen, ingen grund för vad de skriver de e bara antaganden...att de va att socialen tog 

barnen ifrån de på alldeles för lösa grunder…att de gör ju egna bedömningar” (Fokusgrupp 3). Detta 

talar en av socialarbetarna om hur journalister skriver om socialtjänsten utifrån fallet med barnen som 

blev tvångsomhändertagna efter misstanke om sexuella övergrepp (se bilaga 3). Socialarbetaren menar 

på att journalister ofta gör egna antaganden för att fylla ut bakgrunden för det som skrivs.  

     En annan socialarbetare hade känslan av att: “när det väl beskrivs så tycker jag det beskrivs som att 

“samhället har gjort fel” eller “nu har socialtjänsten gjort fel” (Fokusgrupp 2) men även att: “jag har 

inte känsla av att jag hör det jättejätte ofta” (Fokusgrupp 2). Dennes uppfattning var att socialt arbete 

och socialtjänsten inte så ofta förekom i massmedier men att när det gjorde det så framställdes det som 

att socialtjänsten handlat fel i ärendet. Trots att många av socialarbetarna uppfattade att 

framställningarna av socialt arbete kunde vara negativa och vinklade så uttryckte en av dem: “ Nej jag 

tycker inte det finns nån direkt hets mot en socialsekreterare eller en socionom. Den känslan har jag 

inte” (Fokusgrupp 2). Känslan som denne hade var att det inte var så mycket kritik riktad mot den 

enskilda socialarbetare. Socialarbetarna uppfattade alltså att kritiken från massmedier oftast var riktad 

mot socialtjänsten eller samhället snarare än en enskild socialarbetare.    

     Flera av socialarbetarna beskrev kompliciteten med det sociala arbetets positiva och negativa 

förpliktelser. De menade på att kritiken från massmedia antingen låg i att socialtjänsten agerar eller 

inte gör någonting alls: “antingen tar man barnen från alla eller sen att man gör ingenting” 

(Fokusgrupp 3).  En annan respondent sa även detta kopplat till fallet med barnen som 

tvångsomhändertogs (se bilaga 3): 

 

Men då tänker man också tvärtom men vad då om man hade haft en pappa som liksom gjort övergrepp mot sina 

barn. Och det var exakt samma information man hade fått in men inte valde att omhänderta de här barnen. Hur 

hade kritiken sett ut då? Inte säga att det här är rätt men att man någonstans måste titta på vad då om vi inte hade 

tagit dem? Vad skulle vi har gjort istället? Att det blir väldigt mycket fokus på att det här blev fel, istället för att 

prata om vad skulle man istället ha gjort. 

(Fokusgrupp 2). 

 

 Socialarbetaren diskuterade problematiken kring hur socialtjänsten agerar i olika fall. I många fall kan 

det bli fel då socialarbetaren gör antingen för mycket eller för lite i ärendet. Massmedier har en 

tendens att lägga mycket fokus på det som gått fel istället för att diskutera vad som kan göras för att 

det ska bli bättre. 
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     Socialarbetarna uppfattade att i massmedier så framställs det aldrig hur de arbetar vilket leder till 

bristande kunskap hos allmänheten om professionen: “de visar aldrig hur vi jobbar….de e så mycket 

felaktiga uppfattningar….Man förstår inte vilka befogenheter har vi...de fattas kunskap av allmänheten 

hur jobbar vi” (Fokusgrupp 3). Socialarbetarna talade om att det som visas i TV och tidningar oftast är 

händelser som blir skandaler: “oftast de man ser på tv eller tidningar de e just när de e skandal” 

(Fokusgrupp 3). Speciellt utsatta grupper såsom barn och unga och äldre personer är ofta de som 

uppmärksammas i massmedier. En av socialarbetarna sa: “Mycket barn tycker jag väl ofta brukar dyka 

upp, jag det tycker jag, ofta då man blir lite galen som mamma. Då tar man alla medel…” 

(Fokusgrupp 2). När det är sådana fall menade denne på att de berörda gör allt som krävs och kan då 

gå till media. 

     En uppfattning som en socialarbetare hade var att: “de skrivs ju aldrig de där om att vi hjälper 

familjer att ta hand om sina barn man får stöd och hjälp och de att man omhändertar barn de e sista 

åtgärden om de inte är något akut..” (Fokusgrupp 3). Denne belyste avsaknaden av en mer positiv bild 

som visar på när socialarbetare stödjer och hjälper sina klienter. En av socialarbetarna berättade om 

sina positiva erfarenheter av att lokaltidningen i kommunen där denne arbetar då och då skriver om 

ärenden som gått bra. Denne sa: “det har funnits så här ibland att vissa så här tidningar klipp, speciellt 

dem med missbrukare har det varit jättebra behandling och då är det anhöriga har skrivit in. Så där 

finns en sida där man kan tacka för olika saker” (Fokusgrupp 2). 

 

Sammanfattning 

Socialarbetarna i fokusgrupperna uppfattade att massmedier framställer socialt arbete och 

socialarbetare på ett negativt, snedvridet, förenklat och vinklat sätt. Respondenterna menade på att 

framställningarna endast visade på en del av sanningen och att felaktiga bilder av socialarbetare 

förekom. Respondenterna berättade även om att deras bilder var att journalister många gånger gör 

egna antaganden på lösa grunder, för att få ihop bakgrunden till händelser de skriver om. En annan 

aspekt som kom fram var att de ansåg att kritiken oftare riktades mot socialtjänsten snarare än mot en 

enskild socialarbetare. Massmedier förde på så sätt fram sin kritik genom framställningar i medier på 

en organisationsnivå snarare än på en individnivå. Det fanns blandade åsikter om i vilken utsträckning 

socialt arbete och socialarbetare framställdes i massmedier, vissa tyckte det inte förekom så ofta. 

Respondenterna var överens om att de framställningarna som syntes mest i massmedier var skandaler. 

De exemplifierade att framställningarna framför allt berörde utsatta grupper som barn och unga samt 

äldre antagligen eftersom det är extra känsligt ämne för allmänheten. Massmediers fokus var ofta riktat 

mot det som gått fel i ett ärende, antingen att socialarbetare agerat eller varit passiva. Socialarbetarna 

saknade att massmedier la fokus förbättring av det som gått fel. De menade även på att det saknas 

beskrivningar av deras arbete och befogenheter, vilket leder till felaktiga uppfattningar. Avsaknad av 

positiva framställningar såsom bra insatser där socialarbetarna gett stöd och hjälp diskuterades likså. I 
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lokal press hade socialarbetarna däremot uppmärksammat att det ofta kunde förekomma positiva 

framställningar.      

5.2 Massmediers påverkan 

En annan del av fokusgruppernas diskussioner berörde hur det själva upplevde att socialarbetare 

påverkades av massmediers framställningar.  

     Under diskussionerna pratade socialarbetarna om att det kunde vara mycket tidsödande arbete i 

kontakten med vissa klienter eftersom deras bilder av socialtjänsten var att de var onda, elaka samt 

gjorde dåligt och fel i arbetet. De talade även om att de kände sig svartlistade:  

 

Ja det är väl ju det att man e svartlistad de e ju asså vissa ärenden får man ju jobba halva utredningen på att få 

folk att träffa en överhuvudtaget a för att vi e ju onda vi e ju elaka vi gör fel vi gör dåligt alltså allmänna bilden 

av socialtjänsten är ju inte att vi är en serviceinstans för folket vilket jag tänker att vi först och främst är utan vi 

är inge charmiga typer så det tänker jag är största. 

(Fokusgrupp 1).  

 

Socialarbetarna pratade även om att de blev påverkade genom att deras arbete blev väldigt svårarbetat: 

”Det blir mer svårjobbat.” (Fokusgrupp 1) och “Jättesvårjobbat.” (Fokusgrupp 1).  

     Samtliga socialarbetare var överens om att media inte är på socialarbetarnas sida utan att de olika 

yrkesgrupperna befinner sig på varsin sida. Diskussionen ledde vidare till att prata om hur 

massmediers granskningar påverkar socialarbetarna. En av dem sa så här:  

 

Det är dem ju inte. Jag i mitt arbete, ursäkta mig men jag är ju livrädd så där så jag är väldigt försiktig. Allt jag 

gör tänker jag “om det här skulle komma upp hur skulle jag ha velat gjort det här. Om det är någon som 

avlyssnar mig nu när jag pratar med den här och tar upp det, hur vill jag” förstår du jag har det alltid i baktanken. 

Jag tror att det är viktigt för annars kan man spåra ur helt, utan man ska alltid tänka och även när jag journalför 

“om det här skulle kommit ut, vad har jag gjort och hur har jag skrivit”. 

(Fokusgrupp 2). 

 

Denne menade på att det finns en viktig funktion i att veta att massmedier skulle kunna granska 

dennes arbete. För denne var det viktigt att ha detta i baktanke hela tiden. Socialarbetaren får en ökad 

självreflexivitet och medvetenhet över det egna arbetet tack vare detta. 

     Ur diskussionerna kom de även fram till att det inte enbart är de själva som blir påverkade av 

massmediers framställningar utan snarare andra personers syn av det sociala arbetet: “Ja tycker det 

påverkar andras syn mer vi vet ju vad vi gör. Det är väl mer kompisar som inte jobbar med sånt man 

hör heta debatter om något jaja ska man försvara eller ska man bara stänga av.” (Fokusgrupp 1). 

Denne menade på att personer fått en negativ syn och att i en sådan situation blir tvungen till att 
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försvara eller helt avstå från att delta i diskussionen. Socialarbetarna diskuterade att det både finns 

fördelar och nackdelar med massmediers granskningar av det sociala arbetet: 

 

Jag tycker inte att det är enbart negativt det är ju få yrkesområden som belyses så kraftigt som till exempel 

polisen och socialtjänsten asså på och lyfts upp där det det påverkar samhället och människor asså människor 

överhuvudtaget vilket gör att man som professionell kan få syn på sitt eget arbete ganska ofta jag tycker det är en 

bra utvärdering men sen blir man ju när det e när det e hårdriktat och hårdraget. Det klart att då kan man ju bli 

frustrerad o tycka att men ja vet det finns ju olika när man pratar med andra som jobbar inom socialt arbete. Hur 

man uppfattar andra människors reaktioner på att man jobbar som Prussiluska eller något. Så jag har inte någon 

dålig erfarenhet av det men jag vet att de har jag har kompisar som upplever att de inte hemskt gärna säger vad 

de jobbar med.  

(Fokusgrupp 1). 

 

Så fördelarna med granskningen är som det senaste citatet betonar att det är en möjlighet för den 

professionella att få en insyn i sitt eget arbete och i bästa fall en utvärdering. Det som kunde vara 

frustrerande var när medierna hade varit för hårdriktade. De menade på att den negativa publicitet i 

värsta fall kunde få yrkesverksamma att inte prata om sitt yrke på grund av den dåliga synen på 

professionen. 

     Socialarbetarna pratade om vem eller vilka som påverkades av massmedier. Många av dem tyckte 

sig inte själv vara så påverkade utan tyckte att det främst var klienterna som blev påverkade. Samtidigt 

kom det fram ur diskussionen att:  

 

Men e ja tänker de påverkar oss också självklart liksom för vi kommer varje dag o vill väl och hjälpa och bidra 

med de vi har. Men när man läser så självklart påverkas de ändå. Man tänker kunde de inte vara någon gång de 

skriver och lyfter upp liksom någon bild för att både. Ja kan tycka de påverkar visst ungdomar men andra 

målgrupper också i olika åldrar och olika social utsatthet. Men och då får vi alltid marknadsföra o de stämmer till 

andra myndigheter. 

(Fokusgrupp 3). 

