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Abstract 
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The aim of this study was to examine how child welfare workers in social services 
experience the effects of the media coverage of child welfare workers. Qualitative 
interviews were performed with six child welfare workers, from three different social 
services in Skane, Sweden. Theories that were used to analyse the result from the 
interviews, where stigma and identity from a social constructivist perspective. 
Findings showed that the interviewed social workers perceived that child welfare 
workers in social services where portrayed negative in the media coverage. However, 
the social workers stated that this did not effect them negatively. Furthermore, this 
study concluded that the interviewed did not consider the media portrayal of their 
field as different from the media depiction of other fields of social work. The study 
found that work experience was an important attribute to the construction of the work-
identity as a child welfare worker. This study also found that the social workers 
believed media coverage had a negative effect on the public attitude towards child 
welfare workers and social services. However, the interviewed social workers stated 
that there also where advantages to the negative portrayal of their occupation. 
Although the public got a negative view of child welfare, the media coverage of social 
work deficiencies led to organisational improvements that in the end resulted in better 
conditions for the clients. 
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1. Problemformulering 

Vad som är socialt arbete och hur det bör bedrivas har inte varit och är inte självklart. 

Under det senaste århundradet har förändring skett då arbetet med olika former av 

samhällsproblem gått från att benämnas som ett socialt kall till socialt arbete 

(Meeuwisse & Swärdh, 2006). Frivilliga organisationer skapades med syfte att 

försöka lösa de sociala problem som började observeras i samhällsdebatten. I 

samhällsdebatten användes bland annat målningar för att skildra och upplysa 

allmänheten om olika sociala problem. Det medförde påtryckningar att det inte längre 

räckte att de som arbetade med sociala problem hade ett gott hjärta och en vilja att 

hjälpa till. Nu ställdes det krav på att samhället skulle arbeta med dessa frågor utifrån 

myndigheter och lagstiftning (ibid.). 

 

I dagens samhällsdebatt är det möjligtvis vanligare att massmedia i form av tidningar, 

radio och tv används för att påverka allmänheten snarare än målningar. Massmedia 

har idag makt att kunna bestämma vilka frågor och problem som ska belysas i 

samhällsdebatten (Swärd & Starrin, 2006) samt påverka allmänhetens inställning mot 

socialt arbete (Reid & Misener, 2001). Detta i likhet med hur målningarna användes 

förut. Franklin och Parton (1991) menar att det finns en koppling mellan synen på 

välfärdsstaten politiskt och inlägg i debatten om socialt arbete. Vidare skriver 

författarna att kritik mot den offentliga sektorn ofta tar sig uttryck genom riktad kritik 

mot enskilda socialsekreterare, då de blir en symbol för den offentliga sektorn. 

Aldridge (1990), Ayre (2001) samt Franklin och Parton (1991) menar att i England 

har socialt arbete med barn och familj fått mycket publicitet i media, framförallt i 

negativ bemärkelse då kritik riktats mot misslyckade insatser av socialsekreterare och 

socialtjänst. 

 

Även om media i Sverige har varit mer sparsam med sin kritik mot socialsekreterare 

jämfört med England (Swärd & Starrin, 2006; Lundström, 2004), har det de senaste 

åren uppmärksammats flera fall. Exempelvis har uppdrag granskning gjort ett 

reportage om ”Fallet Louise” (Hernadi, 2007), där socialtjänsten fick kritik för att inte 

ingripa när en flicka tvingades bo kvar hos sin psykiskt sjuka fader som utsatte henne 

för övergrepp. Ett annat fall som diskuterats i media är ”fallet marks” Ekwing (2014), 

som handlar om att två fosterhemsplacerade barn blev förflyttade från 
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fosterföräldrarna, utan förvarning, för att placeras hos sin biologiska moder. 

Socialsekreterarna fick kritik för att de inte hade utrett ärendet tillräckligt, vilket ledde 

till att barnen fick flytta till ett tredje familjehem. Vidare dömdes senare två 

tjänstemän och en politiker för tjänstefel. Kalla Fakta (2014) sände ett reportage om 

”Doniafallet”, där socialtjänsten samt socialsekreterare fick utstå kritik för att ha 

brustit i sin utredning av familjehem, vilket ledde till att en familjehemsplacerad 

flicka dog efter vanvård.  Samtidigt publiceras artiklar på internet och i tidskrifter där 

kritik riktas mot ett svikande samhällsskydd, myndighetsövergrepp samt bristande 

professionalitet inom socialtjänster runt om i landet (Pipping, 2010, Sköld, 2014, 

Åhlund & Blomgren, 2014). Gemensamt för dessa reportage och artiklar är att skarp 

kritik riktas mot socialtjänsten och socialsekreterare inom barn och familj. 
 

Det går att problematisera vilka konsekvenserna blir för socialsekreterare inom barn 

och familj, om det är så att deras yrke blir mer granskat än andra yrkesområden inom 

socialt arbete. Är det möjligt att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tala om 

att socialsekreterare inom barn och familj upplever sig vara stigmatiserade? Vad anser 

de yrkesverksamma själva om medias granskning? Vidare är det möjligt att fundera 

över vad det innebär att vara verksam i en organisation som blir granskad offentligt i 

media? Kan den mediala granskningen utmynna i något positivt som utvecklar 

verksamheten? Brunnberg (2001) skriver att kritik mot socialt arbete kan bidra till 

förändringar i verksamheten, och hur ett avslöjande i media kan leda till att 

organisationer utvärderas för att åtgärda problem som uppmärksammats. Eller kan det 

istället innebära att socionomer söker sig bort från yrkesområdet barn och familj, om 

medias granskning presenterar en negativ bild av de yrkesverksamma. Detta då 

professionaliteten ifrågasätts hos enskilda socialsekreterare, även om det kan finnas 

andra förklarande faktorer för att misstag begås, exempelvis organisatoriska. 
 

