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We chose to write this essay on how the social services were illustrated and how it was 

reviewed in the media after the two cases in the municipality of Mark and Sandviken. These 

cases were brought to attention by Uppdrag granskning, the Swedish TV program, in two 

different coverages. Moreover, we have emanating from articles, blogs, and chat room 

conversations and gathered what people have written in the comment fields. Both cases 

include children who are eye catchers within the social services. Furthermore, the purpose 

was to study what the examination of the social services could lead to and what the media 

debates looked like. To analyze our empirical data we chose to do a qualitative content 

analysis. We used the agenda-setting theory together with an interpretation of the concept of 

power, with the intent to explain and understand our material. We also used the term 

scapegoat in order to analyze the data. When we summarized the material, we found that it 

was not a pretty picture of the social services that appeared. One of the articles we used 

showed that examinations like these could give birth to hatred towards the social services. 

From having gathered all this information from the articles, blogs, chat room conversations 

and comment fields, we came to the conclusion that the author might be right. 
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Förord 
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process. Vi vill även tacka den småländska skogen som gav oss lugn och ro under ett par 

intensiva dagar. Slutligen vill vi rikta en eloge till varandra för ett gott samarbete med många 

skratt och intressanta diskussioner. 
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1. Inledning  

 

1.1 Problemformulering 

Hur ser människors verklighet ut? Vad formar den? Detta är naturligtvis väldigt individuellt. 

McCombs (2006) anser att den verklighet vi människor ser som vår i mångt och mycket är en 

andrahandsverklighet. Hans bok ”Makten över dagordningen” börjar med Platons 

grottliknelse. En snabbversion av Platons berättelse är att det sitter människor sedan födseln 

fastkedjade i en underjordisk grotta. Människorna kan inte röra sig alls utan bara sitta och titta 

rakt fram. I grottan finns det eldar utplacerade och det har även byggts en vägg så att 

människorna som passerar utanför grottöppningen enbart ses som skuggor för de fängslade 

människorna i grottan. Om du i hela ditt liv enbart sett skuggor som rör sig och pratar, är det 

då inte troligt att du hade tagit dessa skuggor som verkliga föremål? Jo, troligen. Vi kan alltså 

inte lita på våra sinnen. För våra sinnen vet inte vad som är rätt och fel förrän någon talar om 

det för dem. Hur ska vi då kunna veta att det som medierna rapporterar är verkligt? Det kan vi 

inte, vi kan bara anta och tro. Likväl är det så vi bygger upp vår verklighet om vad som finns 

utanför vår räckvidd. Sådant vi inte har möjlighet att själva bevittna med våra sinnen. Vår 

verklighet är med andra ord en andrahandsverklighet (ibid.). Hur behandlar vi då all 

information vi får via media? Hur tar vi emot Uppdrag gransknings reportage? Är det så att vi 

sväljer allt som sanningar och hur lyckas i så fall media med att få oss att göra det?  Det 

handlar om att få kontroll över läsarnas och tittarnas tankar och det finns olika sätt att göra 

detta på. De kan använda sig av både övertalning och att försöka övertyga oss. Uppdrag 

granskning lyckas övertyga en stor del av sina tittare om att den bild de ger av socialtjänsten i 

sina reportage är den enda rätta, så till den grad att allmänheten startar demonstrationer och 

skickar mordhot till tjänstemän och kommunalpolitiker. Folk säger ibland, med lite stolthet i 

rösten att vi bor i ett fritt land, och det gör vi. Frågan är om det kommer att förbli fritt i den 

bemärkelsen att vi kan säga till om och uttrycka våra känslor över saker vi tycker är fel på 

samma sätt om det yttrar sig på detta vis. Uppdrag granskning har i uppdrag att granska 

makten och ställa ansvariga till svars. I en demokrati har ett sådant program absolut sin 

rättmätiga plats i tv-tablån, men kan det vara så att de ibland går över gränsen och hänger ut 

hela professioner och vad blir konsekvenserna av det i så fall? Hur reagerar folk på Uppdrag 

gransknings reportage? Uppdrag gransknings programledare och reporter, Janne Josefsson, 

har själv sagt att hade det kommit någon sådan som han själv och velat fråga ut honom hade 

han satt sig på Bahamas en vecka (SVT Play 2004). Försöker han genom att uttala sig på det 
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viset att höja sin egen maktstatus?  Många av de reportage som Uppdrag granskning gjort 

leder till att media i ett par veckor efteråt är fullt av intervjuer och debattprogram med 

personer som antingen varit med i reportaget eller som är experter på något område som rör 

det aktuella reportaget.  

 

Vi blev nyfikna på hur debatten såg ut på ett lite djupare plan efter ett uppmärksammat 

reportage från Uppdrag granskning. Nyfikenheten väcktes redan i höstas när reportaget om 

Sandviken sändes. Det var ju inte så långt kvar tills vi skulle börja skriva på denna uppsats 

och vi hade redan börjat fundera över teman och problem. De reportage som vi fann relevanta 

var de där socialtjänsten var inblandat på ett eller annat sätt. Fallet Louise var det första vi 

tänkte på. Därefter kom fallet med fosterbarnen i Marks kommun och det senaste med 

föräldrarna som blev anklagade för sexuella övergrepp på sina barn i Sandvikens kommun. 

Det finns fler reportage från Uppdrag granskning som handlar om socialtjänstens fel och 

brister, men det verkar som att de som rör barn rör upp mest känslor. Vi ville titta på hur 

socialtjänsten framställdes i inte bara de största tidningarna i Sverige utan även vad ”vanligt” 

folk tyckte. Dessa fall har diskuterats runt många köksbord och så även runt våra. Slutligen 

valde vi två fall, nämligen Mark och Sandviken och reportagen har väckt mycket starka 

känslor. Vi valde de två fallen eftersom de står i så skarp kontrast till varandra. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur massmediedebatterna ser ut efter Uppdrag 

gransknings reportage och att ta reda på om det finns skillnader mellan dessa. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur skildras socialtjänsten i massmedia? 

 Vad blir konsekvenserna av mediedebatterna för socialtjänsten?  

 

1.3 Bakgrund 

I kommande avsnitt redogörs det för vad Uppdrag granskning är för sorts program, hur de 

arbetar och vilka spelregler de har att hålla sig till. All information nedan är hämtad från 

Uppdrag gransknings hemsida (Cederberg 2011). 
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1.3.1 Vad är Uppdrag granskning? 

Uppdrag granskning är ett samhällsprogram som granskar myndigheter, organisationer och 

företag som har inflytande över samhället och som på så sätt även rör den enskilde 

medborgaren. Uppdrag granskning sänds av Sveriges Television och enligt deras 

sändningstillstånd åligger det dem att ha ett sådant program i sin tablå. På Uppdrag 

gransknings hemsida kan man läsa att deras uppdrag är att ”blottlägga missförhållanden och 

maktmissbruk”. Vidare menar de att det är deras uppgift att ge invånarna i det svenska 

samhället instrument för att kunna ta ställning i olika frågor som tas upp på samhällsagendan. 

För att kunna göra detta behöver de tittarnas förtroende, d.v.s. att de har tittare och för att få 

tittare behöver de vara grundliga, opartiska och orädda. Uppdrag granskning exponerar 

förhållanden som är otillfredsställande i organisationer, företag och myndigheter, vilket kan 

leda till att t.ex. socialtjänsten blir anklagade för att ha gjort fel. Detta kan få allvarliga 

konsekvenser för de inblandade. Enligt Uppdrag gransknings hemsida har tjänstemän fått 

mordhotelser och blivit trakasserade på andra sätt.  

 

1.3.2 Hur arbetar Uppdrag granskning? 

Uppdrag granskning får in många tips och idéer från allmänheten. En del av tipsen blir senare 

reportage. De första frågorna som måste besvaras med ett ja för att det ska kunna bli ett 

intressant program är: Finns det ett missförhållande? Finns det någon drabbad? Finns det 

någon som kan hållas ansvarig? Och sist men inte minst, finns det ett allmänintresse? Är 

svaren ja på dessa frågor är det bara att börja gräva. 

 

1.3.3 Spelregler  

Vad har SVT och Uppdrag granskning för spelregler att hålla sig till? Har de några, eller är 

det bara att filma, och spela in var och vem de vill? Nej, riktigt så är det inte, de har vissa 

regler att hålla sig till. Vissa är reglerade i lag och vissa är regler och SVT:s interna policys. 

Lagen säger att de inte får fotografera inne i en rättssal. Militära eller civila skyddsobjekt får 

inte fotograferas om fotoförbud gäller. Det kan finnas andra lagar och regler som träder in 

som t.ex. upphovsrättsliga regler, vilket de måste tänka på när de filmar inne i offentliga 

byggnader där det ofta finns konst av olika slag. Förutom vad som sägs i dessa lagar och 

regler får de lov att filma där de får lov att vistas, vilket inte är överallt. När det gäller var de 

får vistas måste de ha i åtanke vad som ingår i hemfridsbrott och olaga intrång.  
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1.3.4 Personer som medverkar 

Personer som blir intervjuade i reportagen ska, om de så önskar, inom rimliga gränser få 

information om hur och var i programmet det de har sagt kommer att återges. Något som 

allmänheten kanske tar för givet är att de medverkande i reportagen är medvetna om att de 

kommer att medverka, men så är inte alltid fallet. SVT:s policy säger att de medverkande i så 

stor utsträckning som möjligt ska vara informerade om sin medverkan, för bandade 

telefonsamtal gäller samma policy. 

 

Eftersom Uppdrag granskning har det uppdrag de har och en hög tittarsiffra i varje program så 

ska de ta extra hänsyn till ovana intervjuobjekt. Som ett ovant intervjuobjekt tar de som 

exempel en minderårig person. 

 

Ibland kan det vara så att en källa (en person som har information) vill vara anonym, d.v.s. att 

personen inte vill tala om för allmänheten vem han eller hon är. Detta innebär att personen 

inte vill behöva ta ansvar för de fakta han eller hon har att ge, vilket betyder att informationen 

måste granskas extra och bör även kunna stödjas av annan dokumentation om den ska 

användas i ett reportage. Om Uppdrag granskning ska använda sig av en anonym källa bör de 

tala om i reportaget att de gör det och varför de anser att källan är trovärdig. Har en källa 

blivit lovad anonymitet måste det löftet enligt lag även hållas. Avslöjas källan kan det 

innebära upp till ett år i fängelse. En uppgift som innebär förtal kan publiceras om den anses 

sanningsenlig, försvarbar eller om uppgiften bedöms rimlig att publicera. 

 

1.3.5 Dokumentation 

Om en reporter har uppgifter från en källa som vill vara anonym så ska de dokumenten hållas 

inlåsta. När personer intervjuas för att kanske vara med i reportaget som det arbetas med så 

antecknar reportrarna det som sägs och är det telefonintervjuer så bandas dessa, allt för att 

kunna redogöra för hur och när reportrarna fick sin information. 

 

1.3.6 Det dolda 

Är det alltid så att intervjuobjekten vet om att de är intervjuobjekt? Är reportrarna alltid ärliga 

med vem de är och vem det är de arbetar för? De frågar t.ex. inte om lov att få spela in ett 

telefonsamtal, men uppger att de svarar ärligt om någon frågar. För att besvara frågan här 

ovan så nej, människor är inte alltid medvetna om att de är intervjuobjekt. Det krävs, som 

SVT uttrycker det genom Uppdrag gransknings hemsida, ”ett avslöjande av oavvisligt stort 
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allmänintresse”. Vad de menar med oavvisligt talar de inte om. Vi slog upp det i Svenska 

Akademiens Ordbok (2010) och fick förslag som gör att meningen hade blivit ”ett avslöjande 

som är av så stort allmänintresse att det inte kan lämnas därhän” eller ”ett avslöjande av så 

stort allmänintresse att det inte kan negligeras”. Nästa fråga är då, vem bestämmer vad som är 

av oavvisligt stort allmänintresse? Det är något vi bara kan spekulera kring, men de menar att 

det som krävs för att en dold kamera ska få användas är att det är det enda sättet de kan få 

information nog för att göra avslöjandet. Även om en person avböjt att medverka i 

programmet måste han eller hon få information om att materialet finns och kommer att 

användas. Personen måste även erbjudas möjlighet att förklara och försvara sig. Materialet 

måste dessutom kompletteras med material från en öppen källa. Informationen som fås från 

en dold inspelning ska vägas mot allmänintresset så att personen som gett information utan att 

veta det drabbas så lite som möjligt och i görligaste mån får erbjudande om att ta del av det 

material som är tänkt att användas i ett reportage. Även dolda telefoninspelningar används 

och motiveras med att alla andra sätt att få informationen är uttömda och att det finns ett stort 

allmänintresse. Även här ska personen som blivit inspelad informeras om publiceringen och 

erbjudas att få del av vilka delar av materialet som kommer att användas. 

 

Det är inte alltid Uppdrag gransknings reportrar talar om vilka de är eller vem de jobbar för 

om det finns en risk för att de genom att presentera sig inte kan nå den person som de vill ha 

tag på. 

 

1.3.7 Bemöta kritik 

Det finns i sändningstillståndet för SVT ett krav på opartiskhet. Det innebär att om en person 

blir ställd till svars för något missförhållande måste de få svara på kritiken som ges mot dem 

som person eller representant för t.ex. ett företag. Det är inte alla som vill ta chansen och låta 

tittarna höra deras sida. Detta kan dock inte stoppa sändningen och personens inställning 

kommer att redogöras för så mycket Uppdrag granskning nu vet om den. 

 

Även den som är drabbad av missförhållandet som tas upp kan få kritiska frågor. Detta för att 

göra reportaget så trovärdigt som möjligt. 

 

1.3.8 Är allt sant? 

För att kunna leva upp till kraven på saklighet och opartiskhet har reportrarna en checklista de 

går igenom innan publicering. Checklistan finns att läsa på Uppdrag gransknings hemsida. 
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Alla sakuppgifter ska kunna styrkas med dokumentation. Det de går igenom och frågor som 

ställs till materialet är bl.a. om alla sakuppgifter är riktiga, om alla uttalanden har en stabil 

grund och så tittar de på om det kan saknas uppgifter som kan vara av vikt. Andra saker som 

reportrarna tittar på är om reportaget ger en nyanserad bild, om alla som kritiseras får ge sin 

syn på saken och om kritiserade personer får bemöta den givna kritiken. 