 

 Denne menade på att de kommer till sitt arbete med goda intentioner om att hjälpa och göra det bättre 

och att de på ett personligt plan påverkades av massmediers framställningar. De uttryckte det som att 

det var ledsamt att läsa eftersom de själva försökte att göra sitt bästa med de resurser som finns i deras 

arbete. De pratade även om strategier för att distansera sig från artiklar (se bilaga 2-4) som framställs 

som dessa : 

 

Då kan ju säkert sån här artikel kännas ännu mer ännu mer att man blir ännu mer kanske ledsen eller så där när 

att man verkligen gör sitt. Och eller att man kanske inte alltid får möjligheten att alltid göra så bra jobb som man 

önskar sig, att man kunde har inte resurser så. Då kan det bli, men jag tror jag tror att vi vet alla ungefär att när 
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man läser såna här har man ju lärt sig att sålla och veta det är liksom en liten del av sanningen och inte hela så 

det vet man ju att man kan liksom distansera sig lite. 

(Fokusgrupp 3). 

 

     Socialarbetarna diskuterade även påverkan på en organisationsnivå. Socialarbetarna pratade om att 

skandalerna om socialt arbete i massmedier påverkar genom att sätta press på såväl organisationen 

som politiker i kommunen: “Tryck, press på både socialtjänsten och själva kommunledningen så klart 

det är ingen bra reklam.” (Fokusgrupp 3). De ansåg att i fall som dessa att det var negativ publicitet för 

alla inblandade. Socialarbetarna diskuterade även hur socialtjänsten påverkades utifrån de valda 

artiklarna (se bilaga 2-4): 

 

Sen tänker jag att de här artiklarna de gagnar ju inte vårat jobb initialt för det finns ju en känsla av stigmatisering 

o skepsis mot socialtjänsten för att det är farligt man måste ju ha 2-3 samtal också som vi försöker göra bra vi är 

inte Prussiluska som plockar barn hur som helst.  

(Fokusgrupp 1). 

 

Utifrån artiklar som dessa (bilaga 2-4) så ansåg socialarbetarna alltså att det endast kunde påverka i en 

negativ riktning. Deras uppfattning var att artiklarna var stigmatiserande för socialtjänsten samt bidrog 

till en ökad skepsis mot organisationen.  De sa även så här: “Ja att få jobba in sig ibland i olika 

familjer för att de finns en skepsis på grund av att det bara finns en röst en och det är liksom mediers 

framställning hur socialtjänsten fungerar” (Fokusgrupp 1). Här betonas massmedias makt i samhället, 

hur de genom sina framställningar kan ses vara den enda rösten för hur socialtjänsten fungerar. 

Fokusgrupperna talade vidare om massmediernas inflytande på allmänheten och andra professionella: 

 

Sen tänker jag att de blir en övertro eftersom alla de här artiklarna berättar så mycket om vad socialtjänsten gör. 

De känns ju som vi e maktfullkomliga liksom. De får man ju ofta på sig från andra professionella “varför gör ni 

inget?”. 

(Fokusgrupp 1). 

 

     Massmediernas makt sträcker sig även till cheferna inom socialtjänsten beskrev socialarbetarna: 

 

Ibland kan dem backa upp ganska snabbt också, så fort det kommer ut nåt liksom “a vi gör en backning bla bla 

bla”. Och då märker jag just media i det är stark, för vissa har ju ett beslut. Sen när det kommer ut till media då 

plötsligt ska vi ompröva det ena och se till att titta lite närmare på några dagar a men vi har gjort ett nytt beslut.  

(Fokusgrupp 2). 

 

De menade på att cheferna inom socialtjänsten ofta väljer att göra en backning av sina beslut och 

ompröva om massmedierna har granskat ett ärende. Enligt socialarbetarna visar detta på den starka 
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makt som massmedier besitter i dagens samhälle och att de då kan påverka det sociala arbetet. Hur 

massmedierna väljer att använda denna makt yttrar sig på olika sätt. Så här pratade de om hur 

journalisterna till en av artiklarna (se bilaga 2), där pappan mördade mamma och fortfarande har 

vårdnad om barnet, har använt sin makt: 

 

Ja de har ju tagit ut lite fakta där i slutet om det är Botkyrka ni menar? Men de har tagit ut en massa, men det 

använder ju som slagträ och de finns ingen, den känns ju mer sensationsaktig om man vill de eller 

opinionsbildande, den är provocerande för han den som skriver artikeln som skriver tycker en massa i hans land 

eller hennes land är det något som är fel den påpekar liksom... Men de kan ju göra också att människor som läser 

de här och ser de som en sanning och inte förstår att de är mer komplicerat än den som skriver vill påskina. Så 

kan ja de kan skapa förakt för den typ av arbete som utförs värsta fall. I bästa fall lyfter de upp saker på bordet 

och diskuterar hur man ska hantera saker.  

(Fokusgrupp 1). 

 

De menade på att resultatet av artikeln som denna kan skapa ett förakt mot det sociala arbetet och att 

människor som läser det inte är källkritiska utan ser det som en sanning. De tog även upp det som 

skulle vara det bästa utfallet av en artikel som denna och det är att det bidrar till att de kan lyfta en 

fråga och diskutera hur det kan göras bättre i framtiden.  

     Samtliga i fokusgrupperna kom fram till att det finns konsekvenser av massmedia. Oftast rörde det 

inte socialtjänsten och socialarbetarna själva utan oftare allmänheten. Detta kom fram i detta citat:  

 

Och skulle folk ifrågasätta skulle man prata så här, då får man prata och förklara men jag har ganska många, a 

men speciellt ensamstående mammor som verkligen behöver en söka en kontaktperson och såna saker. Och gud 

vad lång tid det tar tills dem bara lugnat ner dem och förklara att vi kan inte omhänderta dina barn, det är inte 

alls det vi är ute efter. Vi ska hitta någon som kan spela fotboll med din son. Asså enorm rädsla att jag det här 

tycker jag har mycket större konsekvenser för just dem som ska vända sig till just familjeenhet för att få  hjälp 

eftersom de tror att familjenheten är enbart här för att ta mina barn. Det är en så otroligt snedvriden syn så för 

mig skiter jag i att jag får lite skit från höger och vänster. Men jag tror dem som låter bli att kontakta 

socialtjänsten själv får ta stöten för att de tror att jag kommer bli bestraffat på grund av min egen bristande 

föräldraförmåga eller på det jag behöver hjälp och stöd. Och det tycker jag är väldigt väldigt synd att folk inte tar 

sig sina rättigheter för dem är rädda. Och då gynnar media inte alls. 

(Fokusgrupp 2). 

 

 Här talas det om de negativa förväntningar inför mötet med socialtjänsten och den rädslan klienterna 

har och hur detta kan påverka dem.  

     “Men men det känns som att det är sorgligt för det är människor som dem utnyttjar för att få ihop 

dem här rubrikerna, det kanske inte gör så mycket när handlar om saker i rymden men det blir en 

väldigt tråkigt när det blir just det här” (Fokusgrupp 2) och: 
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Också för att dem här människorna på det ena sättet behöver stöd och är uppenbarligen, mår inte bra. Annars 

skulle dem inte gått till till exempel Aftonbladet. Man blir lite rädd för vad är det för saker dem, dem kanske tror 

att dem stöttar dem med att göra det här, men jag undrar ibland om folk är mer utsatta av att gå genom media 

istället för att få hjälp genom det. 

(Fokusgrupp 2). 

 

Här för en gruppen fram att de tycker att de enskilda som går till massmedia och blir omskrivna  i 

massmedier blir utnyttjade av massmedier. Denne tycker det är sorgligt för att den enskilde bara 

egentligen är ute efter hjälp och stöd men det är inte riktigt det media erbjuder.  

 

     “Nä men berätta deras historia, ge dem en röst.” (Fokusgrupp 2) och: “Jo men de e bra att de finns 

för de gånger ja vart me någon gång på andra sidan där man ser klienten där de görs fel o de är fel och 

man anmäler att socialtjänsten inte gör någonting o man låter saker löpa på man e ju ganska liten o 

utsatt som klient så de behövs ju stöd på den sidan...” (Fokusgrupp 1). Dessa citat visar på att det är 

bra att man står på den lilla människans sida, att massmedier för fram deras röster och historier och på 

så vis kan massmedier påverka till positiva förändringar.  

 

Sammanfattning 

Under diskussionerna i fokusgrupperna pratade socialarbetarna om att det kunde vara mycket 

tidsödande arbete i kontakten med vissa klienter eftersom deras bilder av socialtjänsten var att de var 

onda, elaka samt gjorde dåligt och fel i arbetet. De talade även om att de kände sig svartlistade och 

detta försvårar arbetet då de exempelvis under en utredning måste jobba halva tiden med att få 

klienterna att träffa de överhuvudtaget. 

     Diskussioner ledde vidare till att prata om hur massmediers granskningar påverkar socialarbetarna. 

En socialarbetare menade på att det finns en viktig funktion i att veta att massmedier skulle kunna 

granska dennes arbete. För denne var det viktigt att ha vetskapen om att kunna bli granskad i baktanke 

hela tiden. Socialarbetarna ansåg att detta bidrar till en ökad självreflexivitet och medvetenhet över det 

egna arbetet tack vare detta. 

     Respondenterna diskuterade att det både finns fördelar och nackdelar med mediers granskningar av 

det sociala arbetet. Fördelar med en granskning är det är en möjlighet för den professionella att få en 

insyn i sitt eget arbete och i bästa fall en utvärdering. Det som istället kunde vara en nackdel är att det 

kan vara frustrerande när medier hade varit för hårdriktade mot socialarbetarna. De menade på att den 

negativa publiciteten  i värsta fall kunde få yrkesverksamma att inte prata om sitt yrke på grund av den 

sämre synen på professionen. 

     Socialarbetarna diskuterade om vem eller vilka som påverkades av massmedier. Många av 

respondenterna tyckte sig inte själv vara så påverkade utan tyckte att det främst var klienterna som 
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blev påverkade. En socialarbetare uttryckte sig och menade på att de kommer till sitt arbete med goda 

intentioner, för att hjälpa och göra det bättre och att de själva på ett personligt plan påverkades av 

massmediers framställningar. De uttryckte det som att det var ledsamt att läsa sådana händelser 

eftersom de själva försöker att göra sitt bästa med de resurser som finns i deras arbete.      

     Socialarbetarna diskuterade även att det finns påverkan på en organisationsnivå. Respondenterna 

pratade om att skandalerna som skrivs om socialt arbete i medier påverkar genom att sätta press på 

såväl organisationen som politiker i kommunen. De ansåg att i fall (Se bilaga 2-4) som dessa att det 

var negativ publicitet för alla inblandade och att det verkligen inte är bra marknadsföring för yrket. 

Utifrån artiklarna (bilaga 2-4) så ansåg respondenterna alltså att det endast kunde påverka i en negativ 

riktning. Deras uppfattning var att artiklarna var stigmatiserande för socialtjänsten samt bidrog till en 

ökad skepsis mot organisationen. De betonade massmediers makt i samhället, hur de genom sina 

framställningar kan ses som den enda rösten för hur socialtjänsten fungerar. Socialarbetarna beskrev 

att massmediernas makt sträcker sig även till cheferna inom socialtjänsten. De menade på att cheferna 

inom socialtjänsten ofta väljer att göra en backning av sina beslut och ompröva om medierna hade 

granskat ett ärende. Enligt socialarbetarna visar detta på den starka makt som massmedier besitter i 

dagens samhälle och att de då kan påverka det sociala arbetet.  

     En av respondenterna diskuterade kring artikeln om pappan som mördade mamman och fortfarande 

har vårdnad om barnet (se bilaga 2), socialarbetaren pratade om hur journalisterna i denna artikel har 

använt sin makt. Denne menade på att resultatet av den artikeln (se bilaga 2) kan skapa ett förakt mot 

det sociala arbetet och att människor som läser det kanske inte är källkritiska utan ser det som en 

sanning. Det diskuterades vidare kring artikeln (se bilaga 2) och fokusgrupperna var överens om att 

det bästa utfallet av en artikeln (se bilaga 2) skulle vara att det bidrar till att de kan lyfta en fråga och 

diskutera hur det kan göras bättre i framtiden.  