Mot bakgrund av ovanstående anser vi det därför vara av vikt att undersöka hur 

socialsekreterare inom barn och familj själv upplever samt resonerar kring sitt yrke 

utifrån medias granskning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa och analysera hur socialsekreterare inom barn 

och familj upplever att de påverkas av en medial granskning. 
 

• Vilka för- respektive nackdelar upplever socialsekreterarna av medias 

granskning? 

• Hur upplever socialsekreterarna att de framställs i media? Och anser de att det 

skiljer sig jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete? 

• Hur konstruerar socialsekreterarna sin yrkesidentitet? 

3. Tidigare forskning 

I engelsk litteratur används oftast begreppet social worker, vilket på svenska kan 

översättas som socialarbetare. I Sverige är både begreppet socialarbetare och 

socialsekreterare vanligt förekommande för en person som arbetar inom barn och 

familj på socialtjänsten. Framöver kommer vi dock enbart att använda oss av 

begreppet socialsekreterare för att förenkla för läsaren. Nedan kommer relevant 

tidigare forskning för denna studie att presenteras. Två centrala forskare inom vår 

studies område är Bob Franklin och Nigel Parton. Franklin och Parton kommer i vår 

studie att få stort utrymme, detta då senare forskning i stor utsträckning utgår från 

deras forskning. 

  

3.1 Socialt arbete i media 

Franklin och Parton refererar i sin bok Social work the media and public relations 

(1991) till Rustin som menar att socialt arbete framförallt har ett ansvar för familjen, 

vilket möjligtvis kan förklara medias intresse för området barn och familj. Franklin 

och Parton (1991) menar att socialt arbete som profession uppkom till stor del på 

grund av vikten av att värna om familjen, snarare än om kollektivet i stort. Detta då 

det inom familjen uppmärksammades flera problem, så som psykisk ohälsa, 

kriminalitet, missbruk och övergrepp mot barn. Det betraktades vara av stor vikt att 

insatser riktades mot familjen istället för att placera individer på olika institutioner. 

Detta då familjen ansågs vara en viktig plats för en individs omsorg och utveckling  
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Författarna skriver att media mestadels framställer socialt arbete negativt och att det 

bidrar till att allmänheten har en negativ inställning mot professionen. Författarna 

menar även att socialsekreterare upplever att media är fientligt inställda mot deras 

arbete. Franklin och Parton (1991) problematiserar varför socialt arbete med barn och 

familj är så intressant för media. Författarna skriver att medias rapportering av socialt 

arbete och socialtjänsten är selektiv. De menar att området barn och familj är 

betydligt mer granskat än andra områden av socialt arbete. Franklin och Parton (1991) 

konstaterar att socialsekreterare har blivit en symbol för den offentliga sektorn och 

därför också utsätts för kritik. Socialsekreterarnas professionalitet ifrågasätts, då det 

antyds att de inte besitter den kunskap som krävs. Franklin och Parton (1991) 

uppmärksammar att olika volontärföreningar, som exempelvis Save the children fund, 

får mer positiv medial uppmärksamhet än socialt arbete med barn och familj inom den 

offentliga sektorn. 
 

Vidare skriver Franklin och Parton (1991) att media ofta beskriver socialsekreterare 

utifrån två stereotyper. Å ena sidan beskrivs de som inkompetenta, oprofessionella 

och ovilliga att ingripa i en familjs privatliv, även om ett barn riskerar att fara illa. Å 

andra sidan beskrivs de som en byråkrat som bryter upp familjer utan att bry sig 

varken om barnet eller de vuxna. Vidare menar Franklin och Parton (1991) att 

övergrepp mot barn riskerar att bli avkriminaliserat då media väljer att fokusera sina 

artiklar på brister från socialtjänsten och socialsekreterarens sida, istället för att 

rapportera den brottsliga handlingen, nämligen förövarens övergrepp. Detta menar 

författarna leder till att media håller socialsekreteraren lika ansvarig som 

gärningsmannen för ett barns död. 
 

Reid och Misener (2001) har undersökt hur socialsekreterare och socialt arbete 

framställs i media i England jämfört med USA under åren 1995-1999, i de 60 största 

dagstidningarna i länderna. Det framkom att majoriteten av artiklarna om socialt 

arbete i USA var positiva, 58 % var positiva medan 13 % var negativa. I England var 

majoriteten av de undersökta artiklarna negativa, 30 % var negativa medan 13 % var 

positiva. Författarna undersökte även hur yrkesområdet barn och familj framställdes 

jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete. Författarna kom fram till att 

barn och familj i båda länderna i högre grad porträtterades negativt än andra 

yrkesområden inom socialt arbete (ibid.). 
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Lundström (2004) har undersökt hur media i Sverige bevakar och skriver om socialt 

arbete med barn och familj. Forskaren har 2001 undersökt fem dagstidningar under en 

sjumånadersperiod, och kom fram till att endast 25 % av artiklarna som behandlade 

socialt arbete med barn och familj var negativt laddade. Författaren skriver att detta är 

förvånande utifrån Franklin och Partons undersökning av mediebevakningen i 

England. Dock reserverar sig Lundström (2004) för att det i Sverige under studiens 

period inte förekom några skandaler eller misstag som ledde till att barn dog, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Lundström kom även fram till att kvällspressen var mer 

benägna att skriva negativt laddade artiklar än lokalpressen. Författaren kopplar detta 

till att socialt arbete i England blir mer utsatt för kritik i media, då England har en 

större del kvällspress som jagar löpsedlar (ibid.). 
 