 

1.4 Resumé av fallen 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av de två fallen vi använt som plattform till vår 

empiri. Sammandraget av Markfallet är hämtat från Uppdrag gransknings reportage (SVT1 

2010), detsamma gäller Sandvikenfallet (SVT1 2011). 

 

1.4.1 Markfallet 

”De förlorade barnen” kallas reportaget som sänds i Uppdrag granskning i oktober 2010. Ett 

fall som kom att uppmärksamma och beröra en stor del av den svenska befolkningen, men det 

börjar inte 2010 utan redan i december 2005. Då placeras Fanny och Rasmus, namn som 

Uppdrag granskning ger barnen, hos familjehemsföräldrarna Eva och Anders, vars namn 

också är fingerade. Fanny är två månader och Rasmus elva månader gammal vid placeringen. 

I juni 2009 börjar historien och berg-och dalbanan på riktigt, efter det att den biologiska 

mamman flyttat från Vara till Marks kommun där socialtjänsten tar över. Två månader senare 

beslutar socialtjänsten i Mark att barnen ska arbetas hem till den biologiska mamman inom ett 

år och påbörjar ett utökat umgänge väldigt snabbt. Socialtjänsten i Vara verkade se problem 

med den biologiska mamman. Det finns anledningar till att inte bara Fanny och Rasmus var 

omhändertagna efter vanvård, utan även tre av hennes andra barn. Genom Uppdrag 

gransknings reportage får vi reda på att det har förekommit mycket alkohol och att den 

biologiska mamman varit hotad av sin egen familj. Vara kommun såg allt detta som problem, 

men det gjorde inte Marks kommun. 

 

Den 28 oktober samma år blir Fanny och Rasmus akut omhändertagna av socialtjänsten och 

placeras i ett jourhem. Den tillförordnade socialchefen och socialnämndens ordförande anser 

att Eva inte har kunnat samarbeta, vilket har försvårat umgängena och i längden också 

återföreningen med den biologiska mamman. Utifrån Uppdrag gransknings reportage får man 

veta att den biologiska mamman tycker sig vara utsatt för diskriminering på grund av att hon 

är av romskt ursprung. Dessutom berättar Uppdrag granskning om den biologiska mammans 
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nya pojkväns gedigna brottsregister, han har bland annat blivit dömd för misshandel sex 

gånger och sexuellt utnyttjande två gånger. Han har också ett antal besöksförbud utfärdade 

mot sig. Fanny och Rasmus bor i jourhemmet under en tid och flyttas senare till ett nytt 

familjehem. De utökade umgängena tar fart när barnen befinner sig i jourhemmet. Den 

biologiska mamman och hennes nya man har ett barn tillsammans som inte är omhändertaget 

och det var det som socialtjänsten i Mark tyckte fungerade så bra att den biologiska mamman 

kanske kunde få hem alla sina barn. Umgängena resulterar i att barnen sover hos sin mamma 

ungefär fyra nätter i veckan. På åtta månader flyttar mamman sju gånger. Det är ingenting 

som oroar barnens socialsekreterare. Eva och Anders menar att barnen mår dåligt och gått 

tillbaka i utvecklingen sedan det utökade umgänget med den biologiska mamman. 

Socialtjänsten menar att barnen inte klarar av umgängena på grund av Evas inflytande över 

dem. Uppgifterna kring Evas oförmåga att samarbeta står nu emot socialsekreterarnas 

övertygelse om att anledningen till att Fanny och Rasmus mår dåligt ligger hos 

familjehemmet. Här börjar Eva och Anders kamp om att få ”hem sina barn” igen.  

 

Ärendet granskas av Socialstyrelsen som riktar stark kritik mot Marks kommun den 17 mars 

2010. Precis på dagen året efter är det tänkt att socialnämnden ska fatta beslut om var barnen 

ska bo, men på grund av att den utredning som de utomstående experterna genomfört var 

under all kritik fattas inget beslut denna dag. Barnen blir alltså kvar i det nya familjehemmet i 

väntan på ytterligare en utredning, eftersom experterna helt missat att få med barnens röst i 

sin utredning. Så kommer äntligen det beslut Eva och Anders hoppats och väntat på, den 17 

maj 2011 beslutas att Fanny och Rasmus ska få komma ”hem” till Eva och Anders igen. 

Glädjen blir dock kortvarig eftersom förvaltningsrätten river upp beslutet den 22 juni och 

beslutar att barnen ska stanna i det nya familjehemmet, då de anser att Fanny och Rasmus inte 

ska behöva gå igenom ytterligare en flytt och förändring. Domen överklagas, men avslås av 

kammarrätten i oktober 2011.    

 

1.4.2 Sandvikenfallet 

Sandvikenfallet börjar i september 2010 och sträcker sig 363 dagar fram i tiden. Uppdrag 

granskning sänder sitt reportage om familjen i november 2011, som får namnet 

”Mardrömmen”. Huvudpersonerna i det här fallet är Jennie och Thomas. Paret har två döttrar 

som inte omnämns vid namn, inte ens fingerade, vid något tillfälle, mer än i Jennies systers 

blogg (Minipip 2011). Fallet handlar om att socialtjänsten fick ett samtal, som visade sig vara 

från Jennies andra syster. Systern utryckte oro över vad hon hört Jennie berätta om hur deras 
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äldsta dotter får leka med Thomas morgonstånd. Ett utryck som går som en röd tråd genom 

detta fall är ”mjölka pappas snopp”, som den äldsta dottern skulle ha uttryck vid något 

tillfälle.  

 

Det som gjort att det blivit ett reportage i Uppdrag granskning om det här är att socialtjänsten 

efter systerns samtal tvångsomhändertar döttrarna utan vidare granskning, varken av 

anmälaren eller av informationen som denne gav. Thomas blir häktad för misstankar om 

sexuella övergrepp på sin äldsta dotter och kommer att sitta häktad i 32 dagar. Jennie blir 

senare häktad för misstankar om medhjälp. De blir friade i tingsrätten, men varken åklagare 

eller socialtjänst ger sig. Åklagaren skickar ärendet vidare till hovrätten och socialtjänsten 

behåller barnen. 19 dagar senare är det förhandling i förvaltningsrätten som inte anser att 

döttrarna behöver fortsatt ”vård”. Barnen får komma hem. En annan åklagare anklagar Jennie 

för barnpornografibrott. Det gäller en 47 sekunder lång filmsnutt där deras döttrar nakna 

ligger och kittlar varandra. Filmen fanns med i förundersökningsmaterialet och i 

tingsrättsförhandlingen, men då sa ingen ett ljud om den. Åtalet ogillas av tingsrätten och 

Jennie är friad från alla anklagelser. Hovrätten fastställer sedan tingsrättens dom vad gäller 

målet angående sexuella övergrepp. 

 

1.5 Förtydliganden 

Nedan följer en redovisning av våra tolkningar på begrepp som är centrala för vår uppsats 

samt en redogörelse för hur beslutshierarkin ser ut inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg.  

 

Massmedia: Med massmedia menar vi sådant som når ut till en stor del av befolkningen, 

såsom nyheter, rapporter och andra upplysningar. I begreppet ingår Tv-reportage, artiklar och 

sociala medier såsom bloggar och debatt- och chattforum. För att variera vårt skrivande och 

på så vis underlätta för läsaren ingår även begreppen media, medier, massmedier, press samt 

massmediala dokument och produkter i beskrivningen. 

 

Socialarbetare: Med socialarbetare menas en person som arbetar inom kommunens 

socialtjänst. För att få en variation i texten ingår även benämningarna socialsekreterare, 

socionom, handläggare och tjänsteman i beskrivningen.   
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Socialstyrelsen: Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för olika verksamheter, 

däribland socialtjänsten. En av Socialstyrelsens uppgifter är att utföra tillsyner och granska 

kommunernas arbete. 

 

Debattforum: När vi skriver om debattforum menas olika forum där vem som helst haft 

möjligheten att diskutera och yttra sig i olika frågor. Detsamma gäller för begreppet 

chattforum. 

 

BBIC: BBIC är en förkortning för Barns behov i centrum. De flesta av Sveriges kommuner 

använder sig av BBIC som arbetsmodell vid utredningsarbete, med syftet att stärka 

barnperspektivet och ha barnet i fokus. 

 

Beslutshierarkin: När en anmälan inkommer till socialtjänsten fördelas den till en 

socialsekreterare som blir ansvarig för utredningen. Socialsekreteraren befinner sig längst ner 

i hierarkin, ovanför befinner sig chefen för individ- och familjeomsorg, som i sin tur har en 

socialchef ovanför sig. Socialtjänsten verkar under kommunens socialnämnd som består av 

politiker. Ansvarig för socialnämnden är nämndens ordförande som exempelvis har rätten att 

fatta tillfälliga beslut om LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). När det 

handlar om LVU är det förvaltningsrätten som prövar ärendet och beslutar om LVU:et ska 

kvarstå eller ej. Beslutet kan överklagas till kammarrätten, vars beslut kan överklagas till 

högsta förvaltningsdomstolen.   
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2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras ett urval av den forskning vi funnit relevant för vår studie. Vi har valt att 

använda oss av både nationella och internationella texter med avsikt att vidga förståelsen för 

uppsatsens syfte och frågeställning. Vi har inga pretentioner på att täcka all den forskning som 

finns på området. 

 

2.1 Media och socialt arbete 

Vad säger annan forskning om socialt arbete i media? Speglas socialtjänsten alltid som någon 

Dr. Jekyll och Mr. Hyde, som något oberäkneligt? Finns det en spegling i media som 

framhåller den goda samariten som finns där för de som behöver dem? Det finns många 

klyschor som stämmer in på socialtjänsten, en av dem är ”You damned if you do and you 

damned if you don’t”. Har en socialtjänst gått in och tvångsomhändertagit barn efter enbart ett 

samtal, då har de gjort för mycket, eller för lite, beroende på hur man vill se det. Om det 

händer något hemskt med barn som haft kontakt med socialtjänsten, så har socialtjänsten gjort 

för lite. Alltid kommer dock samma fråga upp, hur kunde detta ske i Sverige? Ja, hur kunde 

detta ske? Kanske för att det är människor vi har att göra med på båda sidor. Klienter såväl 

som socialarbetare är bara människor, men när något gått ”fel” då skulle socialarbetarna helst 

varit något annat.  

 

Brunnberg (2001) menar att allmänhetens reaktion på olika ”fall” i media oftast är flyktig. 

Frågan är om den är lika flyktig inom de organisationer det rör? Vad tycker socialarbetare 

själva om uppmärksamheten i media? Enligt Brunnberg (ibid.), som gjort en studie där hon 

jämför svenska och engelska socialarbetare, menar de svenska socialarbetarna att medias 

rapportering inte bara är dålig för professionens status. Medias rapportering påverkar också 

det praktiska arbetet på ett positivt sätt genom att policys och verksamheten ses över. De 

engelska socialarbetarna var mer negativa och tyckte att medias rapportering gav professionen 

sämre status. Vidare menar Brunnberg (ibid.) att det kan komma något gott ur medias 

rapportering om olika ”fall” där det för det mesta förekommer barn. När kritikens vindar 

blåser brukar det medföra vissa förändringar av arbetsmetoder och rutiner och det kan ibland 

behövas. Hon fortsätter med att förklara att media även är en arena som olika 

intresseorganisationer och klienter som är mindre nöjda med hur socialtjänsten arbetar och 

vill få till en förändring kan använda för att få ut sitt budskap. Vad är det då som gör att ett 

visst ”fall” får genomslagskraft och får folk att reagera? Att folk reagerar har bland annat att 
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göra med det faktum att händelsen har inträffat, händelsens nyhetsvärde, dramaturgiska 

mönster och om ämnet är någonting som ligger i tiden och på så vis förs upp på allmänhetens 

dagordning (Brunnberg 2001). Vilken genomslagskraft och hur starkt folket reagerar påverkar 

även vilken genomslagskraft det får inom den berörda organisationen. ”Fallen” rör oftast barn 

som har hamnat mellan vuxnas intressen och barn är något som vi alla har varit och på så sätt 

har lättare att identifiera oss med. När det är barn med i bilden verkar det även som om det har 

lättare för att bli en folkstorm och medierna får väldigt stor genomslagskraft med det de 

rapporterar om, om det är nyhetssändning, samhällsprogram, kvällstidningar eller bloggar. 

Helt plötsligt kan omhändertagande av barn ses som ett samhällsproblem och Brunnberg 

(ibid.) menar att om ett samhällsproblem ses på med oro av allmänheten kan det betecknas 

med ett sociologiskt begrepp som ”moralisk panik”. Med ”moralisk panik” menar Brunnberg 

(2001:34) att en skandal kan ”… stimulera till moralisk panik om individernas handlingar kan 

tolkas som symptomatisk på ett större socialt problem”.  

 

2.2 Medieaffärer 

Kanske ska man fundera på vad det är som gör en nyhet, varför uppmärksammas en viss 

händelse i media? En av förutsättningarna för att en händelse ska betraktas som en nyhet är att 

händelsen innehåller någon form av framträdande moraliskt dilemma (Nylund 2001). 

Nyhetsmedier är inte speciellt intresserade av det som anses vara normalt eller naturligt, alltså 

moralens motpol. Nylund (ibid.) talar om så kallade ”medieaffärer” och menar att den 

moraliska udden blir allt vassare desto större nyheten är. Utifrån vår tolkning kan Uppdrag 

gransknings ”fall” bli en så kallad medieaffär då de uppmärksammade fallen ofta blir en 

följetong i media. ”Medieaffärers” ingredienser består av spänningar mellan det personliga 

och det allmänna, bekännelser, avslöjanden och anklagelser i olika riktningar. Vidare menar 

Nylund (ibid.) att medierna försöker förmedla vad som är rätt och fel genom att även när de 

rapporterar om ”normala” händelser, låta dem bygga på moraliska värderingar. Berbiers 

(2011) tycker att det är dags att vi börjar sätta rätt rubriker och menar att vi alla är skyldiga till 

att socialtjänsten framställs som den gör i media. Vi kan skylla på journalisterna som 

fokuserar på det negativa och det som går fel, vi kan skylla på gemene man som läser det och 

sväljer det som en sanning och vi kan som socialarbetare skylla oss själva som inte istället 

talar om de tiotusentals fall över de senaste 50 åren som har gått bra och där vi har hjälpt och 

”räddat” barn. Han menar att det är en stor orätt vi gör mot de barn som har blivit och blir 
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hjälpta och mot professionen som helhet att inte uppmärksamma alla dessa ”fall”. Vidare 

menar han att vi naturligtvis även ska erkänna de fel vi gjort och lära oss av dem. 