     En respondent i fokusgruppen förde fram att denne tycker att de enskilda som går till massmedia 

och omskrivs i massmedia blir utnyttjade av massmedier. Denne tycker det är sorgligt för att den 

enskilde bara egentligen är ute efter hjälp och stöd men det är inte riktigt det massmedia erbjuder. 

Flera personer i fokusgrupperna talade om att de professionella inom socialtjänsten alltid klarar sig när 

de har blivit omskrivna i massmedier men att de undrar vad som händer med den enskilde som gick till 

massmedia för hjälp. 

5.3 Allmänheten och socialt arbete  

Ett annat tema som berördes inom samtliga fokusgrupper var allmänhetens attityder och åsikter om 

socialt arbete och socialarbetare. I fokusgruppernas diskussioner så delade de med sig av sina egna 

erfarenheter av vad människor i deras närhet hade för attityder gentemot deras yrkesroll. En av 

socialarbetarna formulerade det så här:  
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...den känslan jag får när det blir bemötts och berättar om mitt yrke och såna saker, det finns en överordnad 

känsla av socionomer är folk som vill hjälpa och göra bra ifrån sig....Sen tycker jag alltid när jag berättar om ja 

socionom “ja men gud vad härligt att du ville va det” liksom, alla tycker att det känns som tungt arbete och “gud 

hur pallar du?”” Mycket mer den. Jag tycker alltid folk antar att jag har goda intentioner med den här vald yrke.  

(Fokusgrupp 2). 

 

En annan höll med ovanstående: “Ja man får ju ofta den reaktionen. Att man gör det på riktigt, jag gör 

ett riktigt jobb.” (Fokusgrupp 2). Detta verkade dock inte var ett samstämmigt svar utan en 

socialarbetares respons på detta var att: 

 

Det måste va en bakgrundsgrej hära. Jag tror att man beror på vilken bakgrund man kommer ifrån också. Jag har 

ju typ helt tvärtom. Jag har vänner som backar. Det kan ju vara en bakgrundsgrej i och med att min skara är ja en 

utsatt skara som kanske ja alla mina vänner har blivit LVU:ade. Ja det är helt annat för mig, men gud nej den 

responsen får jag absolut inte. Då får man säga att socionom handlar om att hjälpa i grunden utan dem tänker 

bara “nä”. Men vad härligt att höra att få den responsen. 

(Fokusgrupp 2). 

 

Så å ena sidan uttryckte gruppen att deras upplevelser i mötet med allmänheten var positivt, att de 

upplevde att de fick en klapp på axeln för att det valt ett riktigt yrke med goda intentioner om att 

hjälpa andra människor i behov. Medan den andra delen yttrade sig i att personer ryggade tillbaka och 

krävde en förklaring vad gällande yrkesrollen syftet och arbetsuppgifter. Ur samma diskussion 

uttryckte sig en av socialarbetarna så här:  

 

Att höra att folk som faktiskt har en kontakt med socialtjänsten inte tycker dem hjälper alls men dem som inte 

varit kontakt med dem antar att vi hjälper. Det är ju sorgligt. Men det är ju mer realistiskt perspektiv än medias 

framförande. 

(Fokusgrupp 2). 

 

Detta pekar på den komplexitet som finns angående bilderna av socialarbetare och socialt arbete. 

Bilderna skiljer sig från person till person och ibland utifrån egna erfarenheter som klient hos 

socialtjänsten. I en av de andra fokusgrupperna så fanns det liknande erfarenhet av att få ett positivt 

bemötande från människor i sin närhet: “när man pratar med någon som inte jobbar med professionellt 

utan någon vid sidan om så är de oftast imponerade över att man pallar jobba med det här jobbet som e 

så tungt och krävande och jobbigt” (Fokusgrupp 1). 

     En av fokusgrupperna diskuterade även om att det finns motsättningar mellan olika yrkeskategorier 

och då inte endast mellan socialarbetare och journalister. De menade på att även inom det sociala 

arbetet finns motsättningar och svårigheter att sätta sig in i andras arbete eftersom alla arbetar utifrån 

sitt eget perspektiv. En av socialarbetarna sa så här:  
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Jag har en kompis som är fritidspedagog och hon tycker ju så här “soc gör ju ändå ingenting”. Och det är så 

vanligt att skolan tycker och då blir det ju det här problemet igen liksom med att man har olika perspektiv. O det 

där tycker jag även att man inom så här olika yrkesgrupper inom det sociala arbetet kan märka av. För när jag 

tidigare jobbade på det här utredningshemmet då var vi så här “gud vad dåliga de där socialsekreterarna är, dem 

gör så här, dem gör så här. Dem har sagt att barnen ska hit på semester och det är jättekonstigt” a men så där. Å 

ja nu när jag jobbar på den sidan så har jag väldigt svårt att tänka mig att nån av mina kollegor skulle säga till 

barn som ska placeras på ett utredningsboendet “att familjen ska va där för att det ska vara på semester, det är 

knappast, det är ju ingen som säger så. Så att det blir ju så där och så tänker jag på det hur att jag menar man hur 

ju egentligen så här 80% god kontakt med klienterna det är ju inte, det är ju inte jätteofta det blir såna här liksom 

saker där man verkligen.. Så jag vet inte, det är väl de här sista 20 %, jag vet inte hur mycket det kan va, som 

liksom går till media och som känner sig otroligt kränkta. 

(Fokusgrupp 2). 

      

     En annan del av diskussionen i fokusgrupperna berörde det faktiska mötet med klienter och hur 

deras attityder till socialt arbete och socialarbetare yttrade sig:  

 

Asså ja tänker, ibland vi träffar ungdomar som aldrig haft kontakt med socialtjänsten men nu de har slutat skolan 

och är arbetslösa och behöver ekonomiskt bistånd. Asså stackars de, de är darriga jättenervösa man hälsar, asså 

svettiga händer. På slutet säger de “herregud ja trodde”, asså de upplever de har en bild av socialsekreterare och 

socialtjänsten som väldigt negativ. Asså att vi är auktoritära och bara vill bestämma och sen ja försöker i alla fall 

vara lite avslappnad om de e ungdomar ja brukar skoja för att lätta stämningen och de brukar säga “herregud ja 

trodde att mitt möte med socialtjänsten skulle vara helt”...de berättar såna ungefär den här hemska bilder… 

(Fokusgrupp 2). 

 

Samma fokusgrupp talade även om vilka förväntningar klienterna hade inför kontakten med 

socialtjänsten:  

  

Asså det kommer ju klienter som läser sånt här. Som a men typ ifrågasätter lite hur man jobbar och varför och så 

vidare. Det kan de ju göra av olika orsaker tänker jag. Men ja, ja det är ju lite som, som du sa förut att, alltså 

allmänheten vet inte vad socialtjänsten gör riktigt tror jag och dem vet inte vad vi, vad vi kan göra. För jag tycker 

ofta när man träffar föräldrar så har dem, asså väldigt höga förväntningar på vad vi kan göra och tror att dem ska 

få hjälp med liksom. 

(Fokusgrupp 2). 

 

Socialarbetarna diskuterade om att de möter ibland klienter som har en bild av socialtjänsten som 

negativ och socialarbetare som auktoritära. I en av fokusgrupperna sa de så här om hur vissa personer 

känner inför ett möte med socialtjänsten: “Det är ångestladdat och komma till socialtjänsten.” 

(Fokusgrupp 3). 
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     I samtliga fokusgrupper pratade de om den okunskap som finns om professionen. Det gäller så väl 

från allmänhetens håll som andra myndigheter: 

 

Landstinget har vi väldigt mycket kontakt med läkarna till exempel de har ingen aning, vi är onda när vi kommer 

om vi e med eller deras bild av socialtjänsten de e de vill vad ska man säga om man har möte. Till exempel vi 

träffar läkare för att hur kan vi hjälpa personen på bäste sättet men det är inte så man uppfattar läkarna till 

exempel vårdpersonalen uppfattar oss där är vi också onda eller ah. Arbetsförmedlingen förstår inte hur man 

resonerar här de finns väldigt mycket okunskap här och ja menar hur de påverkar ja tänker bara att ja vill 

förklara använda alla möjliga situationer som ja har och förklara att vi är inte onda. 

(Fokusgrupp 3). 

 

Vissa av respondenterna berättade att de brukade använda olika situationer för att sprida kunskap om 

och förklara vad dem gör i sitt arbete.  

     Fokusgrupperna berättade även om att det  är många felaktiga rykten som sprider sig om 

socialtjänsten och som då kan leda till att allmänheten bildar en uppfattning utifrån detta. En 

socialarbetare betonade vikten av information till allmänheten. Denne menade att det både kunde bero 

på mediers framställningar men även att socialtjänsten som myndighet är dåliga på att informera: 

 

Men det finns väldigt många rykten, sen vet jag inte om det är på grund av media men jag tror att det är bilden. 

Det är på grund av media eller om det är en del av att vi myndigheter inte varit så bra på att informera så då blir 

det så att det blir många rykten som inte är sanna och så det. Det är som både och tror jag, både media och vi 

som inte är så bra på att informera.  

(Fokusgrupp 3). 

 

Enligt socialarbetarna så kunde ryktena om socialtjänsten många gånger vara felaktiga. Det kunde vara 

rykten om exempelvis att socialtjänsten ordnar boende:  

 

Men där finns också rykten “går du bara till socialtjänsten så ordnar de boende” som inte stämmer. Det är också 

ett sånt där, man har hört “a men någon sa till mig att om du bara byter dit så dem fixar boende”. Det funkar inte 

så. 

(Fokusgrupp 3). 

 

De osanna ryktena ger enligt socialarbetarna en bild av att socialtjänsten har en större makt över att 

besluta i frågor som dessa, när det egentligen ligger på en politisk nivå. I en annan fokusgrupp talade 

de kring det så här:  
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Sen så tror ja att både media o gemene man o familj tror att vi har så mycket mer resurser än vad vi har. O vi e 

lagstyrda... Vi hålls ju av socialtjänstlagen, vi, den ju styr ju oss, vi kan inte göra vad vi vill, vi e ju inte 

egenmäktige precis. 

(Fokusgrupp 1). 

 

Socialarbetaren talade om både allmänhetens och mediers bilder av socialt arbete, att de i många fall 

tror att professionen sitter på mer makt och resurser än vad det egentligen gör. Denne talade även om 

att deras arbete styrs utifrån lagar och att det inte är egenmäktigt. Fokusgrupperna diskuterade även 

vikten av att informera de personer som de möter i allmänheten om hur de arbetar och varför:  

 

Sen tänker ja att de e jätteviktigt att man vet hur allmänheten ser på oss eller folk som inte är insatta i vad som 

gäller, att de e att vi har ett viktigt uppdrag att förklara för de vi möter varför vi gör saker o hur lagarna ser ut o 

våra bedömningar o verkligen vara tydliga med varför vi gör de vi gör o hur vi tänker. 

(Fokusgrupp 1). 

   

     Respondenterna diskuterade om de felaktiga uppfattningarna kring socialt arbete, att allmänheten 

ofta tror att socialtjänst kan göra mer än vad de kan. Socialarbetaren lyfter fram att det mesta av deras 

arbete är frivilligt och att det finns få tvångslagar och att det krävs mycket jobb innan för att de ska gå 

igenom: 

 

Men just de här allmänt att vad har socialtjänsten befogenheter att de e inte så att vi bara kan gå in i folks hem. 

De e ju de tvångslag ja de finns ju väldigt få tvångslagar i Sverige att allt socialtjänsten de e ju de flesta insatser 

är frivilliga de e inte så att vi kan tvinga personer att ta emot hjälp om de inte vill, de väl två tvångslagar som 

finns att de flesta åtgärder de e frivilliga att de och folk tror ibland att socialtjänsten har mer möjlighet att 

påverka än vad vi har.  

(Fokusgrupp 3). 