Ayre (2001) skriver att allmänheten har fått en ökad uppmärksamhet för övergrepp 

mot barn i och med medias granskning av området. Författaren menar vidare att 

socialtjänsten behöver utveckla sitt sätt att hantera medias granskning. Strategier för 

att utveckla ett samarbete med media är nödvändigt för att barn och familj ska 

återupprätta allmänhetens förtroende (ibid.). Författaren ger exempel på hur polisen 

har lärt sig förstå hur media fungerar och hur de ska hantera och använda media till 

deras egen fördel. Ayre (2001) ger liksom Franklin och Parton (1991) exempel på 

frivilligorganisationer som inte blivit kritiserade av allmänheten. Ayre (2001) menar 

att de undvikit kritik från allmänheten då de har utvecklat bättre strategier för att möta 

media. Ayre (2001) är kritisk mot att områden som barn och familj blir mer 

manualstyrda. Författaren menar att det vilar på en grund där man tror att om bara 

systemet är rätt så kan framtida missöden inom barn och familj undvikas. Ayre (2001) 

menar att detta tankesätt är problematiskt då arbetet riktar sig mot människor och att 

mänskligt beteende inte går att förutse. Avslutningsvis har Ayre (2001) sin artikel 

undersökt medias delaktighet i skapandet av ett skuldklimat inom området barn och 

familj i England och Wales. 
 

3.2 Nyhetsvärde som orsaksförklaring 

Franklin och Parton (1991) menar att en förklaring till varför media väljer att skriva 

om socialt arbete är att journalisterna anser att granskningen av professionen har ett 
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högt nyhetsvärde. Detta då medierapporter av övergrepp mot barn lätt skapar en 

moralisk panik. Författarna menar även att ett misstag från en socialsekreterare, där 

en tragedi uppstår, antagligen får mer uppmärksamhet i media än tusentals ärenden 

där allting har gått som planerat. Detta då det inte finns något nyhetsvärde i att ett 

ärende går som planerat, eftersom arbetets rutin är att det ska ha en positiv utgång 

(ibid.).  
 

Även Aldridge (1990) och Ayre (2001) diskuterar möjligheten för media att publicera 

positiva nyheter om socialt arbete med barn. Aldrige (1990) menar att nyheter är ett 

resultat av läsares efterfrågan och att dåliga nyheter och skandaler har ett högre 

nyhetsvärde för läsarna än positiva nyheter. Vidare skriver Aldridge (1990) att det 

skulle kunna finnas ett samband mellan svårigheter i att hitta positiva nyheter och att 

mål inom socialt arbete ofta är komplexa. Ayre (2001) skriver att inom media så är 

bra nyheter inga nyheter. Det anses vara rutin att socialt arbete ska vara problemfritt, 

därför är det också mer intressant att skriva om händelser där problem uppstått. 
 

3.3 Socialsekreterares upplevelser av media 

Brunnberg (2001) har genomfört en studie om hur socialsekreterare i Sverige och 

England upplever att media påverkar socialtjänstens verksamhet och socialt arbetes 

status. I studien kommer författaren fram till att en skandalisering i media av en 

verksamhet kan leda till en byråkratisk krisreaktion. Krisreaktionen leder enligt 

socialsekreterarna i studien till en förändring av metoder och arbetssätt (ibid.). 

Brunnberg (2001) utvecklar detta argument och skriver att media kan vara en arena 

för klienter och intressegrupper som vill skapa en krisreaktion, vilket leder till en 

förändring organisatoriskt (ibid.). Brunnberg (2001) kom även i sin studie fram till att 

majoriteten av de intervjuade socialsekreterarna i England och Sverige ansåg att deras 

yrkes status minskat de senaste åren. 50 % av de som ansåg att statusen minskat, 

uppgav att det berodde på media. Vidare var antalet socialsekreterare som ansåg att 

det var medias fel att deras yrkes status minskat, högre i England än i Sverige (ibid.). 

Zugazaga, Surette, Mendez och Otto (2006) har undersökt hur socialsekreterare i 

USA upplever att de framställs i nyhets och underhållningsmedia. I studien 

undersöktes vilka egenskaper socialsekreterare förknippas med och författarna kom 
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fram till att majoriteten av deltagarna ansåg att de framställdes negativt, både i 

nyheter och underhållningsmedia.  
 

Aldridge (1990) skriver att socialsekreterare anser att de framställs negativt i media 

och att det finns en rädsla för att det ska bli en skandal i media. Vidare skriver 

författaren att denna rädsla är något som påverkar den dagliga verksamheten, speciellt 

inom områden av socialt arbete som arbetar med utsatta barn. 
 

Laliberte, Larsson och Johnston (2011) har gjort en undersökning om vad skildringen 

i media får för effekter för socialt arbete med barn och familj. Enligt författarna 

påverkar bilden som finns av socialsekreterare i media, socialsekreterare inom barn 

och familj särskilt negativt. Laliberte, Larsson och Johnston (2011) skriver om att när 

tragiska händelser inträffar och framställs i media blir resultatet ofta att 

socialsekreterare avskedas, vilket är en extrem åtgärd som drar fokus från vad som 

utlöste händelsen från början. Vidare presenterar författarna andra effekter av medias 

granskning, exempelvis att familjemedlemmar till uthängda socialsekreterare blivit 

hotade (ibid.). 
 