 

2.3 Vad tycker socialarbetarna? 

För att återgå till rubrikens fråga ovan använder vi oss av Aldridge (1990), som menar att inte 

ens de stora skandalerna inom socialtjänsten har fått enbart negativa skriverier. Fenomenet 

med dålig press drabbar inte enbart socionomer utan också läkare exempelvis. Socialarbetare 

verkar tycka att de tillhör den profession som blir sämst porträtterade av media, speciellt i 

pressen. Socialarbetare verkar tro att deras rykte är mycket sämre än vad det är. Allmänheten 

är inte så negativ som professionen tycks tro (ibid.). Inom professionen finns dock en rädsla 

för medieskandaler som socialarbetarna själva tror har en stor inverkan på hur de utför sitt 

jobb, speciellt de som jobbar med utsatta barn. Vi har inte lyckats finna någon studie som med 

siffror visar hur det ser ut i Sverige, men vi hittade en studie från USA som handlar om 

socialarbetares uppfattning om hur socialt arbete porträtteras i både nyhets- och 

underhållningsmedia. Vi har hållit oss till nyhetsmedia, eftersom vi inte tyckte att det ingick i 

vår frågeställning hur socialt arbete porträtteras i TV-serier. I studien jämförs USA med 

England på många ställen. Zugazaga et al. (2006) skriver om en studie som gjordes i England 

1998 med 3000 socialarbetare. 92% av dessa tyckte att moralen på arbetsplatsen blev skadad 

av hur socialt arbete blev framställt i media. 80% trodde att det hade blivit svårare att 

rekrytera personal till socialt arbete på grund av den dåliga publiciteten. Man bör ha i åtanke 

att väldigt få av ett lands hela population har varit i kontakt med socialarbetare. I en studie 

som genomfördes 1988 framkom det att endast 2% hade varit i kontakt med en socialarbetare, 

resterande 98% har alltså en bild av socialt arbete utifrån massmedia och vad de fått berättat 

för sig (ibid.).  

 

Många undersökningar, precis som den Zugazaga et al. (ibid.) refererar till från 2004, har 

kommit fram till att folk, även om de känner till ”fallen” med barn som media har fokuserat 

på, är vänligt och positivt inställda till socialarbetare. Hur går nu det här ihop? Socialarbetare 

klagar över hur de framställs i media och tycker att det enbart skrivs negativa saker, men vi 

kom även fram till att ca 98% av befolkningen har sin bild av socialt arbete genom media och 

den är övervägande positiv. Finns det då ingen god publicitet? Jo, men den återfinns för det 

mesta i de lokala medierna. Kanske för att det är enklare att ha en god relation med de lokala 

medierna än med rikstäckande medierna. I Zugazaga et al. (2006) beskrivs olika studier som 
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kommer till helt skilda slutsatser. Exempelvis refererar Zugazaga et al. till Franklin, som kom 

fram till att 49,1% av det som rapporterades om socialt arbete i nio olika landsomfattande 

tidningar under ett år var negativt, medan Davenport & Davenport tittade på medier i stort 

under ett halvår 1992 i USA och kom fram till att av 130 omnämnanden om socialt arbete så 

var 86% positivt. I dessa positiva inslag var socialarbetare sedda som experter på sitt område, 

citerade på grund av sin kunskap inom området och allmänt omnämnda för att göra ett bra 

arbete. De gjorde om studien två år senare och fann att socialt arbete blev omnämnt fler 

gånger (191), men att en bred majoritet, om även lite mindre, av omnämnandena var positiva 

(74%). Zugazaga et al. (2006) menar även att publiciteten om socialt arbete i England verkar 

vara mer negativ än i USA.  

 

2.4 Mediekurs 

Det är inte så att författarna till dessa artiklar bara har varit gnälliga, nej de har kommit med 

en del bra tips på hur man ska förbättra relationen mellan socialt arbete och media. De är inte 

bara de som redan finns inom professionen som är oroliga över den dåliga publiciteten som 

finns utan även lärare och studenter som läser till socionomer är oroliga. Det är de som redan 

arbetar med socialt arbete och lärarna på lärosätena som har en skyldighet att lära studenterna 

att forma allmänhetens syn på socialt arbete i stället för att låta människor (journalisterna) 

utanför professionen göra det (ibid.). De föreslår en ”socialt arbete och mediekurs” och menar 

att det även är viktigt för studenter att först förstå journalistik och att ha en förståelse för hur 

de jobbar. Studenterna måste även få lära sig att kommunicera med journalister, veta hur man 

skriver en pressrelease, och ha förmågan att avgöra när det kan vara bra att använda sig av en 

presskonferens för att främja sin sak. Zugazaga et al. (ibid.) fortsätter med att lärare för socialt 

arbete måste ta vara på alla möjligheter till att lära, inte bara studenterna utan även oss själva, 

våra familjer, våra närsamhällen och media vad det är socialarbetare verkligen gör. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teori vi använt oss av vid genomförandet av denna studie 

tillsammans med en tolkning av maktbegreppet. Med hjälp av dagordningsteorins 

utgångspunkter och teoretiska begrepp har vi som avsikt att förklara och förstå vårt material. 

3.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin (agenda-setting theory) grundades av Maxwell McCombs, Don Shaw och 

David Weaver efter en relativt liten studie av mediernas inflytande under den amerikanska 

presidentvalskampanjen 1968. Senare kom denna studie att kallas Chapel Hill-studien, som 

numera ses som upphovet till dagordningsteorin (McCombs 2006). Enkelt sammanfattat 

bygger dagordningsteorin på tesen att nyhetsmedierna kan och har makten att fastställa 

dagordningen för allmänhetens dagordning. Med andra ord är det medierna som sätter upp 

dagordningen för vilka tankar och diskussioner allmänheten kommer att föra. McCombs 

(2006:27) själv beskriver det centrala påståendet i dagordningsteorin genom att förklara ”… 

att de frågor som framhålls i nyheterna med tiden kommer att betraktas som viktiga av 

allmänheten”.  

Det kanske viktigaste begreppet inom dagordningsteorin är dagordningsmakt (agenda-

setting), ett begrepp som myntades i samband med Chapel Hill-studien och som avser 

mediernas förmodade inflytande på allmänheten. Dagordningsmakt handlar alltså om att de 

nyheter som medierna väljer att uppmärksamma också kommer att uppmärksammas av 

allmänheten och på så vis ses som de viktigaste nyheterna vid den aktuella tidpunkten 

(McCombs 2006). När det handlar om de bilder som förmedlas från medierna till allmänheten 

har medborgarna att handskas med en så kallad andrahandsverkliget, en verklighet som 

formas av journalisternas redogörelser kring utvalda händelser. Allmänheten uppmärksammar 

och prioriterar följaktligen de nyheter medierna satt upp på dagordningen, vilket McCombs 

(ibid.) benämner nyhetsmediernas dagordningsfunktion. Med utgångspunkt i denna 

dagordningsfunktion fastslår McCombs (2006:44) ”… att journalister faktiskt har ett 

betydande inflytande över lyssnarnas, läsarnas och tittarnas världsbild”. 

Dagordningsfunktionen blir således också ett centralt begrepp inom teorin, då dess effekter 

inte bara påverkar allmänhetens bilder av världen, utan även deras attityder, åsikter och ibland 

till och med allmänhetens beteenden (McCombs 2006).  
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Vad är det då som gör att vi människor prioriterar medias dagordning? McCombs (ibid.) 

förklarar hur och varför dagordningsmakt uppstår och menar att vi människor har ett 

orienteringsbehov som visar sig på olika sätt genom individuella skillnader vad gäller behovet 

av information och vägledning. Detta behov handlar om strävan efter mening och kan på så 

vis ge en förklaring till varför medias dagordning överförs till allmänhetens dagordning. 

Eftersom alla individer är olika med sina personliga erfarenheter, har vi också olika behov av 

att ta del av den information som sprids med hjälp av media. Ju större orienteringsbehov 

individen har, desto större är sannolikheten att han eller hon tar efter medias dagordning 

(ibid.). 

McCombs (2006) beskriver dagordningsteorin som en av de mest undersökta teorierna inom 

området som behandlar medieeffekter och berättar att det har gjorts över 400 empiriska 

studier av dagordningsmakt runt om i världen. Dessa studier utgör tillsammans med tester i 

olika försöksmiljöer bevis på att mediernas dagordning faktiskt bestämmer allmänhetens 

dagordning, vilket fastslår dagordningsteorins huvudsakliga tes (ibid.). Utifrån detta belägg 

blir dagordningsteorin relevant för vår undersökning eftersom massmedia genom sina 

reportage, artiklar och debattforum fört upp socialtjänstens agerande i våra utvalda fall på 

allmänhetens dagordning. Massmedias framställning av socialtjänsten får på så vis stor 

betydelse för hur allmänheten uppfattar socialtjänsten och socialarbetare, samtidigt som 

medierna påverkar gemene mans tankar och åsikter kring socialt arbete. 

3.2 Vad är makt? 

Makt kan ha många ansikten och människor kommer att ge dig vitt skilda versioner om du ber 

dem berätta vad makt är för dem. För att få en bättre och mer sammanhållen bild av vad makt 

kan vara vände vi oss till antologin ”Maktbegreppet” (Petersson 1987). Denna antologi ingår i 

den maktutredning som regeringen tillsatte 1985 och som har publicerat en mängd olika 

publikationer. Vi har försökt att hålla oss till de begrepp som har med vår uppsats att göra. 

Den makt som det redogörs för i uppsatsen är medias makt över människor, medias makt över 

socialtjänsten och socialtjänstens makt över människor. I Peterssons (1991) sammanfattning 

av maktutredningen beskrivs kampen om våra tankar utifrån massmedias 

påverkansmöjligheter. Massmedia utgör en stor maktfaktor för formandet av allmänhetens 

tankar och journalisterna sägs vara medborgarnas redskap då det är deras uppgift att ställa 

publikens frågor. Journalisterna tillskrivs alltså stor makt genom deras möjlighet att påverka 

allmänheten. Petersson själv (1991:58) uttrycker det på följande sätt: ”I takt med att medias 
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betydelse ökar växer också journalistkårens makt”. Journalisternas makt visar på liknade sätt 

som dagordningsteorin att media utgör en stor påverkansfaktor för vad allmänheten kommer 

att se som de stora och viktiga nyheterna, vilket därmed blir betydelsefullt för vår 

undersökning beträffande hur socialtjänsten skildras i massmedia.  

 

Kan makt användas på flera olika sätt? Svar ja. Om vi börjar med något som socialtjänsten 

ofta blir anklagad för att använda sig av så börjar vi med makt som påverkan, som handlar om 

att ha en möjlighet att genomdriva sin vilja kontra någon annans vilja. Naturfenomens makt 

att påverka våra liv lämnar vi åt sidan då Petersson (1987) anser att det handlar om mänskligt, 

avsiktligt handlande som definierar makt som påverkan. Detta gör också att det finns ett val 

involverat. Om vi nu har en definition på makt som påverkan betyder det att vi också kan 

uppfatta frånvaron av makt. Petersson (ibid.) menar att om en människas handlande påverkar 

en annan människa, fast det inte var meningen, då är det istället inflytande, därav det 

avsiktliga handlandet. 

 

Både media och socialtjänsten sitter på ett maktinnehav, vad innebär då det? Det innebär att 

en person har kapaciteten att tillämpa makt. Det blir svårt att se en person ha kapaciteten att 

tillämpa makt utan att inneha resurser för att tillämpa makt, vilket osökt leder oss in på 

maktresurser och vad det är.  Petersson (ibid.) anser att begreppet maktresurs inte är konstant. 

Det är olika från en situation till en annan. Alla har resurser på ett eller annat sätt, men det är 

inte förrän du gör något med den resursen som det kan komma och kallas för maktresurs. 

Petersson (1987) har ett exempel som ligger väldigt nära det vår undersökning handlar om. En 

människa använder lite av sina resurser, pengar i detta fall, och köper en tidning. Resursen 

blev nu till en maktresurs eftersom människan nu har köpt ett verktyg till opinionsbildning, 

vilket kan räknas som en tillgång för att tillämpa makt mot andra människor, nämligen 

läsarna. 

 

Petersson (ibid.) vill dela in maktresursbegreppet i två olika definitioner. Den ena blir att 

maktresurser är något som ligger mellan en aktör och en händelse och den andra definitionen 

av det är att egenskaperna hos en aktör gör det möjligt för aktören att belöna eller bestraffa 

andra aktörer. Petersson menar att det när det kommer till att faktiskt använda den makt man 

besitter är det klokt att skilja mellan maktresurs och maktutövning. Någon kan naturligtvis 

sitta med makt utan att aktivt bruka den, därför är det många språk som har två olika ord för 

att definiera makt, skillnaden mellan de två är möjlighet och förverkligande.   
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Petersson (ibid.) anser inte att de delar som ingår i en definition har något sanningsvärde, det 

kan aldrig utge sig för att beskriva verkligheten, utan ska ses som ett analysinstrument, ett 

verktyg som hjälper oss att förstå och tolka begreppet. Så som makt är beskrivet kan vi med 

hjälp av verktygen upptäcka både bra maktutövning och frånvaron av makt. Vi ska inte 

glömma att makt även kan användas för att förhindra saker, att lägga in sitt veto (Petersson 

1987). 