 

Sammanfattning  

Socialarbetarna diskuterade att det finns en överordnad känsla av att socialarbetare är personer som 

vill hjälpa och göra bra ifrån sig. Respondenternas upplevelser var att människor i deras omgivning 

tyckte att socialt arbete kändes som ett tungt arbete och de mötets ofta av funderingar om hur 

socialarbetarna orkar arbeta med ett så tungt arbete. Socialarbetarna sa även att de ofta får reaktioner 

från allmänheten att de tycker att socialarbetare arbetar på “riktigt”. Medan andra deltagare i 

fokusgrupperna hade motsatta upplevelser och ansåg att det kunde bero på från vilken bakgrund de 

kom från. Socialarbetarna upplevde att de hade vänner i sin omgivning som backade tillbaka när det 

fick höra att respondenterna var socialarbetare och arbetade inom socialt arbete. 

     Ett annat tema som uppkom i socialarbetarnas diskussioner var kring allmänhetens förväntningar 

inför det första mötet hos socialtjänsten. Socialarbetarna berättade att klienterna ofta var nervösa, 
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darriga och hade svettiga händer när de hälsa vid det första mötet. De poängterade dock att klienterna i 

slutet av det första mötet ofta sa att de hade en bild av att socialarbetare är auktoritära och bara vill 

bestämma. Klienterna hade haft en negativ bild av socialarbetare och socialtjänsten innan det första 

mötet. 

     En av socialarbetarna sa att det kan vara ångestladdat att komma till socialtjänsten för klienter. I 

samtliga fokusgrupper pratade de om den okunskap som finns kring professionen. Respondenterna sa 

att okunskapen gäller såväl från allmänheten som andra myndigheters håll. Fokusgrupperna berättade 

även om att det förekommer många felaktiga rykten om socialtjänsten som allmänheten kan bilda en 

uppfattning utifrån. En av socialarbetarna betonade vikten av att få ut information till allmänheten. 

Denne menade på att avsaknaden av information kunde bero på såväl massmediers framställningar 

som att socialtjänsten som myndighet är dåliga på att ge ut information.  Respondenterna trodde att de 

felaktiga ryktena kunde ge allmänheten en bild av att socialarbetarna inom socialtjänsten besitter en 

större makt över att besluta i sociala frågor. När beslutsfattandet egentligen ligger på en politisk nivå. 

En socialarbetaren talade även om att deras arbete styrs utifrån lagar och att arbetet inte är 

egenmäktigt. Fokusgrupperna diskuterade även vikten av att informera de personer som de möter i 

allmänheten, om hur de arbetar och varför de agerar som de gör i ärenden, för att sprida kunskap om 

professionen.  

5.4 Bakgrundsfaktorer 

I den här delen presenteras socialarbetarnas uppfattningar om vilka bakgrundsfaktorer som kan tänkas 

finnas till massmediers framställningar av socialt arbete och socialarbetare. Fokusgruppernas tankar 

om bakgrundsfaktorer till allmänhetens reaktioner på massmediers framställning av socialt arbete och 

socialarbetare presenteras även här. I samtliga fokusgrupperna diskuterades det om okunskap kring 

professionen. De trodde att det i många fall beror på att människor har bristande kunskap om 

socialarbetare och deras arbete: 

 

Jag tror mycket det här ramaskriket som ofta kommer, det handlar om att folk inte har kunskap kring vad det är 

vi jobbar under, vad är det vi jobbar med och vad kan vi göra. Och jag förstår ju också, det var på uppdrag 

granskning nu om en man som var pedofil här nu. Och då var det inget speciellt att någon socialsekreterare och 

socialtjänsten hade gjort fel men det blir oftast beskrivet som att varför har inte samhället gjort nåt. Vi är 

samhället...Och jag tror att många behöver, innan de börjar kritisera att säga “okej vad innefattar det här 

begreppet” samhället ska hjälpa till. Och vad kan vi göra, att det inte bara handla om en socialsekreterare som 

gör fel eller gör rätt för den del. Men att det finns lagar, det finns bestämmelser, det finns politikerna, det finns 

väldigt mycket inflytande. Det går inte alltid att bara se bort ifrån. 

(Fokusgrupp 2). 
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Socialarbetaren menar på att massmedia är en av våra största informationskällor det är ett 

lättillgängligt sätt för folk att få information. Det är många människor som inte har kunskap om hur 

det sociala arbetet ser ut i praktiken därför kan det bli problematiskt då människor i allmänhet har hög 

tilltro till vad som skrivs och sägs i massmedia (se bilaga 1): 

 

Kunskap är makt. Nu är jag själv socionom, jag jobbar själv som utredare och jag vet det är inte så lätt, så 

kunskap. Och får inte du kunskap från rätt håll så tar ju du det från där du får det. Och det är media.  

(Fokusgrupp 2).  

 

     Många av respondenterna inom fokusgrupperna var eniga om att massmedier för fram information 

på ett sätt som är till fördel för massmedierna då det säljer och de har upptäckt att skandaler efterfrågas 

av samhällets medborgare. Socialarbetarna ansåg att massmedier skriver på ett sätt där tanken är att 

skapa reaktioner. “Ja precis lätt att dra fram de här som drar som får folk att dra efter andan, att plocka 

fram de de klart de blir reaktioner, de reaktioner man vill ha man vill ha en reaktion” (Fokusgrupp 1) 

och “Men jag tror att det är väldigt utsatta människor som vi jobbar med. Så det väcker mycket 

känslor som vissa gamla, barn, utsatta överhuvudtaget så att av en så det är ganska ja att man kan 

väcka mycket känslor jag tror” (Fokusgrupp 3) och “Precis det är därför så gynnsamt eller det är så lätt 

för media o hitta dem här skandalerna, utsatta människor, ingen inte svårt att försvara eller förklara det 

är väldigt bra för dem tror jag om dem är ute efter skandaler” (Fokusgrupp 3). Fokusgrupperna 

menade på att artiklarna  är ofta sensationshöjande artiklar som blir till skandaler och att dessa ofta 

väcker känslor hos läsare. Särskilt artiklar om utsatta grupper som barn och unga och äldre personer 

väcker känslor hos läsaren och socialarbetarna trodde att massmedier på ett medvetet sätt använde 

dessa för att få fram reaktioner. 

     Det diskuterades även i samtliga fokusgrupper om andra anledningar till varför 

medierapporteringen ser ut som den gör. Det här var en omtalad orsak: “Det säljer så klart. Goda och 

onda och det är dem säljer, inte tidningar att vara kanske sakliga och förklara och det är inte så 

intressant.” (Fokusgrupp 3) och “Men det är ju också en sån här grej när det inte är såna här saker som 

kan bli tjäna pengar o jättestort vi hörs ju inte o syns ju inte i media alls...men det är alltid samma 

saker man ska lyfta upp och det är det man förstår inte jag förstår inte syftet med det det ger inge gott 

förutom att de säljer mycket tidningar.” (Fokusgrupp 1). En av socialarbetarna påpekade att socialt 

arbete inte uppmärksammas i massmedia om inte det leder till stora rubriker som massmedier kan 

tjäna pengar på. 

     “O att vi inte ja men vi syns ju inte nånstans o de gånger man ska gå i försvar eller prata så e de ju 

oftast högsta chefen eller också politikerna som pratar om socialtjänsten om hur man vill ha de o hur 

man driver saker o de står ju inte på golvet, ofta me väldigt dålig insyn om hur saker fungerar o vad 

man har gjort o varför man gör det vi hörs ju ingenstans” (Fokusgrupp 1). Socialarbetarna menade på 

att det ofta är de högsta cheferna som uttalar sig om vad som skett när ett ärende uppmärksammas i 
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massmedier. Detta trots att utförarna, socialarbetarna, inom ärendet har en bättre insyn i ärendena än 

vad cheferna har. Det som är problematiska med detta var att socialarbetarna själva inte fick utrymme 

att förmedla sin egen bild av ärendet. 

     Deltagarna i fokusgrupperna lyfte det sociala arbetets roll inom samhället, de förde fram att 

socialtjänsten har det yttersta ansvaret i samhället och därför är deras arbete känsligt för medborgarna: 

“Och vi är den som är yttersta ansvaret också i hela samhället. Så det är en jätteviktigt roll i samhället 

naturligtvis gentemot våra medborgare” (Fokusgrupp 3). 

 

Sammanfattning 

I samtliga fokusgrupperna diskuterades det om okunskapen kring professionen, socialarbetare. 

Respondenterna trodde att en av bakgrundsfaktorerna till allmänhetens reaktioner på massmediers 

framställningar i många fall beror på att människor har bristande kunskap om socialarbetare och deras 

arbete. 

     Socialarbetarna uttryckte att det inte bara handlar om en socialsekreterare som gör fel eller gör rätt 

utan att det finns lagar, bestämmelser, politiker och mycket inflytande från olika håll. De uttryckte 

även att om allmänheten inte får kunskap från rätt håll så tar dem det från där de kan få det och då är 

det media. Socialarbetarna menade på att massmedia är en av våra största informationskällor och att 

det är ett lättillgängligt sätt för människor att få information. Många deltagare inom fokusgrupperna 

höll med om att det sättet massmedier skriver och för fram information är till fördel för massmedierna 

själva. Då det är det som säljer och efterfrågas av samhällets medborgare. Respondenterna menade att 

massmedier framställer på ett sätt där tanken är att få fram de reaktionerna som massmedier vill ha 

från allmänheten. Socialarbetarna sa att det är väldigt utsatta människor, exempelvis äldre, som de 

arbetar med och att det väcker mycket känslor när dessa framställs i massmedier. En socialarbetare 

förklarade det som att det är lätt för massmedia att hitta de där skandalerna och att det är gynnsamt för 

dem att skapa skandaler. 

     Det diskuterades även i samtliga fokusgrupper om andra anledningar till varför 

medierapporteringen ser ut som den gör. En av socialarbetarna påpekade att socialt arbete inte 

uppmärksammas i massmedia om inte det leder till stora rubriker som massmedier kan tjäna pengar 

på.  

     Socialarbetarna menade på att det i flesta fall är de högre cheferna som uttalar sig i pressen om vad 

som skett. Problematiken med det ligger i att det egentligen är utförarna, socialarbetarna, inom fallen 

har bättre insyn i ärendena än cheferna för den enheten. Deltagarna i fokusgrupperna lyfte även det 

sociala arbetets roll inom samhället. De förde fram att socialtjänsten har det yttersta ansvaret i 

samhället och att det är därför som deras arbete blir känsligt för medborgarna.  

5.5 Hur socialarbetarna vill framställas i massmedia 
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Denna del handlar om hur socialarbetarna vill att relationen mellan socialt arbete och massmedier ska 

se ut . Socialarbetarna diskuterade om hur de vill att massmedier framställer de till skillnad från hur 

det ser ut idag. 

     Flera respondenter i fokusgrupperna var överens om att bilden kring socialt arbete måste förändras 

till det bättre. Det behövs en mer nyanserad och neutral bild av samhällsarbetet: “De skulle finnas en 

liten mer nyanserad ton på de samhällsarbete som görs bland vanligt folk som bara läser den här 

grejen o som inte själva kommer i kontakt med socialförvaltning.” (Fokusgrupp 1) och “Ha en neutral 

bild.” (Fokusgrupp 3). 

     En av socialarbetarna pratade om att massmedier skulle kunna komma till användning som ett 

medel för att sprida information om det sociala arbetet: 

 

Asså det skulle ju kunna användas bra tänker jag. Jag menar det är många som, jag förstår absolut, alla kan inte 

gå socionomprogrammet bara för att veta vad vi håller på med. Det är ju precis då man kan använda media till att 

sprida information om hur går det till på socialtjänsten och dem man tar kontakt med, vad är det som händer när 

man, vad är det man kan säga. Alla dem här sakerna…Och då skulle man också kunna välja att säga “okej här 

kan ni läsa lagen, här är det hur det går till när man kontaktar en socialförvaltning och alla såna här småbitar 

skulle man ju kunna använda media för att skriva information, inte bara inom vårt yrke men även alla andra 

yrken också. 

(Fokusgrupp 2). 