Lundström (2004) skriver att om man frågar en socialsekreterare inom barn och familj 

hur media skildrar dem, får man svaret att det oftast är negativt. Dock skriver 

författaren att detta framförallt gäller England där socialsekreterare inom barn och 

familj beskrivs som slarviga, okunniga och nonchalanta av media. Lundström (2004) 

skriver även att media ofta skildrar socialsekreterare inom barn och familj på två olika 

sätt. Där socialsekreterare å ena sidan kritiseras för att stå och titta på när barn dör, å 

andra sidan kritiseras dem för att kontrollera och kränka familjer utan egentliga bevis 

(ibid.). 

3.4 Allmänhetens syn på socialt arbete utifrån media 

Winston LeCroy och Stinson (2004) har i sin studie undersökt allmänhetens 

uppfattning om socialt arbete och socialsekreterare i USA. Det framkom i deras studie 

att majoriteten av allmänheten hade förståelse för socialsekreterares arbete och 

uppskattade professionen. Dock bör det tilläggas att 56 % av deltagarna i studien hade 

haft erfarenhet av socialsekreterare, och 67 % kände personligen en socialsekreterare. 

Vidare hänvisar LeCroy och Stinson till Kaufman och Raymonds forskning, som i 
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motsats till deras resultat har visat att allmänheten i USA har en negativ syn på 

socialsekreterare. Kaufman och Raymond kom i sin studie även fram till att 

allmänhetens bild påverkas av graden av kunskap de har om socialt arbete, där en 

högre kunskap om socialt arbete leder till en mer positiv syn på socialsekreterare. 
 

Aldridge (1990) har skrivit om allmänhetens bild av socialt arbete utifrån medias 

skildring. Författaren menar att kunskapen hos allmänheten om socialtjänsten är 

begränsad, då de flesta inte har någon direkt kontakt med socialtjänsten. Det medför 

att de därför inte har insikt i hur organisationen fungerar, vilket leder till att de 

anammar medias skildring av socialt arbete, som oftast är negativ (ibid.). Även Reid 

och Misener (2001) skriver om allmänhetens syn på socialt arbete. Författarna 

framför att flertalet studier har visat att majoriteten av befolkningen inte har haft 

kontakt personligen med en socialsekreterare. Därför anser författarna att massmedia 

har en stor påverkan när allmänheten skapar sig en bild av socialt arbete.  
 

Zugazaga et al. (2006) skriver om allmänhetens bild av socialsekreterare utifrån 

medias skildring av dem. Författarna hänvisar till Franklins argument om att 70-98% 

av befolkningen i England aldrig möter en socialsekreterare och att denna del av 

befolkningen förlitar sig på bilden av socialsekreterare utifrån hur de framställs i 

media. Utifrån Zugazaga et al. (2006) resultat om att socialsekreterare skildras på ett 

negativt sätt, drar författarna slutsatsen att allmänheten därmed bör ha en negativ syn 

överlag på socialt arbete. Ayre (2001) menar att det kan vara problematiskt att de 

människor som inte har någon direkt kunskap om socialt arbete ofta skapar sig en bild 

utifrån medias framställning. Vidare diskuterar Ayre (2001) att det finns en risk att 

emotionella övergrepp mot barn förbises då all fokus riktas mot att förhindra fysiska 

och sexuella övergrepp. Detta då den typen av övergrepp är viktigast att förhindra, då 

det finns en rädsla över att allmänheten och media annars framställer socialsekreterare 

inom barn och familj som onda. 

 

Det framgår av ovan presenterad tidigare forskning att socialsekreterare framställs 

negativt samt att området barn och familj är mer granskat än andra yrkesområden 

inom socialt arbete. Även om det finns forskning inom området i Sverige så utgår den 

mesta forskningen från England och USA. Vi anser det därför vara relevant att 
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undersöka hur socialsekreterare i Sverige upplever att de påverkas av hur media 

granskar och skildrar socialsekreterare inom barn och familj.  
 

4. Teori 

Vi kommer i vår studie att utgå från de två teorierna stigmatisering och identitet, 

kopplat till ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen är relevant 

för vår studie då det är ett perspektiv som utgår från att verkligheten skapas i samspel 

mellan människor och att man därför, för att undersöka och förstå ett fenomen, bör 

studera hur deltagarna i en viss miljö skapar eller tolkar det man vill undersöka 

(Bryman, 2008, May, 2001). 

4.1 Socialkonstruktivism 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att verkligheten är socialt konstruerad. 

Således finns det inte någon faktisk verklighet, utan verkligheten skapas genom 

handlingar och interaktion mellan människor (Bryman, 2008, Payne, 2008, Berger & 

Luckmann, 1998). Payne (2008) utgår från Berger & Luckmann och menar att vi 

människor tillsammans delar våra erfarenheter och kunskaper om sociala processer 

och på så sätt kommer överens om vad som är verkligheten. Berger och Luckmann 

(1998) anser att språket har en central roll, då det bland annat är via språket 

konstruktioner uppstår. Detta medför att individer behöver förstå språket för att kunna 

förstå verkligheten, eftersom individers berättelser, beskrivningar och upplevelser är 

det som i samspel med omgivningen skapar en verklighet. Det kan exempelvis 

förklaras som att ett föremål eller fenomen, etc. inte har någon betydelse i sig men 

genom språket så konstrueras föremålets eller fenomenets betydelse, exempelvis 

genom beskrivningar, kategoriseringar och tillskrivning av egenskaper. Språket äger 

således förmågan att vidmakthålla en subjektiv verklighet. Detta på grund av att vi 

individer i samtal dels skapar varandras verklighet, dels skapar vår subjektiva 

verklighet, då vi uppfattar världen genom språket. 