 

3.3 Projektion och syndabockar 

Svedberg (2007) skriver om projektion, en omedveten men också vardaglig och mänsklig 

process. Oftast associeras begreppet projektion med att någon tillskriver någon annan 

negativa egenskaper med syfte att urskulda sina egna fel och brister. När man talar om 

projektion är användandet av syndabockar vanligt. I samband med att något förs fram i 

massmedias sken ser man ibland reportern eller journalisten söka efter en syndabock att ställa 

till svars. Man vill hitta någon att lägga skulden på och få ett ansikte på den person man vill 

hålla ansvarig för den uppmärksammade händelsen (ibid.).  

 

Eftersom en av hörnstenarna i Uppdrag gransknings programidé är just ansvarsutkrävandet 

finner vi syndabocksbegreppet intressant för vår studie.  
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4. Metod 

Nedan presenteras det metodval som gjorts inför undersökningen tillsammans med en 

beskrivning av arbetsfördelning, litteratursökning, urval och avgränsning, tillvägagångssätt, 

metodens förtjänster och begränsningar, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

4.1 Arbetsfördelning 

Vi har försökt att skriva så mycket som möjligt tillsammans under arbetets gång. Eftersom vi 

hade två fall som huvudteman i vår uppsats valde vi att ansvara för var sitt. Trots denna 

uppdelning har vi för det mesta suttit tillsammans och skrivit, diskuterat och hjälpt varandra. 

Förutom denna uppdelning har vi läst, skrivit, bearbetat och analyserat alla texter gemensamt. 

Även om vi har haft huvudansvaret för var sitt fall har vi läst och satt oss in i båda fallen och 

på så sätt ser vi oss båda ansvariga för allt som har skrivits i uppsatsen.  

 

4.2 Litteratursökning 

För att finna litteratur till vår studie har vi genomfört sökningar via databasen ”Summon”, där 

vi använt oss av olika kombinationer av sökorden socialtjänst*, socialt arbete, sociala 

problem, massmedia, medieetik och media.  

 

Reportagen från Uppdrag granskning var svårare att få fatt i, då det visade sig att endast 

reportage från de senaste 30 dagarna fanns att tillgå via SVT Play. Efter mycket sökande fann 

vi slutligen reportaget om Marks kommun, som vi sedan beställde via Svensk mediedatabas. 

Sandvikenfallet fick vi titta på via Youtube, då det var för nytt för att finnas med i arkivet på 

Svensk mediedatabas. De bloggar, chatt- och debattforum vi använt oss av har vi sökt efter 

och funnit med hjälp av Google Sök. De sökord vi framförallt använt har varit Uppdrag 

granskning, Sandviken*, mardrömmen i Sandviken, Jennie och Thomas, Marks kommun, 

Markfallet, Fanny och Rasmus, de förlorade barnen. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Vi har utgått från två uppmärksammade fall som handlar om socialtjänstens arbete med barn 

och unga, som väckt debatt efter det att reportagen sänts i Uppdrag granskning. Reportagen 

har utgjort en plattform för oss att utgå ifrån och i förhållande till uppsatsens storlek har vi 

avgränsat oss till att låta reportagen vara två till antalet. Från början var tanken att använda 

oss av ytterligare ett fall, men vi insåg ganska snart att det inte behövdes, då vårt material blev 
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tillräckligt stort redan vid kodningen av de två valda fallen. Vår empiri består av 

tidningsartiklar, chattforum, debattforum och bloggar som på olika sätt behandlar de utvalda 

reportagen och som skapats efter det att reportagen sänts. Vi har använt oss av ett så kallat 

målstyrt urval, vilket innebär att vi har valt ut olika dokument som har direkt koppling till de 

frågeställningar undersökningen bygger på (Bryman 2011). Tanken har varit att strategiskt 

välja ut dokument som är relevanta för undersökningens syfte. Vi har alltså gjort ett icke-

sannolikhetsurval, då vårt syfte inte har varit att välja ut dokument på ett slumpmässigt sätt 

(ibid.). De dokument vi valt att använda oss av har framförallt valts ut efter relevans och på 

grund av att vi velat få en bredd i vår empiri. Vår mening har varit att få fram så många olika 

tankar och åsikter kring uppsatsämnet som möjligt. Boréus och Bergström (2005) menar att 

det är studiens syfte som avgör vilka tidningar och vilka delar av en artikel som ska ingå i 

urvalet. Då vårt syfte är att titta på hur debatten i massmedia sett ut efter Uppdrag gransknings 

reportage har vi valt ut våra dokument utifrån vårt syfte. Eftersom vi haft som avsikt att få en 

så stor bredd som möjligt i vårt material har vi inte begränsat oss till artiklar som skrivits 

under en viss tidsperiod, utan valt att använda oss av det vi funnit relevant utan att titta på när 

artikeln skrivits. De olika sociala medier vi valt att titta närmare på har också valts ut efter 

grad av relevans för vår studie. Dessutom har vi genom att klicka oss vidare via olika länkar 

från en webbsida till en annan funnit ytterligare webbsidor av relevans och på så vis använt 

oss av en så kallad snöbollseffekt. Vi har också valt att inte titta närmare på de människor som 

står bakom en viss artikel eller blogg. Vi märkte att en människa som skriver en blogg kan 

vara medlem i vissa föreningar eller organisationer eller har värderingar som det kommer 

fram brottsstycken av. Kanske inte i just de inlägg vi har använt oss av, men det förekommer. 

Vi har alltså valt att inte utreda författarna delvis på grund av tidsbrist men även på grund av 

platsbrist och ickerelevans. 

4.4 Metodval och tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av innehållsanalys. Innehållsanalyser 

förekommer både vid kvantitativa och kvalitativa analyser (May 2001). Anledningen till att vi 

valt den kvalitativa innehållsanalysen framför den kvantitativa har med vårt syfte och våra 

frågeställningar att göra. En enkel förklaring på vad som skiljer kvalitativa studier från 

kvantitativa är att de kvalitativa studierna söker förståelse, innebörd och begreppsutveckling 

medan de kvantitativa istället söker finna kausala orsakssamband och förklaringar. Boréus 

och Bergström (2005) skriver att det är vanligast att titta på den så kallade innebördsaspekten 

inom samhällsvetenskapliga studier när det handlar om innehållsanalyser. Innebördsaspekten 
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innebär att det har varit intressant för oss att ställa frågor till texten för att få reda på vad 

texten egentligen säger. Att undersöka hur olika texter talar till varandra och till mottagarna 

har också varit relevant för oss, vilket benämns som texters interpersonella aspekt (ibid.).   

 

May (2001) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen där textens helhet betonas och där 

textens innehåll sedan bidrar med en tolkningsgrund för att slutligen öppna upp för förståelse. 

Vårt syfte har inte varit att analysera frekvenser genom att finna mönster och 

regelbundenheter i texterna, utan snarare att undersöka bakomliggande teman i 

analysmaterialet och ta hänsyn till den kontext där dokumenten och texterna skapats (Bryman 

2011). Utifrån detta föll sig vårt val av en kvalitativ innehållsanalys naturligt, då vi haft som 

avsikt att undersöka hur något framställs och värderas (Boréus & Bergström 2005). 

Ytterligare en anledning till att vi har valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys är därför att 

man ofta använder sig av en sådan analysmetod när man har som avsikt att jämföra olika 

texter och dokument, vilket ju också speglar vårt syfte och våra frågeställningar (ibid.).  

 

Så, hur har vi då gått tillväga under studiens gång? Först och främst har vi kodat vårt 

insamlade material, vilket innebär att vi har sorterat materialet utifrån olika begrepp och 

kategorier (Jönson 2010). Med hjälp av Uppdrag gransknings reportage har vi kunnat fånga 

stämningar som förmedlats i olika miljöer och i interaktioner mellan människor. Utifrån detta 

har kodningen bidragit med olika kategorier och teman som hjälpt oss att analysera vårt 

material. Det centrala temat vi använt oss av är beskrivningar av socialtjänsten, 

socialsekreterare, chefer och socialnämnden. De andra begreppen och temana har varit makt, 

etik, ansvar och medieträning. Meningen med kodning är just att ordna och strukturera 

materialet för att upptäcka olika mönster och samband (Jönson 2010).  

 

Bryman (2011) skriver att kodning vanligtvis är utgångspunkten då det handlar om kvalitativa 

dataanalyser. Vidare ger Bryman (ibid.) olika tips man bör tänka på vid kodningsarbetet. 

Några exempel på det vi haft i åtanke gällande kodningen har varit att komma igång med 

kodningen så fort som möjligt samt att komma ihåg att hålla en distans till kodningen för att 

inte blanda ihop den med analysen (ibid.).  

 

Vi har även transkriberat de delar av det som sägs i reportagen som vi funnit relevanta för vår 

undersökning. Med transkribering menas att man helt eller delvis skriver ut det som sägs i en 

intervju (i vårt fall reportage), man omsätter alltså ljud till text (Daneback & Månsson 2008). 
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För att öka reliabiliteten har vi diskuterat våra tolkningar med varandra, vilket utifrån Bryman 

(2011) skulle kunna utgöra en variant av begreppet interbedömarreliabilitet. Eftersom vi varit 

två personer som har tolkat transkriberingarna har vi hela tiden haft en genomgående dialog 

med varandra för att våra tolkningar ska stämma överens och på så sätt undvika risken att vi 

tolkar materialet på olika sätt.  

 

4.5 Metodens förtjänster och begränsningar 

En av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys är flexibiliteten i en 

sådan metod (May 2001). Då vi inte kunde veta vad som skulle komma att växa fram ur vår 

undersökning från början var det betydelsefullt för oss att inte känna oss låsta vid metoden 

som sådan. En flexibel metod var därmed av stor vikt för oss. Även Ahrne och Svensson 

(2011) menar att forskningsprocessen vid kvalitativa metoder innefattar en större flexibilitet 

än vid kvantitativa metoder. Denna flexibilitet har gett oss möjligheten att under studiens 

gång förändra och anpassa studiens uppbyggnad och frågeställningar i förhållande till vad 

som skett under forskningsprocessens gång (ibid). Metodens flexibilitet ser vi alltså som en 

stor förtjänst och precis som Bryman (2011) skriver är det enklare att skifta fokus och 

inriktning för den som använder sig av en kvalitativ metod. Ytterligare en styrka med 

metoden är att den ger en god bas för jämförelse och bidrar med en överblick över ett stort 

material (Boréus & Bergström 2005). En annan förtjänst med vårt metodval är att vi inte har 

behövt leta efter informanter att intervjua, och på så vis sparat tid genom att använda oss av 

sådant som redan finns att tillgå på nätet. 

 

Då vi till stor del har använt oss av massmediala dokument som finns tillgängliga på internet, 

är en annan fördel med vår metod just materialets lättillgänglighet. Den stora mängden 

dokument som finns att tillgå via nätet har gjort det möjligt för oss att finna material på ett 

enkelt sätt med internet som huvudkälla (Bryman 2011). En nackdel när det gäller att 

analysera massmediala produkter är att det ibland kan vara svårt att ta hänsyn till frågor 

rörande autenticitet och trovärdighet (ibid.). För att detta inte skulle bli ett problem för oss har 

det därför varit viktigt att vi hela tiden varit medvetna om denna begränsning och därmed haft 

ett kritiskt förhållningssätt gentemot de dokument vi använt oss av. De flesta diskussions- och 

debattforum på internet bevakas och kontrolleras av en så kallad moderator, vars uppgift är att 

rensa bort kommentarer och åsikter som kan verka stötande. Vi har haft detta i åtanke under 
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bearbetningen av kommentarerna, då vi varit medvetna om att moderatorn varit den som 

enskilt beslutat om vilka kommentarer och inlägg som visats.  

 

Ett problem vi stötte på, som vi dessvärre inte hade räknat med, var sättet att referera till våra 

massmediala dokument. Till en början visste vi inte riktigt hur vi skulle lösa det på bästa sätt, 

men efter att vi prövat oss fram fann vi att vårt slutliga val var det bästa sättet. Referenserna 

och referenslistan till de massmediala dokumenten ser alltså ut som de gör på grund av att vi 

tror att det är den bästa lösningen för att underlätta för läsaren. Kanske finns det andra 

lösningar på referenshanteringen, men för oss var detta sätt det bästa. Angående referenser 

och källhänvisningar är det såklart alltid bäst att gå till originalkällan, men det finns ändå ett 

par ställen i vår studie där vi valt att inte göra det. Detta på grund av att det vore orimligt att 

gå till originalkällan i en artikel som refererar till flera olika studier.    

 

Ytterligare en nackdel gällande kvalitativa forskningsmetoder handlar om den kritik som 

riktats mot kvalitativ forskning rent generellt. Bryman (2011) skriver att kvalitativa 

undersökningar ibland kritiseras för att vara alldeles för subjektiva. Detta har vi försökt att ha 

i åtanke då vi tolkat och analyserat materialet, för att på bästa sätt hålla oss så objektiva som 

möjligt. Detta gjorde vi genom att hela tiden läsa igenom varandras texter för att undvika 

risken att bli värderande och subjektiva. Vi diskuterade fallen noggrant med varandra 

eftersom vi ville förstå varandras värderingar angående problematiken i fallen. Vid kodningen 

av vårt material har vi varit noggranna med att koda på samma sätt och på så vis gjort 

likartade bedömningar. Eftersom vi varit två personer som kodat olika delar av materialet har 

detta varit oerhört viktigt för oss att ha i åtanke, framförallt för att undvika en begränsning i 

studien (Boréus & Bergström 2005). 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Det diskuteras mycket kring validitet och reliabilitet när det gäller forskning. Begreppen är 

viktiga, men kan vara svåra att förstå och att applicera. Bryman (2011) beskriver validitet som 

ett forskningskriterium och menar att det går ut på att bedöma om de slutsatser som dragits ur 

en undersökning hänger ihop. Man kan exempelvis inte dra några valida slutsatser utifrån att 

både barnafödandet och storkpopulationen har ökat i Skåne under de senaste åren, det finns 

nämligen inget samband (om man nu inte tror på skrönor). Reliabiliteten förklarar Bryman 

(ibid.) som tillförlitlighet, det vill säga om resultatet av en undersökning skulle bli det samma 
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om undersökningen gjordes om, eller om slumpen på något vis har varit inblandad. När det 

diskuteras validitet och reliabilitet så är det många som tänker på kvantitativ forskning och det 

diskuteras inom den kvalitativa forskarkåren hur väl fungerande dessa begrepp är på den 

kvalitativa forskningen. Är det så att man kan ändra på innebörden av begreppen, men ändå 

behålla dem när det gäller kvalitativ forskning? (ibid.). 