 

     “Man skulle vilja önska att både media och gemene man o alla skulle få bättre förståelse som i allas 

samverkan eller va man nu än ska säga” (Fokusgrupp 1)  och “Och fakta överlag tror jag, just att inte 

så många felaktiga uppfattningar i allmänheter om socialtjänsten. Lite mer, intervjua hur jobbar som 

socialsekreterare, vad man har befogenheter.” (Fokusgrupp 3)  och “Och va verkligen intresserade av 

vårt jobb, inte attackera utan att ha så mycket kunskaper om vårt verksamhet, jobb och lagar. För att 

det känns som att dem attackerar asså när dem skriver och även när dem ringer” (Fokusgrupp 3). 

Deltagarna i fokusgrupperna önskade att de felaktiga uppfattningar skulle ersättas med fakta och 

kunskap om det sociala arbetet. De ville att massmedier ska vara mer intresserade på ett djupare plan 

samt att inte ha syfte att “attackera” socialarbetarna vid kontakt. Det framkom även att det i 

fokusgrupperna fanns en önskan om att massmedier likaså ska lyfta de ärenden då det lett till lyckade 

insatser: “Kan inte dem berätta lite mer om våra bra insatser? Vi gör ju hur mycket bra saker som 

helst” (Fokusgrupp 2). På liknande sätt uttalade sig socialarbetare i de fokusgrupperna: “Det är klart 

att vi vill att det ska vara bra. Ja och jag önskar att dem ska lyfta mer fram de här positiva saker, det 

vårt arbete” (Fokusgrupp 3)  och “Tänk om de fick synas i media alla de här familjerna som vi faktiskt 

hjälper som aldrig behöver hamna i närheten av de här lägena löpet socialtjänsten hjärtat på jorden“ 

(Fokusgrupp 1). 



 

46 

     I en av fokusgrupperna pratade de om att det sett annorlunda ut förr. Socialarbetaren menade på att 

massmediernas nyfikenhet kom före skandaliseringen som är vanlig idag. Massmedierna förr var 

oftare informationsgivande reportage medan det i ett nutida samhället handlar mer om att granska 

kritiskt: 

 

Men det här med att nyfikenheten mer förr i tiden, nu låter det som ja. När man gjorde artiklar där man skulle 

upplysa och säga “okej idag då ska vi granska hur det ser ut när man gör en utredning” och inte gå upp för det 

här med att det här är något konstigt fall och du inte gjort, jo men bara så här “nu ska vi titta på det här, hur gör 

man dem här sakerna” liksom det är lite som skulle vara jättejätte skönt om man kunde ha. 

(Fokusgrupp 2). 

  

     Fler socialarbetare uttryckte att de tyckte att massmediers syfte försvinner då de ansåg att de numer 

mest är ute efter att öka sina försäljningssiffror. De menade på att massmedier skulle kunna användas  

till att lyfta viktiga frågor i samhället och höja kvalitén på det socialt arbete: “Och syftet ska inte vara 

att sälja utan att kanske lyfta en viktig fråga som kan vara bra och för oss att bli bättre eller att uppvisa 

det bra jobb vi gör. Men inte i det här säljande syfte för det här skriverier är ju business känns det 

som” (Fokusgrupp 3) och: “Ja precis man skulle ju kunna lägga de mer på att höja i så fall kvalitén” 

(Fokusgrupp 1). 

     Socialarbetarna diskuterade även om att massmedier skulle kunna användas för att belysa och 

marknadsföra det sociala arbetet: 

  

Men ja tänker vi utifrån våran yrkesroll som familjebehandlare ja menar ju vi jobbar ju väldigt mycket 

förebyggande och i de de är ju lite synd att vi inte får gratis reklam för skulle vi få d o media skulle hjälpa till där 

så skulle det bli mycket enklare för oss att utföra förebyggande arbete, såsom föreläsningar eller grupper, 

pappagrupper eller som vi har föräldrargrupper så vi har ju väldigt mycket förebyggande arbete. Och det är ju 

lite synd att man inte tar upp de och belyser de på ett annat sätt det skulle ju faktiskt kunna funka rätt bra. 

(Fokusgrupp 1). 

 

Sammanfattning 

Socialarbetarna diskuterade om hur de ville att massmedier ska framställa socialt arbete och 

socialarbetare till skillnad från hur det ser ut idag. Flera personer i fokusgrupperna var överens om att 

bilden kring socialt arbete måste förändras till det bättre att det behövs en mer nyanserad och neutral 

bild på det samhällsarbetet.  

     Socialarbetarna sa att massmedia istället skulle kunna användas till att sprida information om hur 

går det till på socialtjänsten. De menade på att inte bara deras yrke utan även alla andra yrken också 

skulle kunna använda massmedier på detta sätt. Socialarbetarna önskade att de felaktiga uppfattningar 

skulle ersättas med riktig fakta och kunskap om det sociala arbetet. Socialarbetarna i fokusgrupperna 
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tyckte att massmedier skulle vara mer intresserade på ett djupare plan och inte ha som syftet att 

“attackera” socialarbetaren.  

     Socialarbetarna tyckte att vilka befogenheter en socialarbetare har borde lyftas upp i massmedia så 

allmänheten kan få en bättre förståelse för yrket. Det framkom i fokusgrupperna att det fanns en 

önskan om att massmedier ska lyfta upp även de ärenden som lett till lyckade insatser. 

Fokusgrupperna sa att de positiva aspekterna av deras arbete borde uppmärksammas, exempelvis när 

de i sitt arbete hjälper familjer som tack vare dem inte hamnar i situationer som de omskrivna 

skandalerna i massmedierna. En socialarbetare uttryckte att det har sett annorlunda ut förr, att 

massmediers nyfikenhet då kom före skandaliseringen som det är idag. Socialarbetarna sa även att det 

förr handlade mer om informationsgivande reportage medan det i det nutida samhället handlar mer om 

att granska kritiskt. Socialarbetarna tyckte att massmediers syfte inte ska vara av säljande syfte utan att 

det ska vara att lyfta viktiga frågor. Flera av socialarbetarna tyckte likaså att massmedia skulle kunna 

användas till att höja kvalitén av det sociala arbetet genom att det uppmärksammas i massmedier. 

Socialarbetarna sa även att massmedier skulle kunna användas för att belysa och marknadsföra det 

sociala arbetet. 
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6. Analys och diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare uppfattar att socialt arbete och socialarbetare 

framställs av och påverkas av massmedier. I detta avsnitt presenteras analys och diskussion av empirin 

i koppling till tidigare forskning och teori. Samma teman som använts i resultatgenomgången återfinns 

här; massmediers framställningar av socialt arbete och socialarbetare, massmediers påverkan, 

allmänheten och socialt arbete, bakgrundsfaktorer och hur socialarbetare vill framställas i massmedia.  

6.1 Massmedier framställningar av socialt arbete och socialarbetare 

Våra respondenter upplevde att de skandaliseras i massmedia och tyckte att massmedier och 

allmänheten har bristande kunskap kring deras arbete. Om allmänheten inte får kunskap från andra håll 

så blir massmediers skandalisering den enda informationskällan, vilket leder till fortsatta felaktiga 

uppfattningar. Enligt Pollack (2004) så skriver massmedier på ett sådant sätt att de skapar avstånd från 

det omskrivna händelserna. Massmediers medierapportering skapar en “vi” och dom” känsla, där “vi” 

innefattar av massmedierna själva och allmänheten, och “dom” blir ofta de omskrivna 

samhällsaktörerna. Detta leder till ett skapat avstånd från de omskrivna händelserna på så sätt att 

medierapporteringen som den är skriven skapar en uppfattning till det som har hänt. Detta förklarar att 

massmediers framställningar kring en händelse även skapar uppfattningar ifrån allmänheten kring den 

aktuella händelsen. Då massmedier tenderar att skriva på ett sätt där läsaren får medkänsla för det 

omskrivna och därefter utvecklar en “vi och dom” känsla där de själv räknas som “vi” tillsammans 

med författaren, alltså massmedier, och det omskrivna som “dom” (Pollack, 2004, s. 64-65). 

     Såväl socialt arbete som massmedier arbetar med utsatta människor. Massmediers syfte är att 

granska och lyfta upp orättvisor samt ge den enskilda en röst i samhället. Medan socialarbetare stöttar 

personerna efter behov i deras utsatta livssituation.  

     Som tidigare forskning visar så beskriver massmedier händelser kopplat till socialt arbete på ett 

väldigt målande sätt hur socialarbetarna har handlat och bemött exempelvis utsatta familjerna i olika 

ärenden. Det är beskrivningar som dessa som kan leda till att negativa bilder av socialarbetaren skapas 

(Lundström, 2004, s. 248-249). Under intervjuerna diskuterade respondenterna om massmediers 

framställningar på liknande sätt som Lundström (2004) beskriver. Socialarbetarna beskrev 

massmediers framställningar i negativa termer såsom att de var snedvridna, förenklade och vinklade 

framställningar av det sociala arbetet och socialarbetare. Socialarbetarna ansåg att deras yrke 

uppmärksammades i massmedia endast när socialarbetarna har handlat fel i ärenden.  Lundström 

(2004) stärker socialarbetarnas uppfattningar om massmediers framställningar genom  att han menade 

på att den mest dramatiska medierapporteringen handlar om när myndigheter genom maktutövning 

trampar på den enskilda individens utsatthet (Lundström, 2004, s. 239).   

     Socialarbetarna berättade att framställningarna av deras yrkesprofession visar på att de antingen gör 

alldeles för mycket eller ingenting alls. Lundström (2004) skriver på liknande sätt om de stereotypa 
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bilderna av socialarbetarna som svaga och bristande i att ingripa i krävande situationer eller auktoritära 

och byråkratiska (Lundström, 2004, s. 248-249). 

     Våra fokusgrupper uttryckte att trots att det finns stereotypiska bilder av socialarbetare så utpekas 

inte en enskild socialarbetaren utan hela organisationen blir svartmålad.  

     Många socialarbetare under våra intervjuer hade funderingar kring varför de positiva 

framställningar av deras arbete inte förekom oftare. Som tidigare forskning belyser så återfinns de 

positiva framställningarna endast i lokal press, vilket några av respondenterna ur fokusgrupperna 

stärkte (Zugazaga m.fl., 2006, s. 624). 

6.2 Massmediers påverkan 

Socialarbetarna kom fram i sina diskussioner att journalisterna och massmedierna använder sin makt 

som ett slagträ för att skapa sensationshöjande reaktioner och bilda opinioner. Vissa respondenter i  

fokusgrupperna uppfattade även att massmedier ibland blir den enda rösten i samhället. 

Respondenterna pratade om det bästa och det värsta utfallet av massmediers framställningar som att 

antingen kunna uppmärksamma viktiga frågor eller leda till att skapa förakt mot deras profession. 

Massmedier har, som tidigare sagt, makt genom att framställningarna skapar reaktioner bland 

samhällets medborgare. Vilket kan leda till att de bildas opinioner bland allmänheten. Mc Combs 

(2006) har i sin teori kring dagordning kommit fram till att allmänhetens dagordning bestäms av 

massmediers dagordning. Medierapporteringen massmedier väljer ut blir i sin tur allmänhetens 

intresse. Det visar på att massmedier i prioritering av viktiga samhällsfrågor har en stor orsakseffekt på 

allmänheten (Mc Combs, 2006, s. 27). Massmedier väljer själva vad som ska komma i fokus med 

vetskapen att det når ut till många. Det massmedier anser vara viktigt blir av intresse och viktigt för 

allmänheten.  

     Socialarbetarna talade om att professionen blev svartlistade, att de uppfattade att de ansågs vara 

onda, dåliga och gjorde fel. Dessa negativa bilder av professionen påverkade de i deras arbete genom 

att det blev mer svårjobbat. Det var tidsödande för socialarbetarna att förklara för och bygga upp ett 

förtroende med klienterna på grund av den rädslan som fanns. De menade på att rädslan kunde leda till 

att människor inte kunde ta del av sina rättigheter. På det sättet som massmedier framställer socialt 

arbete i massmedia så demoliseras socialarbetarna, vilket leder till oro över den egna professionen. 