 

Vi anser att socialkonstruktivismen är relevant för vår undersökning då den syftar till 

att “...individer beskriver, förklarar och redogör för världen omkring dem…” (Payne, 

2008:240). Detta går i linje med vår studie då vi ämnar undersöka hur 

socialsekreterare upplever och beskriver att de påverkas av en medial granskning.  
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4.2 Identitet 

Vad begreppet identitet innebär är inte helt självklart och beror på vilket perspektiv 

man väljer att belysa det ifrån. Söker man på identitet på exempelvis 

nationalencyklopedin får man olika definitioner om vad identitet innebär. Utgår man 

från vissa psykologiska perspektiv, exempelvis det psykodynamiska så talar man om 

jaget, eller självet. Detta psykologiska perspektiv tar sin utgångspunkt i att det finns 

en grundläggande personlig identitet (Payne, 2008). Det socialpsykologiska 

perspektivet menar istället att det snarare är en växelverkan eller samspel mellan 

människor som påverkar och formar identitet, än att det finns en grundläggande 

personlig identitet (ibid.). Detta synsätt ligger närmare det socialkonstruktivistiska 

perspektiv som vi använt oss av i vår studie.  
 

Vi kommer att använda oss av identitetsbegreppet på så vis att en identitet är något 

som skapas i förhållande till andra människor och sin omgivning (Payne, 2008). 

Författaren förklarar det som “Vad vi således gör i förhållande till andra människor är 

det som i huvudsak ger oss identitet” (Payne, 2008:102). Utgår vi från Paynes (2008) 

förklaring ovan och Berger och Luckmanns (1998) diskussion om språkets centrala 

roll i konstruktionen av verkligheten, innebär det således att identitet konstrueras i 

bland annat samtal, interaktion och sociala relationer. Från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv innebär det således att identitet inte är något givet utan att det är 

föränderligt beroende på kontext (Berger & Luckman (1998). Författarna skriver 

vidare att identitet skapas i en persons subjektiva verklighet, det vill säga individens 

upplevelser, men att individens uppfattning om identitet påverkas av sin omgivning 

och sitt sammanhang (ibid.). 
 

Utifrån denna teori kommer vi i denna studie undersöka hur socialsekreterarna 

konstruerar sin yrkesidentitet. Teorin betonar på vikten av att studera den sociala 

verkligheten, och hur denna framträder genom språket och i samspelet med 

omgivningen. Utifrån detta synsätt kommer vi undersöka hur socialsekreterarna 

beskriver sig själva samt hur de uttrycker att andra beskriver dem, vilket kommer att 

innebära en insyn i konstruktionen av deras yrkesidentitet.  
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4.3 Stigmatisering 

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att media skriver om socialt arbete med 

barn och familj på ett negativt sätt. Socialsekreterare upplever enligt forskning att de 

tillskrivs negativa egenskaper och skildras negativt av media.  
 

Goffman (2011) skriver om stigmatisering och att begreppet stigmatisering utgår från 

en definition om vad som är normalt och vad som är avvikande. Författaren skriver att 

begreppet från början myntades av grekerna när de använde sig av en metod som 

innebar att göra synliga tecken på personer med bristande moral. Tecknet eller stigmat 

kunde exempelvis ristas in i huden, för att andra skulle kunna känna igen dessa 

märkta individer, och därmed inte beblanda sig med dem som var avvikande. 

Goffman (2011) beskriver detta som en utstötningsprocess, då denna individ eller 

grupp blir avvikande eftersom de har brutit mot vissa normer. Vidare skriver Goffman 

(2011) att huruvida någon är avvikande kan definieras på olika sätt. Exempelvis 

menar författaren att stämpling innebär att tillge en kategori eller person en mindre 

önskvärd egenskap, så att personen reduceras från att varit en fullvärdig människa till 

att inte längre vara det. Stämplingen innebär i sin tur ett stigma för personen eller 

gruppen.  
 

Goffman (2011) menar att begreppet stigma kan användas som benämning på en 

egenskap som är djupt misskrediterande för en person eller kategori. Vidare skriver 

författaren att en skam av ett stigma kan leda till att individen skapar en bild av sig 

själv, där denna stigmatiserade egenskap inte finns (ibid.). Goffman (2011) skriver att 

synligheten av ett stigma är avgörande för en stigmatiserad person. Författaren menar 

att ett fysiskt synligt stigma är svårt för individen att gömma, medan exempelvis en 

egenskap är lättare att dölja för omgivningen. Vidare skriver Goffman (2011) att det 

finns stigma som är så enkelt att dölja för individen, att det spelar liten roll i mötet 

med främlingar. 
 

Vi vill undersöka om det är möjligt att applicera stigmabegreppet även när vi talar om 

enskilda socialsekreterares upplevelser om den mediala granskningen. Tidigare 

forskning visar att media presenterar en negativ stereotypisk bild av 

socialsekreterarna, där de tillskrivs negativa stereotypiska egenskaper (Franklin & 

Parton, Ayre, 2001, Lundström, 2004). Utifrån detta anser vi att det är av intresse att 
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undersöka huruvida socialsekreterarna faktiskt upplever sig vara stigmatiserade. 