 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet nästan uteslutande om att mäta saker och är alltså inte 

så intressant för den kvalitativa forskningen. I vår undersökning har vi hela tiden varit 

tvungna att ha vår frågeställning i åtanke för att inte komma ifrån det vi avsett att ”mäta”. En 

risk skulle kunna vara att vi glider ifrån vår frågeställning under bearbetningen av materialet, 

vilket skulle kunna leda till att validiteten kommer på skam. Vi har naturligtvis varken kunnat 

eller haft som avsikt att leverera ett generellt svar som säger att socialtjänsten framställs på 

det ena eller andra sättet i all massmedia, eftersom vår analys består av tolkningar av vad 

andra människor tycker och tänker.  

 

Utifrån Brymans (2011) beskrivning av begreppen och kriterier för kvalitativ forskning 

framgår att förklaringen av empirin måste vara trovärdig och att det förklaringen bygger på i 

form av både valet av och mängden empirisk data måste tas hänsyn till. Andra forskare och 

författare beskriver validitet och reliabilitet på andra sätt och lutar sig på andra 

forskningskriterier. Det vi vill komma fram till är att det finns olika bud inom forskarvärlden 

på hur begreppen ska användas och i vilken utsträckning, men att gå in och beskriva alla 

kriterier skulle ta för mycket plats. Lundström (2008) skriver om hur man kan bedöma ett 

dokuments äkthet och problemen som kan finnas med detta. Han menar att dokument för det 

mesta får sin autenticitet från det arkiv där de förvaras. De dokument vi har granskat förvaras 

bl.a. i ett mediearkiv som ligger ute på nätet. För det mesta har det framgått om de är 

uppdaterade, alltså om det har lagts till eller tagits bort information från dem och i så fall 

vilket datum. Problemet har varit att vi inte med säkerhet kunnat veta om det har lagts till eller 

tagits bort någon information från våra dokument. Ytterligare ett problem vi varit medvetna 

om är ihopklippta dokument (Lundström 2008), där många olika författare har skrivit på ett 

och samma dokument. Det kan ju vara så att de olika författarna inte ger problemet de skriver 

om samma innebörd. Det är något som vi har varit uppmärksamma på i vårt skrivande, att vi 

pratar om samma sak och har samma definitioner på begrepp.  
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4.7 Etiska överväganden 

När det gäller forskningsetiska principer så finns det fyra till antalet som är viktiga att ha i 

åtanke. Dessa fyra principer brukar kallas individskyddskrav. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

är dessa principer inga regler utan mer utformade som råd, vilket innebär att vi fortfarande 

måste använda oss av våra egna omdömen och komma ihåg att även vi har ett eget ansvar. 

Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att så mycket information som möjligt ska utgå 

från forskaren till den tilltänkte deltagaren redan när förfrågan om medverkan ställs. Det 

andra kravet behandlar samtycket och innebär att forskaren måste inhämta ett samtycke från 

samtliga deltagare av studien. Konfidentialitetskravet handlar om att vara försiktig med 

personuppgifter, medan nyttjandekravet handlar om att den information som samlats in om 

enskilda personer endast får nyttjas för forskningsändamål (ibid.). 

 

Vi har undersökt redan befintliga texter, chattar, debattforum och reportage. Vi har därför inte 

sett den etiska aspekten som något problem, då vi vet att personerna redan har valt att vara 

offentliga. Vi har inte behövt inhämta några samtycken eftersom vi har använt oss av 

massmedieprodukter. Gällande nyttjande- och konfidentialitetskravet såg vi heller inga 

problem eftersom vi har granskat redan befintliga uppgifter och inte försökt hitta nya. Ett 

problem som skulle kunna uppstå är om våra tolkningar innebär obehag för någon inblandad, 

exempelvis genom att vi rört runt i gamla uppgifter som kan väcka gamla känslor till liv. 

Samtycket är något vi har diskuterat mycket kring. Även om en forskare eller reporter 

förklarar för den enskilde vad studien eller reportaget går ut på är det fruktansvärt svårt för 

både forskare, reporter och den medverkande att veta vilka konsekvenser resultaten kan få.  

 

Det här med att använda internet som forskningsbas börjar bli så pass vanligt att man har 

börjat uppmärksamma den etiska problematiken med det. Den problematik som Bryman 

(2011) tar upp är mest sådan där du som forskare kan skapa en direktkontakt med andra 

människor, exempelvis på chattar och olika mötesrum på nätet. Där kan ju en forskare vara 

dold på ett helt annat sätt än ute i verkliga världen. Problemet borde naturligtvis vara omvänt 

också. Hur ska en forskare kunna veta att personen den iakttar är den som den utger sig för att 

vara, eller talar sanning? Bryman (ibid.) tar även upp konfidentialitet. Det kan vara svårt att 

utlova något sådant eftersom meddelanden och annat som skickas kan snappas upp av andra 

på vägen. Dessutom är meddelanden som skickas till diskussionsgrupper offentliga på nätet. 
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Eftersom de chattar vi använt oss av är stängda har vi inte stött på det här problemet, då man 

alltså inte kunnat skriva fler inlägg på dem.   
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras vår empiri så som den ser ut med våra teoretiska glasögon. 

Analysen sammanblandas med resultaten från vårt insamlade material. För att underlätta för 

läsaren har vi delat upp de två olika fallen var för sig. Slutligen följer ett stycke där vi jämför 

fallen med varandra. 

5.1 Markfallet 

5.1.1 Myndighetshaveri och myndighetsmaffia 

I början av Uppdrag gransknings reportage om de två omplacerade familjehemsbarnen i 

Marks kommun talar reportern om ett hastigt farväl, myndighetshaveri och om socialtjänstens 

hemliga plan. Det handlar om ”de förlorade barnen”, för att använda Uppdrag gransknings 

egen benämning (SVT1 2010). Debatten spred sig som en löpeld landet över och allmänheten 

började diskutera och kommentera i bloggar och andra forum. Får sociala myndigheter bära 

sig åt hur som helst? Hur tusan tänker de? När ska myndigheter verkligen börja bry sig om 

barnen? Frågorna är många och bara en del av det som tas upp i kommentarerna i Carlqvists 

(2010, 2011) blogg. Uppdrag gransknings reporter upplyser tittarna om att socialtjänsten inte 

lyssnat på familjehemmet och att hela den här historien består av två läger. På ena sidan står 

familjehemmet och på andra sidan finns Marks socialsekreterare som är övertygade om att det 

är familjehemmets fel att barnen mår dåligt (SVT1 2010). Debatten kring det 

uppmärksammade fallet förblir relativt onyanserad, då kommentarerna huvudsakligen handlar 

om hur detta kunde ske och om hur illa socialsekreterarna skött sina jobb. Många av de inlägg 

som återfinns i kommentarsfälten beskriver hur Marks kommun agerat på ett obegripligt och 

oacceptabelt sätt och skadat alla inblandade. En del går steget längre och menar att 

socialtjänsten agerat brottsligt och utsatt barnen för grov barnmisshandel (Carlqvist 2010). 

Myndighetsmaffia är ett annat begrepp som används för att beskriva socialtjänsten, den som 

kommenterat skriver om Sveriges barnfientliga socialtjänst där myndighetsmaffian kidnappar 

barn från sina föräldrar (Namninsamling 2011). 

Alltså, ett återkommande tema kring denna debatt handlar om hur vidrigt illa socialtjänsten 

gått tillväga i ärendet. Folk blir upprörda och förbannade, vilket visar sig tydligt i 

kommentarerna. Vad är det då som får folk att bli så heligt förbannade och missnöjda med 

socialtjänstens arbete? Kan det vara så att media vinklat historien för att skapa spänning och 

dramatik? Är verkligheten så svart eller vit som den beskrivs? Med hjälp av 
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dagordningsteorin kan man förstå att allmänheten blir upprörd efter att ha sett ett reportage 

som detta. Även Andersson (2004) konstaterar att medias framställning av socialtjänstens 

barnavårdsärenden påverkar allmänheten. Allmänheten får först ta del av reportaget som 

sänds, sedan följer en debatt i både lokalpress och rikstäckande press, fallet har på så vis 

överförts från mediernas dagordning till allmänhetens. Det blir en viktig fråga att diskutera 

och utifrån flera debattforum och bloggar verkar det som att allmänheten köper medias 

framställning rakt av. Medias makt bör inte underskattas. Fundera själv över hur många 

gånger du läst någonting i tidningen och blivit upprörd över det som står skrivet. Journalisten 

besitter en maktposition och kan styra allmänheten i en önskad riktning genom att välja ut 

vilket perspektiv som ska lyftas fram i rapporteringen, vilket så småningom kommer att 

påverka läsaren på ett eller annat vis. 

5.1.2 Vem bär ansvaret? 

Något måste göras så att tjänstemän och politiker blir ansvariga för sina handlingar, allt är 

kommunens fel och det är skrämmande hur ansvarslösa politikerna är. Så ser en stor del av 

debatten ut där allmänheten kräver att tjänstemän och politiker tar sitt ansvar (Ann-Mari’s 

blogg 2011, Hebelius Svahn 2011a). Socialnämnden beskrivs som en ansvarsbefriad 

myndighet som agerat godtyckligt i ärendet. Just begreppet godtyckligt är ett centralt och 

ständigt återkommande begrepp i Carlqvists blogg (Carlqvist 2011). Även psykolog Bo 

Edvardsson, som Uppdrag granskning tar hjälp av i sitt reportage uttrycker en vilja om att 

avsätta hela socialnämnden. Han menar att socialtjänsten traumatiserat och stressat barnen 

genom att rycka upp dem från sin trygga punkt i livet (SVT1 2010). 

Hos vem ligger ansvaret egentligen och är tjänstemän och politiker verkligen befriade från allt 

ansvar? En hel del kommentarer handlar om att finna den som är ytterst ansvarig för de beslut 

som fattats i ärendet, allmänheten vill alltså hitta en syndabock. Den definitionsmakt som 

media förfogar över blir tydlig i detta sammanhang, då media har makten att avgöra vem eller 

vilka aktörer som får träda fram och inta rollen som syndabock (Petersson & Carlberg 1990). 

Syndabocksbegreppet blir intressant i samband med ansvarsutkrävandet, då Uppdrag 

granskning har som mål att hänga ut den som är ytterst ansvarig samtidigt som svenska folket 

kräver ett namn på någon att ställa till svars. Vi människor använder oss av projektiva 

processer för att finna fel och brister hos andra för att på så vis rättfärdiga oss själva 

(Svedberg 2007). Dessa projektiva processer handlar ofta om känslor som maktlöshet, ilska 

och aggression (ibid.). När man hittat någon att skylla på kan människan få utlopp för dessa 
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känslor, vilket upprepas i kommentarsfälten på Uppdrag gransknings chatt. En av de som 

kommenterat skriver ”… ser jag i framtiden dessa barn stämma svensk socialmyndighet, 

svensk domstol och svensk stat för myndighetsövergrepp…” (Yllner 2011:5). Kommentatorn 

har alltså funnit sina syndabockar, nämligen socialtjänsten, domstolen och svenska staten.   

5.1.3 Känslokalla och stelbenta byråkrater 

”Hoppas att hela Socialnämnden avgår i Marks kommun” (UG chatt 2010:3), så uttrycker sig 

en person i chatten på Uppdrag gransknings hemsida efter det att reportaget sänts. 

Kommentaren verkar smitta av sig då den följs av åtskilliga chattinlägg som beskriver en 

önskan om, eller snarare ett krav på att alla handläggare, chefer och övriga inblandade borde 

få sparken eller avgå självmant. Boende i Marks kommun uppger att de skäms över att bo i 

Mark och en hel del glåpord används för att beskriva socialsekreterarna och deras arbetssätt 

(UG chatt 2010). Tjänstemän och politiker benämns som klåpare, känslokalla, aningslösa, 

distanserade, stelbenta byråkrater och som fullständiga idioter. Socialarbetarna beskrivs som 

ryggradslösa vuxna som tror sig veta bäst och kallas inte sällan ”sossekärringar” eller 

”soctanter” som på grund av sin horribla brist på kompetens och empati förstört livet för dessa 

barn med sin inhumana människosyn (Carlqvist 2011, Yllner 2011, Lernfelt 2011).  

Med hjälp av dagordningsfunktionen kan man förklara detta beteende och förstå varför 

människor använder sig av sådana ord när de skriver om socialarbetarna. Reportagets 

journalist har tillsammans med tidningarnas journalister inflytande över den världsbild som 

förmedlas till tittarna och läsarna. De som läser och hör om socialsekreterarnas katastrofala 

arbete får en andrahandsverklighet att hantera, vilket påverkar deras attityder och beteenden 

(McCombs 2006). Det orienteringsbehov som vi människor har påverkar troligtvis också 

behovet av att ta efter medias dagordning. En människa som har egna erfarenheter av 

socialtjänsten och socialarbetare kommer mest troligt att ta del av den bild av socialtjänsten 

som media uppvisar. Detta på grund av att hans eller hennes orienteringsbehov sannolikt är 

större än hos någon som inte har egna erfarenheter av socialtjänsten (ibid.). 

5.1.4 Marks kommun sågas av Socialstyrelsen 

Många av kommentarerna som förekommer i Carlqvists blogg handlar om att hela den här 

historien kommit att bli en fråga om prestige. Några av kommentatorerna menar att prestigen 

ligger i vilken kommun som kan utföra den bästa utredningen och bedömningen (Carlqvist 

2010, 2011). En del hävdar till och med att det är ytterst få socialsekreterare som kan utföra 

ordentliga utredningar medan en annan går steget längre och skriver att det inte är ”… 
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ovanligt med rena lögner i soc utredningar” (Carlqvist 2010:12). Även i Uppdrag gransknings 

chatt beskrivs socialsekreterare ha satt i system att använda sig av lögner i förvrängda 

utredningar och det förekommer även de som menar att socialsekreterarna utför 

hemmasnickrade diagnoser i barnavårdsutredningar (Carlqvist 2010, Yllner 2011). Att Marks 

kommun missat allt vad BBIC heter och att socialarbetarna i Mark inte kan se till barnens 

bästa är också återkommande kommentarer. Kommentatorerna förbannas över att ingen 

lyssnar på vad barnen vill (ibid.). 