Ytterligare följder av massmediers framställningar kan vara att rekrytering, finansiering, 

stigmatisering, skepsis och efterfrågan av socialarbetare påverkas (Zugazaga m. fl., 2006, s. 623). Det 

blir tydligt för oss att det inte endast påverkar socialarbetarna som arbetar utan även framtida 

jobbsökande inom området på ett negativt sätt. Likaledes påverkas de människor som är i behov av 

socialt stöd då de går miste om sina rättigheter på grund av sin rädsla och negativa bild av 

professionen. 
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     Socialarbetarna pratade om att massmediers framställningar förutom de själva också påverkade 

andra, såväl allmänheten som andra professioner. Socialarbetarna möttes många gånger av 

ifrågasättanden av och diskussioner om deras yrke. I många fall var det andra professioner som var 

ifrågasättande och krävde förklaringar av socialarbetarna om hur de arbetade. På det personliga planet 

ansåg vissa att det kunde var uttröttande att behöva försvara sitt yrke och det kunde leda till att vissa 

av dem valde att inte berätta om sitt yrke på grund av den negativa synen av professionen. Det är alltså 

inte bara socialarbetarna själva som blir påverkade av de bilder massmedier framställer utan det 

uppkommer frågor kring det sociala arbetet från andra håll. När det då händer att yrket blir 

uppmärksammat i tidningen ur ett mer negativt perspektiv så uppstår det frågor kring hur yrket 

fungerar samt hur de faktiskt handlar i olika ärenden. Socialarbetarna upplever att de ständigt behöver 

förklara sig om hur de arbetar och varför de gör som de gör utifrån sin yrkesroll.  Detta kan leda till att 

socialarbetarna känner skam över sitt arbete och vill hålla det hemligt. Det kan leda till att 

socialarbetarna inte är stolta över sitt yrke och yrket blir inte heller attraktivt för allmänheten.  

     De ansåg att det var synd att det ser ut som det gör och att den enskilde kan bli utnyttjad av 

massmedier. De sa att den enskilda söker stöd men att det inte är det som massmedier erbjuder.  

     Socialarbetarna ansåg även att det var positivt när massmedierna fungerade som en röst åt den lilla 

människan. Den lilla människan bli utnyttjad av massmedia då journalisten är ute efter att skapa stora 

rubriker. De positiva aspekterna av massmedier framställningar är att socialarbetarna får en insyn i sitt 

eget arbete. Som i de flesta andra yrkena så utsätts arbetarna för självblindhet för sitt yrke och arbetet 

går per automatik. Därför är det bra att massmedier finns som kan lyft olika händelser och frågor som 

får socialarbetare att tänka till och bli självreflexiva. 

    Socialarbetarna diskuterade också om att massmediers framställningar påverkade på 

organisationsnivå, såväl organisationen, kommunen, ledningen och chefer för socialtjänsten. 

Massmedier har makt och denna syns genom deras medierapportering.  Rapporteringen kan handla om 

både positiva och negativa händelser så beroende på vad som skrivs så påverkar de det omskrivna och 

allmänheten som tar del av massmedier rapporteringar. Massmediers påverkan kan exempelvis 

resultera i att en hel organisation stängs ner om det har varit ett skandalskeende eller tvärtom att 

exempelvis chefer för en nyöppnad socialtjänst hyllas och det leder till att många nya söker sig dit. 

     Syftet med vissa medierapporteringar diskuteras, det handlar om funderingar kring varför vissa 

medierapporteringar är utpekande och svartmålande mot något/någon i samhället. Massmediers 

uppdrag är att granska därför skriver de på ett sådant sätt som skapar stora reaktioner från folket. 

Dessa blir till skandaler som efteråt måste åtgärdas av samhället på något sätt. 

6.3 Allmänheten och socialt arbete 

Många av våra respondenter var överens om att allmänheten i många fall hämtar sin kunskap kring 

samhället från massmedier. Det massmedier väljer att framställa och informera om i sin 
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medierapportering påverkar de bilder som allmänheten skapar sig av sin verklighet (Mc Combs, 2006, 

s. 29). Enligt Mc Combs (2006) så har alla människor i världen en pseudoomgivning som innebär den 

bilden av världen som människan har i sitt medvetande som ofta är felaktig och ofullständig när det 

jämförs med den verkliga omgivningen. Många människor antas agera efter sin pseudoomgivning och 

inte efter den verkliga omgivningen (Mc Combs, 2006, s. 45). Massmedier kan påverka i sådan stor 

utsträckning att allmänheten kan börja agera efter massmediers framställningar.  

     I fokusgrupperna diskuterades även vad socialarbetarna tycker och tror om allmänhetens relation 

till det sociala arbetet. Deras uppfattning var att det var dubbelsidigt. De uppfattade det å ena sidan 

som att det finns en positiv inställning till socialt arbete från allmänheten. Den positiva inställningen 

visade sig genom att socialarbetare ansågs göra bra ifrån sig, gjorde ett imponerande arbete, hade vilja 

att hjälpa andra människor och har goda intentioner. Den andra sidan handlade om en negativ 

inställning från allmänheten om det sociala arbetet. Där berättade de om den skepsis de möter och hur 

nya klienter ryggar tillbaka. Det krävs då att socialarbetarna utförligt förklarar om sitt yrke och deras 

syfte i arbetet. Det kan handla både om att de människor som har haft en tidigare kontakt med socialt 

arbete och som haft en dålig erfarenhet av det men även de som aldrig tidigare har varit i kontakt med 

socialarbetare.  

     I mötet med klienter som hade en negativ bild av socialarbetare kunde klienterna vara mycket 

nervösa och det var ångestladdat eftersom de hade en hemsk bild av att socialarbetare var auktoritära.  

Socialarbetarna talade om att det finns inte bara motsättning mellan massmedia och socialt arbete utan 

även mellan olika professioner. De menade på att det var svårt att förstå varandra eftersom alla utgår 

ifrån sitt perspektiv.  

     Vissa av socialarbetarna brukade ta olika tillfällen i akt för att sprida kunskap till såväl allmänheten 

som andra myndigheter om den egna professionen. De talade om förekomsten av felaktiga rykten om 

professionen och att detta kunde bero på massmedier framställningar men även att myndigheten är 

dålig på att informera allmänheten. Socialarbetarna betonade att det var viktigt att möta upp och 

förklara hur de arbetar, hur de tänker och vad de kan göra. 

     Som tidigare forskning visar på så finns det många människor i samhället som inte haft någon 

direkt kontakt med någon socialarbetare. Deras bilder av socialt arbete är då grundat på de bilder som 

framställs i massmedia. Samhällets medborgare har en relativt positiv inställning mot socialarbetare 

men att de är medvetna om att de kan gå fel i barnärenden. Resultaten av en studie gjord av Zugazaga 

m. fl. (2006) uppfattade socialarbetarna i fokusgrupperna att allmänheten hade en negativ och 

missvisande bild av socialarbetare (Zugazaga m.fl., 2006). 

6.4 Bakgrundsfaktorer  

Socialarbetarna diskuterade möjliga bakgrundsfaktorer till varför massmediers framställningar ser ut 

som det gör idag. De talade om att den  bristande kunskapen om professionen möjligen kunde vara en 
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orsak till hur framställningarna görs. Socialarbetarna menade på att såväl allmänheten, andra 

professioner och massmedier ofta har en väldigt dålig insyn i deras arbete. De betonade att de behöver 

berätta vad de gör, vilka lagar och ramar som de förhåller sig till för att öka kunskapen om sitt arbete. 

Allmänheten hämtar kunskap där den finns tillgänglig och om socialarbetarna inte själva står för 

informationen så vänder sig allmänheten ofta till massmedier för att få kunskap. Socialarbetarna 

uppfattade det i likhet med det som SOM-undersökningen mellan år 2008-2012 visade på, att 

allmänheten har en hög tilltro till massmedier och att den under de senaste åren har ökat (Weibull, 

2012, s. 485). Det problematiska med detta är när massmediers framställningar brister i kunskap. I 

likhet med teorin om moralisk panik så var socialarbetarna kritiska mot massmedier som 

informationsgivare för samhället eftersom deras framställningar inte alltid är baserade på “riktigt” 

kunskap (Pollack, 2004, s. 64-65). 

     Ett annat tema som de diskuterade var hur massmedier uppdrag kommit i skymundan. Från ett 

granskande uppdrag till att mer handla om att sälja mest lösblad eller öka tittarsiffrorna. Deras 

uppfattning var att massmedier idag fokuserar på att sälja, skapa reaktioner, väcka känslor med hjälp 

av utsatthet samt skandaler. Socialarbetarna sa också att det verkar som att massmedier tar tillvara på 

att det “goda” och det “onda” säljer bättre än att var saklig i pressen. Socialarbetarna menade på att det 

som inte leder till stora rubriker i massmedia, och därmed mer pengar, inte lyfts upp. 

     Socialarbetarna pratade om att det oftast är cheferna som syns i massmedier och att det kunde vara 

en orsak till att att det blir snedvridet eftersom cheferna kunde ha en sämre insyn i faktiska arbetet. 

     Sen att just socialarbetare uppmärksammas så pass mycket i massmedier trodde det kunde bero på 

att de är de som har det yttersta ansvaret för samhället medborgare precis som Bäck, Larsson och Ó 

Erlingsson (2011) beskrev att socialt arbete är en viktig del av välfärdsstaten (Bäck m.fl., 2011, s. 284-

285). När denna viktig roll i samhället inte fungerar som den ska så blir reaktioner från samhället 

därav starka.  

6.5 Hur socialarbetarna vill framställas i massmedia 

I våra fokusgrupper diskuterades det hur de uppfattade att massmedier framställningarna av 

socialarbetare och socialt arbete ser ut. Efter diskussioner kring framställningarna blev en naturlig 

följdfråga för oss om de skulle vilja att framställningarna såg annorlunda ut. Först och främst hade 

socialarbetarna  en önskan om att massmedier skulle ha en mer nyanserad och neutral bild av 

socialtjänsten och dess yrkesverksamma. Som de kom fram till i tidigare diskussion kring hur de 

uppfattar att de framställts så ansåg de att massmedier har en tendens att vinkla, skandalisera och 

“attackera” de omskrivna till massmedier egen fördel. Även tidigare forskning visar på att det existerar 

en mer dramatisk medierapportering och det oftast när en individ blivit utsatt för starkare 

maktutövning av myndigheter (Lundström, 2004, s. 239). 
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     Senare följde diskussionen till mer konkreta förslag på hur de skulle vilja framställas i massmedia. 

De kom fram till att människor inte ska behöva vara socionomer för att veta vad socialt arbete innebär. 

Genom att sprida kunskapen om deras verksamhet genom massmedia och samverka med andra 

myndigheter kan det utvecklas till att ge både massmedier och allmänheten en bättre förståelse. 

Mycket handlar om komma ut med mer information då det finns brister i kunskap om det sociala 

arbetsfältet. 

     När socialarbetare eller socialtjänst syns i massmedier skulle det behövas fakta kring hur de arbetar, 

vilka befogenheter de har för att förändra de felaktiga uppfattningarna. Socialarbetarna önskade att 

massmedier skulle beskriva det sociala arbetet och socialarbetarna i en mer positiv anda, till exempel 

genom att skriva om de lyckade insatserna och på så sätt marknadsföra socialt arbete. Lundälv (2004) 

skriver och stärker det respondenterna sa att det är viktigt att det sociala yrkets positiva sidor visas i 

massmedier och då inte minst för brukarnas skull (Lundälv, 2004, s. 15-16). Som tidigare sagt var en 

första önskan från socialarbetarnas sida att de skulle framställas mer neutralt sätt. De sa även i likhet 

med det som Lundälv och Moberg (2006) skriver att genom marknadsföring på ett mer neutralt och 

positivt sätt skulle kunna hjälpa att nå ut till fler i samhället. Detta skulle kunna minska rädslan och 

okunskapen kring socialt arbete (Lundälv & Moberg, 2006, s. 14-15). Socialarbetarna önskade att det 

skulle finnas ett intresse och nyfikenhet från massmediers håll för socialarbetare och socialt arbete. 