Upplever socialsekreterarna att de tillskrivs negativa egenskaper? Och hur påverkar 

det i så fall dem? Vidare vill vi undersöka om intervjupersonerna anser att media 

framställer yrkesområden inom socialt arbete på olika sätt, något som eventuellt 

skulle kunna kopplas till stigmatisering. Detta ifall socialsekreterarna möjligen anser 

att deras yrkesområde samt de yrkesverksamma framställs mer negativt av media än 

andra yrkesområden inom socialt arbete.  

5. Metod 

5.1 Val av metod 
Vi kommer i denna del att redogöra för våra metodval. I vår studie har vi använt oss 

av en kvalitativ metod. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi ämnade 

undersöka uppfattningar, tankar och upplevelser. Denna metod ansåg vi var lämplig 

för vår studie, då vi undersökte socialsekreterares upplevelser och tankar om hur den 

mediala granskningen påverkade dem. Bryman (2008) menar att en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för den typen av undersökningar. En kvalitativ metod är även 

användbar om man, som i denna studie, utgår från en socialkonstruktivistisk 

kunskapsteoretisk ståndpunkt (ibid.). Det vill säga en ståndpunkt som utgår från att 

verkligheten skapas i samspel med omgivningen och att man därför bör studera hur 

deltagarna i en viss miljö skapar eller tolkar det man vill undersöka (Bryman, 2008, 

May, 2001). May (2001:24) förklarar det följande “Vi kan som forskare inte - som 

positivismen påstår - nå kunskap om människors omgivning oberoende av deras 

tolkningar av den”.  
 

Vi har inhämtat vår empiri genom kvalitativa intervjuer. Vi valde att använda oss av 

denna metod då kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2008) resulterar i ett fokus på 

respondentens ståndpunkter samt att respondenterna kan påverka intervjuns gång och 

leda den i olika riktningar (ibid.). Vi ansåg att detta var positivt för vår undersökning 

då resultatet av den kvalitativa intervjun ligger i linje med vår studies fokus och 

utgångspunkter, då vi undersökte den mediala granskningen utifrån respondenternas 

upplevelser. Exempelvis menar (May, 2001) att en styrka med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer, jämfört med kvantitativa strukturerade intervjuer, är att 
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intervjuaren har en frihet att ställa följdfrågor för att fördjupa svaren under 

intervjusituationen.  
 

De kvalitativa intervjuernas form har varit semi-strukturerade, vilket innebär att man 

utgår från en intervjuguide med olika teman som ska beröras under intervjun, men att 

det finns utrymme att ställa följdfrågor (Bryman, 2008). Vår intervjuguide berörde en 

introduktion och tre olika teman, och kan läsas närmre i bilaga 1. Vi valde en semi-

strukturerad intervjuguide då den bidrar till en flexibel intervjuprocess som leder till 

en möjlighet att be respondenten förtydliga och utveckla sina svar (ibid.). Vidare 

anser författaren att en studie med semi- strukturerade intervjuer, i jämförelse med 

helt ostrukturerade intervjuer, ger ett visst minimum av jämförbarhet. Detta eftersom 

intervjun följer vissa specifika teman och kan i viss mån jämföras med varandra 

(ibid.). Vi valde att använda oss av två vinjetter i våra intervjuer. En vinjett innebär 

enligt Bryman (2008) att man under intervjun presenterar en specifik situation för att 

få intervjupersonen till att beskriva handlingar, upplevelser i den konkreta situationen.  

En fördel men att använda vinjetter ansåg vi vara att intervjuerna höll sig inom 

någorlunda liknande gränser och att följdfrågorna inte skiljde sig avsevärt mellan de 

olika intervjuerna. Vi kommer senare i metoddelen redogöra för våra vinjetter mer 

utförligt. Vi ämnade i denna studie inte i första hand att söka generaliserbarhet, även 

detta kommer att diskuteras senare i metoddelen, men vi ansåg att ett visst mått av 

jämförbarhet mellan de olika intervjuerna kunde vara en styrka. 

5.2 Metodens förtjänster och begränsningar 
En kvalitativ metod står ofta i motsats till en kvantitativ metod (Bryman, 2008). 

Bryman (2008) beskriver att en kvantitativ metod är mest fördelaktig om man har en 

positivistisk kunskapsteoretisk utgångspunkt, vilket innebär att den sociala 

verkligheten är en yttre och objektiv verklighet som går att mäta. Vi har i vår studie 

en socialkonstruktivistisk kunskapsteoretisk utgångspunkt, som syftat till att 

undersöka socialsekreterares upplevelser och uppfattningar om hur medias granskning 

påverkar dem. Därför har fokus snarare legat på att undersöka ett fåtal 

socialsekreterares subjektiva upplevelser, än att undersöka en objektiv sanning som 

går att generalisera. Bryman (2008) menar att en kvalitativ metod är att föredra, om 

man som vi, vill undersöka exempelvis upplevelser. 
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Ytterligare en fördel med en kvalitativ metod, och som vi reflekterade över i vårt val 

av metod, är att metoden leder till att forskaren kommer förhållandevis nära de 

miljöer och människor som man ämnar undersöka (Ahrne & Svensson, 2011). Vidare 

framkommer det i intervjuerna en bredare bild med fler nyanser och dimensioner 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011), vilket i vårt fall var positivt då vi ämnade 

undersöka upplevelser och tankar om den mediala granskningens påverkan. 
 