Frågan är vad dessa kommentarer grundar sig i, var kommer de ifrån? Mikael Thörn, 

inspektör på Socialstyrelsen, är den som granskat och gått igenom hela Markfallet från början 

till slut. Enligt honom fanns det inte en enda uppgift som talade för att Fanny och Rasmus 

skulle arbetas hem till den biologiska mamman. Det fanns heller inget som försvarar eller 

förklarar den förflyttning som skedde från Eva och Anders till jourhemmet (Bagge 2010). 

Socialstyrelsen sågar och riktar skarp kritik mot Marks kommun då allvarliga fel och brister 

uppdagats, framförallt anser Socialstyrelsen att det fattats beslut om förflyttning innan man 

ens utrett om det är nödvändigt. Kritiken grundas i att man valt att rycka Fanny och Rasmus 

från den trygga plats de växt upp i utan anledning (ibid.). Socialstyrelsens svidande kritik 

avslutas med Mikael Thörns egna ord: ”Vi ställer stora krav på årgärder” (Öbo 2011:1).  

Som vi tidigare redogjort för kan medierapporteringar föra något gott med sig, i synnerhet när 

det rör barnavårdsärenden. Det är inte ovanligt att rutiner och arbetsmetoder ändras och byts 

ut när kritiken slagit hårt (Brunnberg 2001). Efter det att Uppdrag granskning sänt sitt 

reportage om barnen sattes bollen i rullning och debatten i massmedia tog vid. Utifrån en del 

av den tidigare forskning vi beskrivit är det lättare för oss människor att identifiera oss i fall 

som rör barn, då vi alla en gång i tiden varit just barn (ibid.). Med hjälp av detta kan man 

förstå den debatt som givits liv och konstatera att det faktiskt kom något gott ur 

Socialstyrelsens hårda kritik mot socialtjänsten i Mark. Socialstyrelsens krav på att problemen 

åtgärdas har förhoppningsvis lett till att Marks kommun förändrat sina rutiner och 

arbetsmetoder när det handlar om att utföra utredningar.  

5.1.5 Förändringar i Mark 

Så vad hände, blev det några förändringar? Ja, kritiken resulterade i flera förändringar inom 

kommunen. Pressen talar om att två chefer fått sparken efter skandalen med de två barnen. 

För det är just så händelsen beskrivs i media, som en skandal. Både verksamhetschefen och 

chefen för barn- och familjeenheten fick sparken från sina poster (SVT.se 2010). Skandalen 
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kom även att leda till att åtta personer anmälde socialtjänsten i Mark för tjänstefel, där följden 

blev en förundersökning. Socialstyrelsen beslutade sig också för att granska ytterligare 15 

ärenden rörande socialtjänstens barnavårdsarbete, där resultatet blev en bedrövlig syn. Det 

slutade med att samtliga ärenden rörande barn och unga kontrollerades, där inte mindre än 98 

av 148 ärenden hade brister (Amini 2011). 

 

En hel del kommentatorer i en av bloggarna riktar sitt missnöje mot vice ordförande i 

socialnämnden, Anita Lomander, som sedan kom att bli ordförande istället för vice. 

Lomander var på olika sätt involverad i ärendet kring Fanny och Rasmus. Att många visar sitt 

missnöje mot Lomander råder det ingen tvekan om, speciellt inte efter att hon upptäckts vara 

medlem i en Facebookgrupp, där det förs en kampanj om att inte flytta tillbaka barnen till Eva 

och Anders. Lomanders medlemskap i denna grupp leder till inte mindre än 301 kommentarer 

i bloggen Cattasbubbla (2011), där kommentetorerna menar att det inte är klokt att en 

politiker med makt att fatta beslut ingår i en sådan grupp. Allmänheten kräver en förändring 

inom kommunen! Men det är inte bara avgångar och avsked som blivit följden av medias 

framställning av Markfallet och debatten som följt därefter. Fostermamman Eva har nämligen 

tagit initiativet till att starta en ny organisation, Barnperspektivet i Sverige. Eva fick 

möjligheten att träffa tio riksdagsledamöter, där hon förde fram sina åsikter om att barnens 

perspektiv måste stärkas i socialtjänstens utredningar och arbete. Eva menar också att 

socialtjänstlagen måste ses över och skärpas samt att familjehemsföräldrar måste få fler 

juridiska rättigheter (Hebelius Svahn 2011b). 

 

5.2 Sandvikenfallet 

 

5.2.1 Fokus på föräldrarna 

Det som slog oss i Sandvikenfallet var hur mycket fokus det låg på föräldrarna. Det var deras 

berättelse rakt igenom. Barnen blir akut omhändertagna och det omnämns av föräldrarna att 

”det måste ju vara jättejobbigt för tjejerna att inte få träffa oss”. Uppdrag granskning berättar 

om hur jobbigt det är för tjejerna med hjälp av en bild på en tom lekplats. Den äldsta dottern 

kommer med lite grann när det berättas om ett polisförhör med henne där förhörsledaren på 

uppdrag av åklagaren ställer ledande frågor och gör en onanirörelse som barnet härmar. Den 

äldsta dottern påstås ha yttrat orden ”mjölka pappas snopp” och detta påstådda uttalande följer 
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som en löpeld genom hela historien (SVT1 2011).  Att fallet handlar om sexuella övergrepp 

och barnpornografi har fått debatten att sticka iväg i vissa kommentarsfält.  

 

5.2.2 Svågerpolitik, socialkärringar och inkompetens 

I Uppdrag gransknings chattforum haglar glåporden efter det att reportaget sänts i TV. Många 

har blivit rasande och minst sagt upprörda hemma i TV-sofforna, om man utgår från vad som 

står skrivet i chatten. Hur kunde detta hända? När vi tittat på chatten efter programmet och 

efter en del artiklar som Uppdrag granskning lagt ut på sin hemsida och på bloggars 

kommentarsfält så är det många som undrar om det inte på något sätt går att sätta dit 

tjänstemännen, det talas mycket om rättsosäkerhet och många undrar om familjen har rätt till 

skadestånd. Tjänstemännen är inkompetenta och folk skäms både över att bo i Sverige och att 

vara människor. Åklagaren blir också hårt åtgången och det är inte alltid det framkommer 

vilken av de två åklagarna de menar. Moralpanik är även ett ord som kommer tillbaka, detta 

med tanke på filmsekvensen som blev beslagtagen och rubricerad som barnpornografi 

(Nordmark, Johansson, Bagge 2011). 

 

En stor del av de kommentarer som finns att läsa handlar om hur alla inblandade i Sandvikens 

kommun agerat skamligt, pinsamt, fruktansvärt, fullständigt fel, förjävligt och oprofessionellt 

(Nordmark et al. 2011). En kommentator benämner det familjen fått utstå som ”kommunens 

våldtäkt” och talar om Sandviken som en ”jävla svinkommun”. Det talas även om 

socialkärringar, myndighetsövergrepp och om det totala rättshaveri och den maniska 

förföljelse som socialtjänsten har tvingat familjen att gå igenom (ibid.). Ju fler kommentarer 

man läser desto fler glåpord och negativa beskrivningar av socialtjänsten och socialarbetare 

finner man. Sammanlagt består chattens kommentarsfält av inte mindre än 81 kommentarer. 

En man menar att vi måste förändra vårt ruttna och föråldrade system, medan en annan 

skriver att Sandvikenfallet speglar kommunen i ett nötskal, då den präglas av en svågerpolitik 

där fega politiker och tjänstemän bara har som uppgift att hålla varandra om ryggen (ibid.). 

”Så här blir det när pensionsmässiga fritidspolitiker fattar beslut i nämnder och styrelser!” 

(Nordmark et al. 2011:13), skriver en kommentator som på ett tydligt sätt visar sitt missnöje 

över de beslut som fattats i Sandviken. Ett annat vanligt förekommande tema i 

kommentarsfälten är okunskap. Den brist på kunskap som många av kommentatorerna anser 

att socialsekreterarna har leder till att de utreder och bedömer på ett felaktigt vis. 

Socialarbetarnas inkompetens har skadat oskyldiga barn, då de förvränger skvaller och lögner 

till sanningar, vilket inte är ovanligt i detta retarderade land, menar ytterligare en upprörd 
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kommentator. En annan förundras över att de förtorkade och inskränkta socialarbetarna kan 

ge uttryck för sina unkna fantasier i sina utredningar, vilket kommentatorn menar är och 

förblir en gåta (Nordmark et al. 2011). Det finns även de som verkar gå steget längre genom 

att hävda att socialtjänsten i Sandvikens kommun har satt i system att isolera flera familjer 

från varandra. Många av de som kommenterat skriver att de är uppriktigt förbannade på 

socialtjänsten och uttrycker en önskan om att ställa de ansvariga till svars och avskeda dem 

om de inte själva väljer att avgå. Helst bör man också ställa alla inblandade inför rätta och 

väcka åtal på grund av tjänstefel (ibid.). 

 

Utifrån de synpunkter som går att utläsa i chattforumet är den absolut största delen av 

kommentarerna på något vis negativa och inte sällan innehåller de också olika sorters glåpord. 

Hur kommer det sig att människor spyr galla över tjänstemän och övriga inblandade på detta 

vis? Och varför kryddar de sina kommentarer med alla dessa glåpord? Skulle det kunna vara 

så att kommentatorerna använder sig av den omedvetna projektionen för att rättfärdiga sina 

egna fel och brister? Och i samband med dessa projektiva processer använder vi människor 

oss ju, som tidigare nämnt, gärna av syndabocksbegreppet (Svedberg 2007). 

Kommentatorerna vill hitta någon eller några att lägga skulden och ansvaret på. Någon ska få 

sota för det som hänt familjen i Sandviken, frågan är bara vem? Ikläder sig socialtjänsten 

rollen som syndabock och vad tänker socialarbetarna själva om hur de framställs i 

massmedia? Med utgångspunkt i den tidigare forskning vi redogjort för tidigare beskriver 

Aldridge (1990) att socialarbetarna i en studie verkar tro att de har ett mycket sämre rykte om 

sig än vad de egentligen har. Allmänheten är faktiskt inte så negativ gentemot socialtjänsten 

och socialarbetarna som de verkar tro (ibid.). Även Zugazaga et al. (2006) redogör för en 

studie med slutsatsen att hela 98% av Storbritanniens befolkning uppfattar socialtjänsten via 

medierna, då endast 2% av befolkningen någon gång träffat en socialarbetare. Den bild av 

socialtjänsten som befolkningen tagit emot med hjälp av medierapporteringarna är till största 

del positiv (ibid.).  

 

5.2.3 Uppdrag granskning föder hat 

En polis som kommenterat menar att hans kolleger i reportaget har varit inkompetenta och 

brutit mot regler när det gäller förhör (UG chatt 2011) En annan kommentar är från en 

socionom som menar att detta skrämmer människor att ta kontakt med sociala myndigheter, 

fast de kanske behöver det och detta håller reportern som svarar henne med om och menar att 

det kan vara en baksida av reportaget, men att ämnet ändå måste belysas (ibid). Flodström 
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Enquist (2011) har skrivit en debattartikel där hon argumenterar för att Uppdrag granskning 

föder hat. Det hon menar är att genom att media ger en så ensidig bild av socialtjänsten så 

medverkar de till att förtroendet för socialtjänsten minskar. Förlorarna, menar hon, är barnen, 

därför att redan nu är folk rädda för att anmäla. Även de med anmälningsplikt väntar och är 

osäkra. Uppdrag granskning gör inte saken bättre. Hon fortsätter med att upplysa om att det är 

väldigt få misstänkta sexuella övergrepp som leder till åtal. Dessutom menar hon, att i detta 

fall skjuter vi budbäraren, nämligen en nära familjemedlem som var orolig och gjorde en 

anmälan. Hon fortsätter med att kritisera Uppdrag granskning och menar att de vinklar sina 

program och väljer att inte ta med viktig information och om detta kan ju inte tittaren veta 

något utan sväljer allt som sanning. Författaren kritiserar dramaturgin i reportaget och vill få 

oss att förstå att det bara är den ena sidan som visas. Hon fortsätter med att kritisera 

journalisterna och menar att det är en tydlig okunskap som framträder från deras sida genom 

de frågor som de ställer till sina ”offer”.  Hon fortsätter med att ifrågasätta deras kompetens 

och menar att det kanske inte är deras sak att bedöma när ett barn far illa. Journalisterna hade 

inte fått de reportage de nu fick om inte familjen utåt sett varit en välfungerande familj, detta 

är något som socialtjänsten inte kan låta sig luras av (ibid.). Får hon sina läsare med sig på sitt 

tåg i sin kritik av Uppdrag granskning och sin positiva syn på socialtjänsten? Nej, inte riktigt. 

En av de som kommenterat hennes artikel menar att hon verkar vilja sända samhället tillbaka 

till tiden då de brände häxor på bål. Samma människa menar även att det hela är ett vanligt 

svartsjukedrama, för alla vet ju att Jennies syster har varit ihop med Thomas innan. Denna 

kommentator menar även att socialen inte kan gömma sig bakom sin sekretess längre. Här har 

även fostermamman i Mark kommit med en kommentar där hon menar att Uppdrag 

granskning gör ett bra jobb och att det ofta är de enda som vågar ta tag i fall som dessa. 

Flodström Enquist får även lite medhåll även om det är någon som menar att socialtjänsten 

behöver vara lite mer källkritisk. En annan kommentator menar att Flodström Enquist skriver 

sanningen och undrar över hur människor som kritiserar socialtjänsten tänker och om de vet 

hur socialtjänsten arbetar. Man förstår lite senare att kommentatorn själv jobbar med 

barnavårdsutredningar (ibid). Vad är det Flodström Enquist vill med sin artikel? Vill hon få 

folk att ändra åsikt till sin egen? Vill hon få folk att förstå att det socialtjänsten gör är bra? Att 

det Uppdrag granskning gör är dåligt?  