Socialarbetarna ville att massmedierna ska ändra sitt fokus, att det inte ska handla om att sälja utan att 

belysa och lyfta viktiga frågor i samhället. Genom att lyfta upp viktiga frågor kan det höja kvalitén på 

det sociala arbetet då medborgarna har en chans att berätta genom massmedier hur de vill att 

socialarbetarna ska handla menar socialarbetarna.  
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7. Slutsatser 

Uppsatsen har syftat till att undersöka hur socialarbetare uppfattar att massmediers framställningar ser 

ut och påverkar det sociala arbetet och professionen. Sammanfattningsvis så kom socialarbetarna fram 

till att både socialt arbete och massmedier har ett viktigt uppdrag i samhället där det finns till för den 

enskilda i svåra situationer. Socialt arbete har det yttersta ansvaret för samhällets medborgare med sin 

stödjande roll. Detta ger även socialt arbete en stor makt att inverka i andras liv vilket kan få både 

positiva och negativa utfall. Det är när denna makt missbrukas som massmedier kan vara ett viktigt 

stöd för den lilla människan. Massmedier kan då bidra med att ge röst åt den enskilda och lyfta viktiga 

frågor från individnivå upp till samhällsnivå. Utvecklingen av mediesamhället har förändrats mycket 

över tid och uppdraget förskjutits. När försäljningssiffrorna går före den egentliga meningen med 

medierapportering så kan även massmedier missbruka sin makt i samhället. Enligt vår undersökning 

framkom det att majoriteten av socialarbetarna ansåg att det endast var negativt framställda i 

massmedier. Massmedier tenderar att beskriva socialtjänstens arbete med utsatta familjer på ett 

målande sätt som leder till negativa bilder av socialarbetaren (Lundström, 2004, s. 248-249). Våra 

respondenter berättade att framställningarna av deras yrke visar på att de antingen agerar för mycket 

eller för lite i ärenden. Lundström (2004) beskriver de stereotypa bilderna som finns bland det 

allmänna folket kring de att socialarbetaren svag och brister i att ingripa eller auktoritär och 

byråkratisk (Lundström, 2004, s. 248-249). Några av våra respondenter upplevde att det finns lite 

positiva framställningar av deras arbete men enbart i lokal press vilket stöttas av Zugazagas forskning 

(2006).  

     Massmedier blir till en stor makt i samhället då de väljer vad som ska vara aktuellt för alla. Det 

massmedier anser vara viktigt blir av intresse och viktigt för allmänheten då de väljer ut vad som ska 

komma i fokus (Mc Combs, 2006, s. 27). Socialarbetarprofessionen blir svartlistad, de uppfattas att de 

ansågs vara onda, dåliga och gjorde fel. Dessa negativa bilder av professionen påverkade de i deras 

arbete genom att det blev svårare att arbeta, det tog längre tid att skapa en relation och skapa 

förtroende med klienter. På det sättet som massmedier framställer socialt arbete i massmedia så 

demoliseras socialarbetarna, detta leder till oro över professionen. Massmediers framställningar kan 

påverka exempelvis rekrytering, finansiering, stigmatisering, skepsis och efterfrågan av socialarbetare 

påverkas (Zugazaga m. fl., 2006, s. 623). Det är inte bara socialarbetarna själva som blir påverkade av 

de bilder massmedier framställer utan det uppkommer frågor kring det sociala arbetet från andra håll. 

Det uppstår frågor där det undras över hur yrket egentligen fungerar samt hur de handlar i olika 

ärenden. Ett ständigt förklarande om hur socialarbetaren arbetar och varför de gör som de gör utifrån 

sin yrkesroll är något socialarbetare tampas med.  Detta leder till att socialarbetarna känner skam över 

sitt arbete och vill hålla det hemligt för andra och mister sin stolthet. Men massmedier kan påverka 

positivt då det finns tillfällen där får socialarbetare att tänka till och bli självreflexiva när det som i 

många andra blir de anställda blinda för sitt eget arbete. 
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    Massmedier har makten att välja vad som ska uppmärksammas i samhället vilket då fungerar som 

en informationskanal till medborgarna. Det massmedier framställer och informerar om i sin 

medierapportering påverkar de bilder som allmänheten skapar sig av sin verklighet (Mc Combs, 2006, 

s. 29). Massmedier kan påverka i sådan stor utsträckning att allmänheten kan börja agera efter 

massmediers framställningar eftersom de tror att deras framställningar är deras verklighet. Det 

framkom att det  uppfattades att å ena sidan finns en positiv uppfattning till socialt arbete från 

allmänheten. Den positiva uppfattningen visade sig genom att socialarbetare hade viljan att hjälpa 

andra människor och har goda intentioner. Den andra sidan handlade om en negativ uppfattningen från 

allmänheten om det sociala arbete, där det handlade om den skepsis de möter och hur nya klienter 

ryggar tillbaka. Resultaten av en studie gjord av Zugazaga m. fl. (2006) uppfattade socialarbetarna i 

fokusgrupperna att allmänheten hade en negativ och missvisande bild av socialarbetare (Zugazaga 

m.fl., 2006). Det finns inte bara en motsättning mellan massmedia och socialt arbete utan även mellan 

olika professioner, det är mellan olika professioner svårt att förstå varandra eftersom alla utgår ifrån 

sina egna perspektiv. 

     Det finns en bristande kunskap kring det sociala arbetet detta kan möjligen vara en orsak till hur 

framställningarna görs. Såväl allmänheten, andra professioner och massmedier ofta har en väldigt 

dålig insyn i deras arbete. Allmänheten hämtar kunskap där den finns tillgänglig fås inte informationen 

från den riktiga källan, socialarbetarna, blir informationen ofta bristfällig då allmänheten vänder sig till 

massmedier för att hämta kunskap. Allmänheten har en hög tilltro till massmedier enligt en SOM-

undersökning 2008-2012 och att den under de senaste åren har ökat (Weibull, 2012, s. 485). 

Uppfattning kring massmedier idag är att de fokuserar på att sälja, skapa reaktioner, väcka känslor 

med hjälp av utsatthet samt skandaler. Det resulterar att det som inte leder till stora rubriker i 

massmedia, och därmed mer pengar, inte lyfts upp. Socialt arbete har en viktig roll i samhället och när 

den inte fungerar som den ska så blir reaktioner från samhället därav starka. Detta stärker Bäck, 

Larsson och Ó Erlingsson (2011) som beskriver socialt arbete som en viktig del av välfärdsstaten 

(Bäck m.fl., 2011, s. 284-285)  

     En mer nyanserad och neutral bild av socialtjänsten och dess yrkesverksamma behövs i detta 

utvecklade samhälle. Lundälv och Moberg (2006) skriver att genom marknadsföring på ett mer 

neutralt och positivt sätt skulle kunna hjälpa att nå ut till fler i samhället, rädslan och okunskapen kring 

socialt arbete skulle därefter minskas (Lundälv & Moberg, 2006, s. 14-15).  

     Medierapportering är i många fall vinklad och skapar skandaler tidigare forskning visar på att det 

existerar en mer dramatisk medierapportering och det oftast när en individ blivit utsatt för starkare 

maktutövning av myndigheter (Lundström, 2004, s. 239). 

     Genom att komma ut med mer information om socialt arbete och deras arbete, exempelvis vilka 

befogenheter som finns, då det finns brister i kunskap om det sociala arbetsfältet skulle detta bidra till 

att både massmedier och allmänheten får en bättre förståelse. Inte bara en neutralare bild skulle hjälpa 
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socialarbetarnas status i samhället, beskrivs det sociala arbetet i en mer positiv anda, till exempel 

genom att skriva om de lyckade insatserna så skulle detta marknadsföra det sociala arbetet. Lundälv 

(2004) skriver att det är viktigt att det sociala yrkets positiva sidor visas i massmedier och då inte 

minst för brukarnas skull (Lundälv, 2004, s. 15-16). Genom att lyfta upp viktiga frågor i samhället kan 

det höja kvalitén på det sociala arbetet då medborgarna genom att berätta för massmedier har en chans 

att framföra hur de vill att det sociala arbetet ska se ut. 

7.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vad personer som arbetar inom 

massmedier anser om massmedier framställningar av och påverkan på det sociala arbetet och 

socialarbetare. En sådan undersökning skulle då ge ett annat perspektiv på ämnet och som skulle 

kunna ställas mot hur socialarbetarna uppfattade det. En replikation av Zugazaga m. fl. (2006) 

undersökningen inom Sverige skulle även det kunna bidra till ökad kunskap i ämnet. Det skulle 

innebära att även allmänhetens bilder av massmediers framställningar skulle kunna lyftas upp och 

bredda kunskapsområdet ytterligare. Ämnet är relativt outforskat och det finns mycket som kan göras 

för att få mer kunskap om det.  

     Under arbetets gång har flera idéer uppkommit, en av dessa var att det vore intressant att studera 

hur relationen mellan massmedia och socialt arbete har sett ut historiskt över tid. Den undersökningen 

skulle kunna kartlägga hur det sett ut fram tills nu och vad som har förändrats. Ytterligare ett förslag 

till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka socialarbetares uppfattningar om möjligheter och 

begränsningar i sitt arbete utifrån de sekretessbestämmelserna som gäller för socialtjänsten. Det blev 

tydligt för oss under fokusgruppsintervjuerna att sekretessbestämmelserna gav både möjligheter och 

begränsningar för socialarbetarna i deras arbete.  Ett annat perspektiv att undersöka skulle kunna vara 

att granska det mänskliga behovet av att prata om negativa händelser i livet. Undersökningen skulle 

kunna studera de hjälpsökande personernas, som vänder sig till massmedier, perspektiv för att öka 

förståelse om ämnet.   
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1. SOM-undersökning om medieförtroende 
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9.2 Bilaga 2. Botkyrka har mycket att förklara för lilla Lisa 

Datum: 5 juni 2013 

Skriven av: Kerstin Weigl 

 

Botkyrka har mycket att förklara för lilla Lisa 

  

                         

Fortfarande är Kenan Capanoglu vårdnadshavare för sin snart femåriga dotter Lisa vars mamma han 

mördade 2009. 

Det har gått fyra år. 

Botkyrka kommun har som vi ser det mycket att förklara för Lisa när hon blir vuxen. Då kan hon 

fråga: Vilket ansvar tog ni sedan jag såg mamma dödas? 

Särskilt som Lisa efter tre år även flyttades från sin mormor och morfar, trots protester från 

barnpsykolog som kallar det ”ett gränslöst övergrepp”. 

Om Lisa berättade vi redan i januari i år, i vår granskning av 179 barn som förlorat sin mamma i ett 

mord.  Vi chockades av hur hårt barnen faktiskt drabbas. Vi talade med barn som glömts bort, nekats 

psykologhjälp, flyttats mellan familjehem. 

Stor uppmärksamhet väckte vårt avslöjande att pappa så ofta var vårdnadshavare, fast han dödat 

mamma. Så var det för 40 procent av barnen i vår specialgranskning av 54 barn. Från fängelset kan 

han styra deras liv. 

Så ska det inte vara. 

Socialstyrelsen har riktlinjer: när en förälder dödat den andra bör socialnämnden gå till domstol för att 

http://dodadekvinnor.aftonbladet.se/2013/06/botkyrka-har-mycket-att-forklara-for-lilla-lisa/
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få vårdnaden överflyttad. 

Lika tydlig är justitieminister Beatrice Ask: ”Obegripligt”, sa ministern om vårt avslöjande, och 

lovade se över frågan. Även Barnombudsmannen är kritisk och vill att vårdnaden automatiskt lyfts när 

en förälder dödat den andre. 

 

Clara mördades med 40 knivhugg. 

Med Lisa blir det uppenbart hur föräldralösa barn blir, när pappa dödat mamma. 