Det finns dock även kritik mot att använda sig av en kvalitativ metod, som vi är 

medvetna om, och som våra läsare bör vara medvetna om. De två främsta argumenten 

är bristen på möjlighet att generalisera resultatet och svårigheter i att replikera en 

undersökning (Bryman, 2008). Svensson och Ahrne (2011) samt Bryman (2008) 

menar att det finns en eventuell forskarpåverkan i kvalitativa metoder som kan bidra 

till svårigheter i att replikera studien. Svensson och Ahrne (2011) menar att forskaren 

dels påverkar intervjusituationen med sin närvaro och följdfrågor, dels påverkar 

studien i stort med sina många val. Den andra kritiken, som är bristen på 

generaliserbarhet, är enligt Bryman (2008) att det oftast är få undersökningsobjekt 

som undersöks i en viss miljö. Det medför att resultatet inte är generaliserbart till 

andra miljöer och större populationer (ibid.). Då vi inte avser att generalisera vårt 

resultat till andra miljöer och större populationer ansåg vi inte att denna kritik var 

problematisk för oss. 
 

Vi är som sagt medvetna om kritiken som finns mot en kvalitativ metod och har i vårt 

val av metod tagit hänsyn till kritiken. Dock är vårt syfte och frågeställningar 

förankrade i respondenternas upplevelser. Detta gör att vi ansåg att det skulle vara 

begränsande med allt för strukturerade metoder, trots att detta skulle bidra till att vi 

enklare skulle kunna replikera och generalisera studien. Vår kvalitativa metod bidrar 

istället till att resultatet av intervjuerna är påverkade av respondenternas uppfattningar 

och detta är något som vi anser vara en styrka i denna studie. 

5.3 Vinjetter 
Under intervjuerna har vi visat två vinjetter, en i mitten av intervjun och en i slutet. 

Vinjett 1 bestod av utvalda delar från programmet Mardrömmen från Uppdrag 

granskning (2011), som spelades upp på dator och tog totalt cirka fyra minuter. 

Vinjett 2 bestod av utvalda delar ur en tidningsartikel skriven av Josefine Sköld i 
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Dagens Nyheter (2014), som lästes upp för respondenten. Respondenten fick även en 

kopia på artikeln framför sig så att hen lättare kunde följa med under högläsningen. 
 

Enligt Bryman (2008) kan vinjetter användas för att respondenter ska uttrycka sina 

åsikter om konkreta situationer. Vinjetterna användes i den ordningen som står i 

intervjuguiden, se bilaga 1. Vinjetterna ingick i intervjun med syftet att de skulle 

representera granskningsprogram generellt, snarare än att utmynna i en diskussion om 

det specifika programmet på detaljnivå. Vinjetterna ansåg vi var en styrka då det fick 

intervjupersonerna att reflektera om granskningsprogram i media utifrån ett konkret 

fall, men ändå utmynna i en diskussion om medias granskning och skildring av 

socialsekreterare generellt. Att visa vinjetter för intervjupersonerna var även ett sätt 

att intervjuerna skulle bli någorlunda jämförbara, då de fick kommentera samma 

program och nyhetsartikel. 

5.3.1 Vinjett 1 

Vinjett 1 bestod av utvalda delar ur avsnittet Mardrömmen (Bagge, 2011) från 

programmet Uppdrag granskning i SVT. Programmet handlar om två föräldrar som 

blev oskyldigt anklagade för sexuella övergrepp mot sina barn, vilket ledde till att 

socialtjänsten tvångsomhändertog barnen. 62 dagar efter omhändertagandet 

fastställdes det i Tingsrätten att föräldrarna var oskyldiga. Socialtjänsten ville dock att 

barnen skulle vara fortsatt tvångsomhändertagna. Detta ledde till att föräldrarna var 

tvungna att få sitt ärende prövat i Förvaltningsrätten, där de friades och barnen fick 

återvända till hemmet efter 69 dagar. Föräldrarna uppger i programmet att de vill få 

upprättelse för hur de behandlats av socialtjänsten. Detta intro spelades upp för 

intervjupersonerna, uppspelningstid i programmet var 0-0:40. Detta följdes sedan av 

ett klipp längre fram i programmet, uppspelningstid är 36:50-38:40 och handlar om 

när ordföranden i individ- och familjeomsorgsnämnden intervjuas. Det vill säga 

politikern som tog beslutet om tvångsomhändertagandet. Politikern får läsa igenom 

utredningen, men hänvisar till att man behöver prata med tjänstemännen, då det är 

tjänstemännen som gjort utredningen. Avslutningsvis visades ett tredje klipp för 

intervjupersonerna, tidpunkt i programmet var 39:35-40:18. I klippet uppger reportern 

att de försökt nå socialtjänsten för en kommentar men att ingen av tjänstemännen vill 

bli intervjuade, då de inte tycker att de gjort något fel (Uppdrag Granskning, 2011). 
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5.3.2 Vinjett 2 

Vinjett 2 bestod av delar från en tidningsartikel i Dagens Nyheter skriven av Josefine 

Sköld (2014). Artikeln i sin helhet kan läsas i bilaga 3, där de färgmarkerade delarna 

är de stycken som lästes upp för intervjupersonerna. I artikeln skriver Sköld att 

socialtjänsten slarvar med anmälningar gällande barn som riskerar att fara illa. 