 

Om man ska tro Petersson och Carlberg (1990) och vad de skriver i sin bok ”Makten över 

tanken” så förekommer det en ständig strid om att förändra och modellera folks syn på deras 

verklighet och värderingar. Skillnaden ligger i hur man gör det, med övertalning eller genom 
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att övertyga. Båda innebär att man försöker inverka på någon annans tankar. I den fria 

opinionsbildningen finns det rum för båda begreppen, men det finns en betydande skillnad 

mellan övertalning och att övertyga utifrån människors självbestämmande. Att försöka 

övertyga en person att självständigt byta åsikt med hjälp av rationella argument är något annat 

än att försöka göra det med dold agenda genom alla effektiva medel och knep. Det bästa för 

demokratin vore om medierapporteringen till största del innehöll så mycket som möjligt av 

övertygelsens rationella argumentering och så lite som möjligt av övertalningens 

maktutövning.  

 

En socionomstudent är väldigt upprörd över att barnen omhändertogs efter bara en enda 

anmälan och använder ord som inkompetens och rättsosäkerhet om socialtjänsten i Sandviken 

(ibid.). Även en före detta socialarbetare har kommenterat och menar att det strider mot 

barnens bästa att inte låta någon inom familjens nätverk få ta hand om barnen och kritiserar 

Uppdrag granskning lite grann för att bara belysa problemet utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Hon tycker att det är värt ett program i sig att belysa det ur barnens perspektiv (UG chatt 

2011).  

 

5.2.4 Onyanserat och vinklat 

Det finns fler kommentatorer som håller med Flodström Enquist om att Uppdrag gransknings 

reportage var mindre bra. En kvinna skriver att hon blir upprörd för att hon tycker 

programmet är onyanserat och bara har fokus på föräldrarnas perspektiv. Hon menar att 

Uppdrag granskning bidrar till att skapa misstro mot en hel profession och att hon kan förstå 

flykten från det svåra arbetet som socialtjänsten utför (ibid.). En annan kvinna skriver att hon 

tycker att det är ett väldigt snävt och vinklat program och beskyller Uppdrag granskning för 

att ha klippt och klistrat och inte tagit med all information. Kvinnan menar att Uppdrag 

granskning vet att fallet inte är så svart eller vitt som de framställs (ibid.). Uppdrag 

granskning har även fått kritik i Aftonbladet av Cantwell (2011) som anser att det är ett 

komplicerat fall och att Uppdrag granskning har uteslutit en del väsentliga detaljer. Cantwell 

menar att efter att han har läst förundersökningen så kan han säga att det finns en hel del att 

lägga till bilden, som tittarna inte får ta del av. Han verkar också tycka att Uppdrag 

granskning inte informerade tittarna tillräckligt vad tingsrätten egentligen sa om Thomas och 

Jennie. Tingsrätten bedömde nämligen ”… att föräldrarna haft en bristande gränssättning i 

fråga om intimitet och integritet och konstaterar att de inte lyckats ”vägleda” barnen” 

(Cantwell 2011:1). Vidare konstaterar Cantwell (2011) att i reportaget om Thomas och Jennie 
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sägs det att barnens ombud går emot socialtjänsten och menar att barnen ska få komma hem 

till sina föräldrar. Det som sägs av barnens ombud är att det har varit svårt att fatta beslut 

(ibid.). Att föräldrarna varit svaga på att sätta gränser men att avsaknaden av sådana inte varit 

så allvarliga att ”… det når upp till kravet på påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling 

kan komma att skadas” (Cantwell 2011:1). Barnen fick alltså komma hem. Även i fallet med 

filmsnutten som en åklagare bedömde som barnpornografi finns det besvärande 

omständigheter som Uppdrag granskning inte upplyste sina tittare om (Cantwell 2011). 

Uppdrag gransknings reportrar Nicke Nordmark och Hasse Johansson (2011) fick naturligtvis 

bemöta denna kritik. Detta görs på Uppdrag gransknings egen hemsida och i 

kommentarsfältet efter finns det de som i stort kommenterar reportaget och de som kritiserar 

Aftonbladet som tidning och Cantwell som journalist. En kommentator skriver med tanke på 

Aftonbladet att ett land har de massmedier och politiker som det förtjänar (ibid.).  

 

5.2.5 Vad säger Socialstyrelsen? 

Redan innan hela historien kring Thomas och Jennies familj fördes fram i ljuset hade 

Socialstyrelsen beslutat sig för att granska individ- och familjeomsorgen i Sandviken på grund 

av att flera klagomål inkommit gällande flera andra ärenden i kommunen (Hejdenberg 2011). 

Några av de som kommenterat i chatten efter Uppdrag gransknings reportage skriver att 

socialtjänsten behöver granskas mer och att hela Sandvikens kommun själva bör granskas för 

att stå till svars för sina handlingar. En annan menar att socialtjänstens häxjakt kan fortgå 

eftersom myndigheter har alldeles för många rättigheter (Nordmark et al. 2011). 

Kommentatorerna fick som de ville, Socialstyrelsen har granskat Sandvikenfallet och inte 

bara en, utan tre gånger. Anledningen till att Socialstyrelsen bestämde sig för att utföra en 

tredje tillsyn mot kommunen har med Thomas och Jennies bekanta att göra. De menade att 

Sandvikens individ-och familjeomsorg inte gjort annat än fel i ärendet (Jonsson 2011). Vad 

kom då Socialstyrelsen fram till i deras tre tillsyner? Jo, de kom fram till precis samma sak 

varje gång. Nämligen att socialnämndens agerande och beslut varit relevant i förhållande till 

ärendets karaktär. Socialstyrelsen rapporterar också om att de inte kunnat se några brister i 

handläggningen av Sandvikenfallet och därmed har nämnden agerat fullt korrekt (Sandvikens 

Kommun 2011). 

 

Människors behov av information och vägledning är som tidigare nämnt individuellt och 

handlar om deras strävan efter mening (McCombs 2006). De som kommenterat 

Sandvikenfallet i olika sociala medier vill ha en förklaring till hur det kunnat hända. 
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Allmänheten verkar köpa medias framställning då de blir upprörda och på så vis har medias 

dagordning överförts till allmänhetens (ibid.). Efter debatten i media kräver allmänheten 

sedan en förklaring på det inträffade, varvid Socialstyrelsen tar vid och i slutändan friar 

Sandvikens kommun i alla avseenden. Socialtjänsten och nämnden har alltså agerat helt rätt i 

ärendet. Hur kommer det sig att media och debatten som följt därefter ger en bild av historien 

och sedan kommer Socialstyrelsen och säger något helt annat? Och vad händer då? Hur ska 

svenska folket kunna förstå och skapa mening efter denna motsättning? Med hjälp av 

dagordningsteorin skulle man kunna tänka sig att allmänheten då blir tvungna att orientera sig 

på nytt. Den information och vägledning mediedebatten bidragit med sköljs nu över med ny 

information och vägledning från Socialstyrelsens sida. Till en början har allmänheten köpt 

Uppdrag gransknings och medias skildring och debatt av fallet, och nu kommer en myndighet 

som försöker övertyga oss om att denna skildring inte stämmer. Här blir kampen om att 

övertala eller övertyga intressant. Denna kamp handlar om att förändra allmänhetens tankar, 

värderingar och syn på verklighet (Petersson & Carlberg 1990). Frågan är vem eller vad som 

vinner denna kamp och om det är lättare att tro på media framför en myndighet, eller tvärtom. 

Först köper allmänheten medias framställning, tills en annan framställning dyker upp på 

agendan och försöker övertyga oss om att den är den rätta. Att Socialstyrelsen, myndigheten, 

använder sig av att övertyga framför övertalning är bara något vi kan anta, då övertalning 

handlar om att använda sig av en dold agenda med dess olika knep (ibid.). Låt oss då anta att 

Socialstyrelsen har som mål att övertyga och låta allmänhetens åsikter och värderingar 

förändras genom dem själva. Däremot är det mer troligt att media använder sig av 

övertalning, med dess dolda agenda i form av dramaturgi och anspelningar på allmänhetens 

känslor.   

 

5.2.6 De udda 

Det finns även kommentarer som sticker ut väldigt mycket. Inte för att de är negativa eller 

positiva utan för att de för fram tankar som inte någon annan gör. Ibland när man läser de 

riktigt udda kommentarerna kan man få tanken att de har skrivit enbart för att starta en debatt. 

Det kan fungera på en bloggs kommentarsfält men inte på en direktsänd chatt. Därför låter vi 

denna kommentar få lite utrymme och delvis för att mannen som har skrivit den själv inser att 

han inte har några vanliga idéer. Detta låter han oss förstå genom att skriva att han nog är 

typiskt osvensk. Han menar att det inte är oskyldigt att filma sina nakna barn. Kläder på! Han 

menar att vuxna människor med rätt syn på moral förstår väl att uppfostra sina barn till att 

ingen äger deras kroppar, inte ens föräldrarna. Inte för videofilmning eller fotografering. Hade 
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han varit statsminister så skulle han utnämnt åklagaren som drev detta till åtal till 

justitieminister. Han menar vidare att hela reportaget ”luktar pedofilfjäsk”. Han avslutar med 

att hävda att muslimerna har rätt, inför sharialagar i Sverige och piska föräldrar som inte lyder 

(UG chatt 2011). 

 

5.3 Jämförelse av fallen 

Efter att ha tittat närmare på mediedebatterna gällande Markfallet och den så kallade 

mardrömmen i Sandviken har vi funnit en del likheter, men också skillnader som är värda att 

notera. Frågan vi ställer oss är hur det kommer sig att debatterna i media kommit att se så 

olika ut då båda debatterna rör barn som far illa och varit aktuella inom socialtjänsten.  

 

Den tydligaste likheten ligger i hur kommentatorerna genom de olika sociala medierna 

använder sig av olika beskrivningar av socialtjänsten och socialarbetarna, huvudsakligen i 

form av glåpord och negativa ordalag. Den absolut vanligaste beskrivningen av 

socialarbetarna handlar om deras inkompetens och den rättsosäkerhet som tycks råda i vårt 

avlånga land. Allmänheten undrar hur tjänstemän och politiker bär sig åt och hur dessa 

händelser ens kunnat ske. De menar att det är oacceptabelt och skrämmande hur illa 

socialarbetarna skött sina jobb och vill hitta någon som kan stå ansvarig för de beslut som 

tagits. Exempel på hur kommentatorerna väljer att beskriva socialarbetarna och socialtjänsten 

är genom ord som exempelvis socialkärring, soctant, myndighetsmaffia och 

myndighetsövergrepp. En del har gått steget längre och kallat den svenska socialtjänsten för 

en barnfientlig sådan, medan andra talar om att de utsatta fått utstå ”kommunens våldtäkt”. 

 
Att olikheterna är fler än likheterna är kanske trots allt inte så konstigt även om båda fallen 

handlar om barn som far illa och är aktuella inom socialtjänsten. Det är två helt olika fall, där 

det ena reportaget från Uppdrag granskning fokuserar helt på barnen och det andra fallet som 

granskas helt fokuserar på föräldrarna. Tittar man på debatten efteråt så glider de som 

kommenterat om Sandvikenfallet gärna in på sidospår, som inte har så mycket med det direkta 

fallet att göra, vilket inte sker i kommentarerna efter Markfallet. Det är också så att i 

Markfallet är det fosterfamiljen mot socialtjänsten och den biologiska mamman som dock får 

sin talan förd av socialtjänsten. I Sandvikenfallet är det fler myndigheter och personer 

inblandade såsom polis och åklagare. Det är också två skilda fall i Sandvikenfallet. Ett mål 

om sexuella övergrepp som innefattar båda föräldrarna och ett barnpornografimål som enbart 

innefattar mamman. I Markfallet är det dock två olika socialförvaltningar inblandade, den i 
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Vara kommun och den i Marks kommun. De två socialnämnderna står ganska långt ifrån 

varandra i vad de anser vara en god miljö för barn och i hur de sköter fall med barn som 

kommunen placerat. Den ena kommunens tjänstemän åker och tittar till placerade barn en 

gång i månaden och den andra kommunen fattar drastiska beslut utan att ha varit i familjens 

hem en enda gång (SVT1 2010).  

 

En annan olikhet i fallen är hur tjänstemännen hanterar situationen när Janne Josefsson 

knackar på. I den kommun som har fått kritik från Socialstyrelsen ställer tjänstemännen upp 

och försöker förklara sig, medan den kommun som Socialstyrelsen helt friat, där vill 

tjänstemännen inte veta av några snokande reportrar och ställer helt enkelt inte upp. Då kan 

man fråga sig om det är bättre att ställa upp och i alla fall försöka förklara varför det blev som 

det blev, eller att tiga. Vilket leder till mest spekulationer och kritik? De som dock ställde upp 

i Sandvikenfallet var de olika åklagarna och socialnämndens ordförande som visserligen 

enbart hänvisade till de tjänstemän som inte ställde upp (SVT1 2011). Hade tjänstemännen i 

Sandvikens kommun sett Uppdrag gransknings reportage om Marks kommun och tänkt att – 

händer det här, då ställer jag inte upp? I Sandvikenfallet blev det också väldigt klart och 

tydligt när man tittar på debatten efteråt att både press och människor som kommenterar har 

väldigt dåliga kunskaper om hur beslutsordningen från en anmälan upp till förvaltningsrätten 

ser ut när det handlar om LVU. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

För att göra två långa historier korta följer här en mycket förenklad och kort sammanfattning 

av debatterna som följt händelserna i Mark och Sandviken. Slutligen följer ett stycke som 

sammanfattar mediernas makt. 