Hennes stora familj har ingen insyn i hur Lisa mår i familjehemmet där hon placerats efter beslut om 

LVU, omhändertagande enligt lagen om vård av unga. 

Mormor och morfar har ingen talan. De kan inte protestera mot några som helst myndighetsbeslut 

kring barnbarnet. 

Bara socialnämnden bestämmer runt Lisa. Det blir skört, rättsosäkert. För vad händer med det som inte 

fungerar? 

Bara pappa Kenan kan överklaga beslut, från fängelset. 
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Kenan Capanoglu dömdes till livstids fängelse. 

Vår frågelista till Botkyrka kommun har fyra punkter. 

• Varför har ni efter fyra år fortfarande inte gått till domstol med frågan om vårdnaden? 

• Varför har inte en särskild vårdnadshavare utsetts. Ni skriver att ”sökandet fortgår”. Släktingar har 

erbjudit sig, men nekats uppdraget. 

• Under tre år framfördes ingen allvarlig kritik mot mormor och morfars hem. Varför fick de ingen 

chans att rätta till eventuella missförhållanden? 

• Flera domstolar fastslår hur stark anknytning Lisa har till mormor och morfar, som är kärleksfulla 

och ansvarsfulla. På vilket sätt gagnar det henne att som nu ha två timmars övervakat umgänge med 

närmsta familjen varannan vecka? 

Botkyrka kommun har avböjt att kommentera, och hänvisar till sekretessen. Socialchef Graham Owen 

har inte heller lämnat någon principiell kommentar. 

Ytterligare sju barn förlorade sin mamma efter vår senaste granskning i januari. 

För tre av de sju barnen var det pappa som dödade mamma. 

Två barn såg mamma mördas, och försökte hindra sin pappa, som då anföll även dem. 

Totalt 186 barn har nu förlorat sin mamma i ett mord eller dråp, under 2000-talet och för de flesta var 

det pappa som dödade. 
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9.3 Bilaga 3. “Fallet är inte så enkelt som i tv” 

Datum: 3 november 2011 

Skriven av: Oisín Cantwell 

 

Fallet är inte så enkelt som i tv 

Ett samtal till socialtjänsten räckte för att paret skulle förlora sina två döttrar och kastas in i en 

årslång, bisarr juridisk mardröm. 

Men ”Uppdrag granskning” utelämnar en del inte oväsentliga detaljer i sin granskning av 

detta komplicerade fall. 

Efter att ha läst förundersökningarna finns en del att komplettera bilden med: 

Jennies syster vände sig i september 2010 till en psykolog och berättade att Jennie till henne och 

ytterligare en syster sagt att flickorna får leka med pappas snopp. Modern hade också visat systrarna 

en film där barnen lekte nakna på ett sätt som inte kändes bra. 

Psykologen rådde systern att vända sig till socialen, vilket hon också gjorde. 

Redan nästa dag hade myndigheten tvångsomhändertagit flickorna. 

Var detta rimligt? Nej. Att ta barnen från sina föräldrar på så lösa grunder är oacceptabelt. 

Byråkraternas beteende blir inte mindre olustigt av att de vägrade säga ett ord till Thomas och 

Jennie om vart barnen förts. 

Åtta dagar senare häktades Thomas. Han åtalades för sexuellt övergrepp mot barn och Jennie för 

medhjälp. 

Bevisningen: 

 Två videofilmade förhör där flickorna pratar om hur de håller på med pappas snopp. 

 Fyra vittnen som berättar att Jennie vid olika tillfällen sagt att barnen får leka med Thomas kön. 

Så långt såg det bra ut för åklagaren, men det visade sig under rättegången att barnen börjat prata 

om sexlekarna först då förhörsledaren ställt ledande frågor. 

Tingsrätten underkände därför helt korrekt förhören som bevis. 

Domstolen tror inte på Jennies förnekanden av det de fyra vittnena sagt och konstaterar att det finns 

omständigheter som tyder på att dotterns lek med pappans kön "förekommit vid upprepade tillfällen". 
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Ändå väljer rätten att fria. Ett av barnen har, som pappan medgett, två gånger börjat leka med hans 

penis. Men båda gångerna har han snabbt fått flickan att sluta. Något annat gick inte att bevisa. Därför 

är domen logisk. 

Socialen gav sig dock inte. Trots den friande domen stämplades Thomas som pedofil i ett utlåtande. 

Han bör ha goda chanser att vinna ett förtalsmål. 

Myndigheten vägrade lämna tillbaka flickorna till föräldrarna. Ärendet avgjordes av 

Förvaltningsrätten, som enligt SVT inte såg några risker med att låta flickorna komma hem igen. 

Att beskriva domstolens slutsatser på det sättet är dock inte helt korrekt. Faktum är att rätten 

bedömer att ”föräldrarna haft en bristande gränssättning i fråga om intimitet och integritet” och 

konstaterar att de inte lyckats ”vägleda” barnen. 

”Uppdrag granskning” upplyser dessutom tittarna om att barnens ombud ”går emot” socialtjänsten 

och vill att barnen ska hem till föräldrarna. 

Inte heller det är hela sanningen. Faktum är att hon säger att det har varit svårt att komma fram till 

en inställning, att föräldrarna varit dåliga på att sätta gränser, men att bristerna inte varit så allvarliga 

att ”det når upp till kravet på påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling kan komma att skadas”. 

Förvaltningsdomstolen dömde till föräldrarnas fördel, flickorna fick äntligen komma hem. 

Här kunde historien vara över, men det är nu åklagare nummer två kommer in i bilden. 

Polisen har hittat en 47 sekunder lång video där flickorna enligt ”Uppdrag granskning” kittlar 

varandra och skrattar. 

Tv-reportern har sett filmen och säger i reportaget att han inte kan se ”något sexuellt i bilderna”. 

Men åklagaren väljer att åtala Jennie för barnpornografibrott. 

En expert från rikskrim har vittnat om att bilderna har en ”pornografisk prägel” och är 

”tvivelaktiga”. 

Tingsrätten finner det märkligt att Jennie fortsatte filma, behöll bilderna och visade dem för andra. 

Domstolen friar. Inget tyder på att hon hade ett sexualiserat motiv till att filma döttrarna. 

Det är ett bra beslut. Men precis som i fallet med första domen fanns besvärande omständigheter. 

Jag har inte skrivit detta för att svartmåla Thomas och Jennie, eller för den delen ”Uppdrag 

granskning”. Socialen tog barnen från dem på alldeles för lösa grunder. De har tveklöst utsatts för ett 

övergrepp. Men fallet är mer komplicerat än vad som framgick i SVT i går kväll. 
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9.4 Bilaga 4. “84-åringen hoppade från balkongen under möte med kommunen 

Datum: 26 september 2013 

Skriven av: Anders Clark. 

 

84-åringen hoppade från balkongen under möte med 

kommunen 

  ”Hon var gammal, hon orkade inte längre”, berättar barnbarnen till kvinnan som tog sitt eget liv.Foto: 

SVT/Västnytt 

84-åringen ville desperat bo med sin man på äldreboende. 

Mitt i mötet med kommunen gick hon ut på balkongen – och föll mot sin död. 

Stenungsunds kommun har startat en utredning om hur en 84-årig kvinna kunde ta livet av sig medan 

två av kommunens handläggare fanns i lägenheten. Kvinnan ville ha hjälp – hon och hennes make 

ville bo på ett äldreboende. Under mötet med kommunens ansvariga gick hon ut på sin balkong och 

störtade till gatan. 

– Hon ville ha hjälp, hon var gammal, hon orkade inte längre. Hon ville att någon skulle ta hand om 

henne på gamla dagar, säger ett barnbarn till kvinnan till SVT Västnytt. 

Reste sig och gick 

Noomi Holmberg, vård- och äldreomsorgschef i Stenungsund säger att kommunen bara handlagt 

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/17548385/538/imageColumn/453a99958c7a5/hoppade.jpg
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/kampade-for-att-fa-vard-hoppade-fran-balkongen
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kvinnans ärende i några dagar innan dödsfallet. 

– För två och en halv vecka sedan fick vi signaler att kvinnan ville ansöka om särskilt boende för 

sig och sin man, några dagar senare gjordes ett hembesök. 

Vid mötet kom två biståndshandläggare från kommunen hem till kvinnan och hennes makes 

gemensamma hem i Stenungsund. I vardagsrummet satte sig kvinnan och en nära anhörig för att prata 

med kommunens representanter. 

Enligt Noomi Holmberg gavs inga besked vid mötet då handläggarna var där för att samla 

information innan en utvärdering gjordes. 

"Tragisk händelse" 

– De satt och samtalade om utvärdering. I samband med det reser sig kvinnan och går lugnt ut på 

balkongen, handläggare fortsatte prata med den anhöriga som fanns i rummet, då ser hon kvinnan 

försvinna över balkongräcket, säger Noomi Holmberg till Aftonbladet. 

Fallet från balkongen på första våningen var några meter. Medan en handläggare ringde 112 sprang 

den andra ner till kvinnan. I byggnaden fanns en sjukmottagning med läkare som tillkallades, trots det 

gick kvinnans liv inte att rädda. 

– Det är en stor tragisk händelse för alla inblandade, såväl anhöriga som de som var närvarande, 

säger Noomi Holmberg. 

Dödsfallet utreds nu av polisen och leder enligt kommunen till en lex Maria-anmälan och troligen 

också till en granskning enligt lex Sarah. 

– Alla vill självklart ta reda på vad som hänt, säger Noomi Holmberg. 
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9.5 Bilaga 5. Fokusgruppsguide 

Fokusgruppsguide 

● Känner ni till dessa nyheter? 

● Första spontana reaktioner, berätta. 

● Hur påverkar det oss, socialarbetare? 

● Hur påverkar det socialt arbete?                  

(Ex. Följdfrågor efter falldiskussion) 

● Hur tycker ni att socialt arbete ser ut generellt i media?  

● Hur  porträtteras socialarbetare generellt i media? 

● Har ni några tankar kring varför mediers framställningar av det sociala arbetsfältet ser ut som 

det gör? 

● Hur vill ni att relationen mellan media och socialt arbete ska se ut? 
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9.6 Bilaga 6. Inbjudan till fokusgrupp 

 
 

Till dig som skall medverka i fokusgrupp 
 

Vi är två stycken socionomstudenter på Ersta Sköndal Högskola som ska skriva en c-uppsats 

om hur socialarbetare inom olika kommuner upplever att medier framställer socialtjänst och 

socialarbetare. Vi anser att det är ett aktuellt och viktigt ämne att belysa i dagens 

mediesamhälle. Även eftersom vi själva kommer att träda in i det sociala arbetetsfältet inom 

en snar framtid. Vi har för avsikt att träffa cirka fyra personer per arbetsplats för ett 

fokusgruppstillfälle på cirka 1-1,5 timme. 

Du som kommer att delta lovas konfidentialitet, vilket innebär att det som sägs under 

fokusgruppssamtalet kommer samlas in av oss men vi kommer inte att delge detta vidare till 

någon annan. Anonymitet kommer inte att kunna garanteras eftersom studiens 

insamlingsmetod inte gör detta möjligt. Du kommer att ha möjlighet att ta del av intervju-

materialet, du har också rätt till att ångra, ändra eller förtydliga något du har sagt eller helt 

avstå från det du har berättat. Dessutom kan du avbryta intervjun när som helst. Vi kommer 

att spela in fokusgruppens samtal och anteckna för att underlätta och för att säkerställa att det 

du säger blir rätt återgivet men vi kommer inte under några omständigheter att spela upp 

materialet för någon utomstående. Till uppsatsen kommer vi att använda hela intervjun eller 

delar av den och den  kommer även att publiceras på skolans hemsida och databasen Diva.  

Tack för att du tar dig tid, ditt deltagande är viktigt för oss. Har du några frågor så tveka inte 

att ta kontakt med oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Taylina Kindelan (mail: taylina.kindelan@student.esh.se, telefon: 073-72 73 088) 

Jeanette Klockar (mail: jeanette.klockar@student.esh.se, telefon: 073-65 60 609) 
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