 

5.4.1 Markfallet 

Debatten i massmedia är väldigt onyanserad då den stora frågan i debatten kommit att bli: 

”Hur kunde detta ske?” De flesta kommentarer och tankar i den debatt vi undersökt har 

handlat om att hitta någon att ställa till svars för sina beslut och handlingar. Majoriteten av de 

som kommenterat och engagerat sig i fallet har visat sitt missnöje över socialtjänstens arbete 

på olika sätt och vis. Glåpord har följt debatten som en tydlig röd tråd i olika debatt- och 

chattforum, kanske som ett uttryck för allmänhetens upprörda känslor. Negativa kommentarer 

gällande socialarbetare och socialtjänsten över lag har alltså varit ett vanligt förekommande 
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inslag i debatten. Många av de som kommenterat menar att tjänstemännen och politikerna inte 

skött sina jobb och att de därför bör åtalas för tjänstefel. Även Socialstyrelsen har sågat Marks 

kommun vid fotknölarna på grund av att de sett en hel del brister som måste åtgärdas inom 

kommunen. Slutligen har hela den här historien om Fanny och Rasmus lett till flera avgångar 

och avsked inom kommunen. 

 

5.4.2 Sandvikenfallet 

Även debatten som följt händelsen i Sandviken har innehållit en hel del beskrivande glåpord 

gällande socialarbetarna och deras arbete. Många kommentatorer har uttryckt negativa känslor 

i form av att beskriva vilket totalt rättshaveri och myndighetsövergrepp socialtjänsten utsatt 

familjen för. Framförallt har kommentarerna på olika sätt berört föräldrarna, Thomas och 

Jennie. Barnen förekommer däremot mer sällan i de olika debatt- och chattforumen. 

Kommunens okunskap talas det också mycket kring, och precis som i Markfallet vill 

allmänheten hitta sin syndabock att ställa till svars i dramat som uppstått. Att Uppdrag 

granskning föder hat är ett av de stora temana i en del av den debatt vi undersökt. Det finns de 

som menar att Uppdrag granskning bjudit tittarna på en alldeles för ensidig bild av fallet och 

menar att verkligheten inte är så svart eller vit som de får den att se ut. Till skillnad från fallet 

i Mark har Socialstyrelsens granskningar inte kommit fram till att det förekommer brister i 

socialtjänstens arbete. Socialstyrelsen har snarare friat kommunen från alla anklagelser, 

dessutom tre gånger.  

 

5.4.3 Mediernas makt och påverkan 

Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att det som förs upp på mediernas dagordning även 

förs vidare till allmänhetens dagordning då det visat sig att medias makt är stark och är en stor 

påverkansfaktor beträffande allmänhetens verklighetsuppfattning. En annan konsekvens som 

de uppmärksammade fallen bidragit med är att en del organisationer och föreningar med 

radikala idéer fått möjligheten att synas och höras med hjälp av bloggar, debatt- och 

chattforum med dess tillhörande kommentarsfält. McCombs dagordningsteori har fått oss att 

förstå mediernas inverkan på befolkningen och tillsammans med syndabocksbegreppet kan vi 

förstå vikten av att finna någon att ställa till svars, både för medierna och för allmänheten. 

Inom mediemakten ligger att påverka allmänhetens tankar, hur detta görs kan vi bara 

spekulera kring men det skulle kunna vara så att media använder sig av övertalning för att 

lyckas. 
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6. Slutdiskussion 

Nedan följer ett avsnitt som behandlar olika organisationer och länkar som vi kommit i 

kontakt med under vårt sökande efter material. Slutligen presenteras en avslutande diskussion 

kring resultaten av vår studie. 

 

6.1 Fängslande organisationer och länkar 

När man som vi har använt sig av olika artiklar och bloggar på internet kan man klicka sig 

vidare in i cyberrymden med hjälp av de länkar som artikeln eller bloggen tillhandahåller. Om 

en person bloggar om ett speciellt tema så är chansen stor att personen lägger länkar till 

liknande bloggar och artiklar som tar upp ämnet eller olika organisationers hemsidor. På så 

sätt kan man få reda på mer om det man är intresserad av och det som kanske fick en 

människa att läsa en speciell blogg första gången. Det kan naturligtvis vara ett bra sätt att 

sprida sin egen och andras kunskap på. Att få sin blogg länkad kan ses som en utmärkelse, 

något att känna sig stolt över. När man läser på de olika kommentarsfälten på bloggar och 

artiklar så finns det de personer som istället för ett påhittat namn eller enbart sitt förnamn 

använder sig av t.ex. ett bloggnamn att skriva under sin kommentar med. Vissa bloggnamn 

säger väldigt mycket och andra ingenting om bloggens innehåll. Även i själva kommentaren 

som någon skriver kan de referera till en artikel eller blogg m.m. Vi hittade ett par sådana som 

vi blev nyfikna på och undrade vad det var. De flesta av dessa hittades när vi undersökte vårt 

material om Sandviken. Antagligen för att det handlar om sexuella övergrepp mot barn och 

barnpornografi och att debatten mycket kom att handla om var man som förälder ska dra 

gränser, vad som är acceptabelt att göra och om feminism. 

 

Under några av kommentarerna var det en person som skrivit under med ”Papparättsrörelsen” 

(Sanningen om Papparättsrörelsen 2011) och vi blev nyfikna. Det visade sig vara en blogg 

som säger sig kritiskt granska den svenska papparättsrörelsen. Detta var en rörelse som ingen 

av oss hört talas om tidigare. Så vi letade efter vad rörelsen handlade om. Det visade sig att en 

amerikansk psykolog vid namn Richard Gardner år 1985 hade kommit med en teori om 

Parenting Alienation Syndrom (PAS). På svenska blir det ungefär föräldraförfrämligande.  

 

Gardner menar att många kvinnor baktalar sina före detta män så till den grad till sina barn att 

barnen till slut tror på vad mamman säger om pappan. En sorts hjärntvättning för att få bort 

pappan från barnens värld. Ofta handlar det om övergrepp på barnen. Gardner har också 
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uttryckt radikala tankar vad gäller pedofili. Bland annat lär han ha skrivit i en av sina 250 

böcker att barn far illa av pedofili på grund av samhällets överreaktion på ämnet. Gardner 

visar även en kontroversiell syn på barn som blivit utnyttjade sexuellt av en vuxen, då han 

menar att sexuella övergrepp inte nödvändigtvis behöver utgöra trauma för barnen. Det som 

avgör om det blir en traumatisk upplevelse eller ej beror däremot på allmänhetens attityder 

(Pedophileophobia.com u.å). Hans teori om PAS har inte blivit godkänd av det amerikanska 

psykologiförbundet eftersom det inte är forskning det handlar om utan en mans observationer 

(Sanningen om Papparättsrörelsen 2011). Däremot verkar teorin slagit rot i det amerikanska 

rättssystemet på vissa håll, vilket gör att familjedomstolarna i USA inte tar så hårt på 

anklagelser om sexuellt utnyttjande (Jamison 2011).  

 

En annan organisation som vi blev nyfikna på, som vi upptäckte när vi gick igenom 

Markfallet var NKMR (Nordiska Kommittén För Mänskliga Rättigheter). Föreningen vill 

skydda familjens rättigheter i de nordiska länderna genom att vidga enskilda människors och 

deras familjers frihet och rättssäkerhet. Detta ska göras genom FNs deklaration om mänskliga 

rättigheter, Europakonventionen och FNs barnkonvention. De vill se till att tjänstemän som 

utövat maktmissbruk eller övergrepp i rättssak mor enskilda medborgare ska ställas till svars i 

domstol eller annat disciplinärt organ. Genom att väcka opinion vill de även undvika att barn 

blir placerade i fosterhem eller blir tvångsomhändertagna i onödan eftersom det är ett 

ingripande i en medborgares familjeliv. Om man skrollar ner på sidan så kommer man till en 

rubrik som säger ”Varning för socialtjänsten”. Sidan man kommer till är en ganska 

skrämmande läsning för en socionom. De menar att innan du kontaktar socialtjänsten om vad 

som helst så ska du tänka på att det kan innebära att dina barn blir omhändertagna. 

Familjehemmen drivs bara i syfte att tjäna pengar och misshandel, barnarbete och vanvård är 

vanligt förekommande på institutioner. Författaren till den sidan har själv varit barnhemsbarn 

(Sändh u.å). Han är även grundare av organisationen Samhällets Styvbarn. Det är en 

organisation för vuxna och unga som är eller har varit omhändertagna genom samhällets 

barnvård (Samhällets Styvbarn 2012). På webbsidan finns även Alvheims tio budord. Klickar 

man på den länken så kommer man till en sida som mycket riktigt består av tio budord skrivna 

av John Alvheim. Alvheim är stortingsrepresentant för norska Fremskrittspartiet och ledare av 

Stortingets sosialkomite. Budorden är riktade till de som blir uppmärksammade av 

socialtjänsten (Alvheim u.å). 
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Föreningen Socialens Barn kom vi också i kontakt med. En förening för dem som har barn 

eller haft barn som blivit omhändertagna på svaga grunder och utan förklaring, eller som 

blivit anklagade för vanvård, våld, övergrepp utan bevisning (Socialensbarn.nu 2010). 

Kan det vara så att Uppdrag granskning och liknande samhällsdebatterande program hjälper 

till att föda sådana här organisationer och hur kommer det sig att t.ex. Uppdrag granskning 

aldrig har granskat organisationer som dessa? Vissa av dem, exempelvis Samhällets Styvbarn 

verkar inte ha någon dold agenda eller radikala idéer, men en del är kanske inte så politiskt 

korrekta. Faktum kvarstår att de kommer upp på folks dagordning via program som Uppdrag 

granskning och på så sätt kan fler få ta del av deras åsikter som inte direkt är någon 

reklamfilm för socialtjänsten och socionomer.  

 

6.2 Avslutande diskussion 

Vid analysen av vår empiri blev vi förskräckta över hur mediedebatterna framställde 

socialtjänsten och socialarbetarna, det var av allt att döma ingen vacker syn. Det vi förvånades 

över var att majoriteten av kommentarerna var så ensidiga och att allmänheten verkade köpa 

medias vinkling rakt av utan vidare eftertanke. Att medias beskrivning sväljs med hull och hår 

är i våra ögon ofattbart, men utifrån våra teoretiska utgångspunkter kan vi ändå se sambandet 

mellan medias vinkling och allmänhetens dagordning. Diskussionen oss emellan kom att 

handla om utbildning och kunskap, då vi märkt att kunskapen hos kommentatorerna angående 

beslutshierarkin inom socialtjänstens arbete och hur den fungerar är att döma under all kritik. 

Att folk inte verkar ha mer på fötterna innan de kommenterar, tycker och tänker en massa i 

sociala medier var också något vi blev förvånade över. Det hade varit intressant att se hur 

kommentarerna sett ut om folk varit bättre pålästa gällande både beslutsordning och 

sekretesslagstiftning.  

 

Vi har sett att media gärna använder sig av ord som ”är” och ”ska”, istället för ”bör” och 

”kan”, vilket tyder på att media använder sig av övertalning för att påverka publikens tankar, 

då rationella argument lyser med sin frånvaro. Media ger oss en andrahandsverklighet att 

orientera oss i med hjälp av sina olika dramaturgiska medel och knep. Att människor sedan 

väljer att uppmärksamma och prioritera de nyheter som media sätter främst beror på den så 

kallade dagordningsfunktionen (McCombs 2006). Konsekvenserna av detta kan bli förödande 

för de som framställs som syndabockar i debatterna, då det har förekommit både mordhot och 

demonstrationer. Tjänstemän och politiker har även tvingats lämna sina poster på grund av 
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den bild av verkligheten som Uppdrag granskning förmedlat till sina tittare. Vi har även ställt 

oss frågan vad det skulle kunna vara för typ av människor som engagerar sig och 

kommenterar artiklar, bloggar och olika debatt- och chattforum. Det vi har kunnat utläsa är att 

en del av kommentatorerna själva har varit eller känner någon som varit i kontakt med 

socialtjänsten. Människors individuella orienteringsbehov påverkas som tidigare nämnts av 

personliga erfarenheter, vilket skulle kunna förklara varför folk lägger tid och energi på att 

kommentera fall som dessa (ibid.). Enligt tidigare forskning är det så att en väldigt liten 

procentandel av landets befolkning har haft egen kontakt med en socialarbetare, vilket innebär 

att större delen av landets befolkning har fått sin bild av socialtjänsten genom massmedia och 

bekantas berättelser (Zugazaga et al. 2006). Om vi ställer media mot myndigheter och menar 

att medierna försöker övertala oss så blir resultatet av det att myndigheter istället försöker 

övertyga oss med sina rationella argument ofta grundade i empiriska belägg. Så vem ska man 

tro på?  

 

Naturligtvis finns det en risk att myndighetsgranskande program som Uppdrag granskning 

föder både rädsla och hat hos befolkningen. Konsekvenserna av detta blir givetvis i det långa 

loppet förödande för de barn som behöver socialtjänstens hjälp eftersom det är barnen som 

blir lidande. I socialtjänstens barnavårdsärenden befinner sig barnen i en beroendeställning till 

sin socialsekreterare. Om medias framställning av socialtjänsten leder till negativa bilder 

bland gemene man och om de tjänstemän som uttalar sig i media inte lyckas särskilt bra, då 

undrar vi hur dessa barn och föräldrar ska kunna ha förtroende för professionen. 

 

Hur skulle det se ut om socionomer, andra tjänstemän och politiker varit mer förberedda inför 

och vana vid att uttala sig i massmedia? Vi har halkat in på diskussionen angående 

medieträning flertalet gånger under skrivandets process och anser att det finns anledning att 

uppmärksamma behovet av medieträning både för socionomer och för socionomstudenter. 

Anledningen till att socialarbetare uttalar sig som de gör, vilket ofta kan verka märkligt i 

publikens öron, eller helt enkelt vägrar att ställa upp på intervjuer i program som Uppdrag 

granskning kan bero på att de känner sig osäkra och inte vill bjuda på att förlöjliga sig själva 

inför Sveriges befolkning. Reportrar som Janne Josefsson använder sig dessutom nästan 

uteslutande av slutna frågor och skjutjärnstekniker eftersom det ligger i program som 

Uppdrag gransknings natur att spela på människors känslor (Ronge 2009).  
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Journalistiken är i sig en oerhörd kraft som verkligen kan användas för att ge 

enskilda personer upprättelse. Men den som är företrädare för ett företag eller en 

organisation kommer aldrig att få en positiv behandling. Det ligger i programmens 

natur. Enskilda människor är offer eller hjältar. Företag, organisationer och 

byråkratier är skurkar. (Ronge 2009:179). 
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