Artikelförfattaren skriver att en utredning från IVO, inspektion för vård och omsorg, 

visat att 100 av 134 ärenden var bristfälliga där handläggarna på socialtjänsten inte 

valt att gå vidare med ett ärende. Sköld (2014) skriver att detta beror på en hög 

genomströmning av personal och att de flesta socionomer som jobbar inom området 

är unga, och därmed inte har den erfarenhet som krävs. Avslutningsvis i artikeln 

framförs att man bortser från barnperspektivet och att det inte är rättssäkert att vara 

barn idag (Sköld, 2014). 
 

Dessa två vinjetter valdes för att de representerade två olika medieaktörer, tv och 

tidningar och för att de representerade två olika framställningar av socialtjänsten. 

Lundström (2004) skriver att socialtjänsten skildras av media i dikotomier. 

Författaren menar att socialtjänsten antingen skildras som att de gör för mycket då 

man kontrollerar och kränker familjer, eller att man gör för lite genom att inte ingripa 

när ett barn riskerar att fara illa. Även Franklin och Parton (1991) och Ayre (2001) 

anser att socialsekreterare å ena sidan framställs som en byråkratisk kontrollant, eller 

å andra sidan blir framställd som ovilliga att ingripa. I denna studies vinjetter 

representerar vinjett 1, ett exempel på när socialtjänsten framstår som kontrollerande 

och kränkande. Vinjett 2, representerar ett exempel på när socialtjänsten framställs 

som att vara passiv, då de inte inleder utredningar eller ingriper när ett barn riskerar 

att fara illa. Vidare ansåg vi att våra vinjetter skulle kunna användas för att utmynna i 

en diskussion om relationen mellan socialtjänsten och media. 

5.4 Övervägda metoder 
En metod som vi övervägde att använda oss av, för att genomföra de kvalitativa 

intervjuerna, var fokusgrupper. Fokusgrupper innebär enligt Bryman (2008) att man 

intervjuar flera personer samtidig i en gruppdiskussion. Bryman (2008) skriver att 

fokusgrupper resulterar i att forskaren ser hur respondenterna reagerar på varandras 

åsikter och hur intervjupersonerna samspelar med varandra. Detta skulle leda till att 

intervjupersonerna får kommentera varandras svar och argumentera för sina egna 
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ståndpunkter, och därmed eventuellt bidra till en givande diskussion. Dock finns det 

enligt Bryman (2008) kritik mot fokusgrupper, då gruppeffekter kan innebära att inte 

alla kommer till tals. Ytterligare kritik mot metoden är att människor i grupp blir mer 

benägna att endast uttrycka kulturellt accepterade värderingar samt att det finns en 

risk i att intervjupersonerna pratar i mun på varandra (ibid.). Vi valde att inte använda 

oss av fokusgrupper då vi ansåg att det eventuellt skulle bli svårt att boka möte med 

flera socialsekreterare vid samma tillfälle, på grund av socialsekreterares höga 

arbetsbelastning samt vår begränsade tidsram för denna uppsats. Vi var tvungna att 

boka in intervjuerna inom en snar framtid från tillfället vi kontaktade 

intervjupersonerna, vilket vi ansåg eventuellt skulle försvåras med denna metod.  

5.5 Urval och avgränsning 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval, som har följts av ett bekvämlighetsurval och 

ett snöbollsurval. Studiens målstyrda urval utgörs av att respondenterna är utvalda 

strategiskt, utifrån att de ska vara relevanta för att besvara studiens forskningsfrågor 

(Bryman 2008). I denna studie har vi utifrån Brymans (2008) beskrivning valt att 

avgränsa oss till att intervjua socialsekreterare som arbetar med barnutredningar inom 

barn och familj på socialtjänsten. Ett mail där studiens syfte beskrevs och en förfrågan 

om potentiella respondenter skickades ut till enhetschefer inom barn och familj på 

socialtjänster i Skåne. Mailet som skickades ut kan läsas närmare i bilaga 2. På grund 

av låg svarsfrekvens tillämpades även ett bekvämlighetsurval, beskrivit av Bryman 

(2008) som att man undersöker individer som finns tillgängliga för forskaren. Detta 

ledde till att mailet skickades till socialsekreterare som vi visste tillhörde målgruppen, 

för att de skulle förhöra sig om deras kollegor hade intresse av att delta i vår studie. 

Vi valde att inte tillfråga de personer vi kände då vi ansåg att relationen till dem 

möjligen kunde påverka vårt resultat. Vidare genomfördes ett snöbollsurval, vilket 

innebär att tillfråga respondenter man fått kontakt med, om de vet någon annan som är 

relevant för undersökningen och som kan tänka sig att delta (Bryman, 2008). I vår 

studie innebar det att vi frågade de respondenter vi bokat intervju med, om de hade 

någon kollega som kunde tänka sig delta i studien.  
 

Totalt gjordes det sex intervjuer på tre olika socialtjänster i Skåne. Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att man bör sträva efter att göra 10-15 kvalitativa 

intervjuer för en studie ska kunna uppnå mättnad och anses vara representativ. Utifrån 
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författarnas argumentation om mättnad kan det ses som ett lågt antal att endast 

genomföra sex intervjuer, men utifrån denna studies tidsram beslutade vi detta antal 

var genomförbart under den tidsperiod vi hade till vårt förfogande. 

 

Erfarenheten för fem av de sex intervjuade socialsekreterarna var mellan sex månader 

till två år, av arbete med barnutredningar. Den sjätte socialsekreteraren hade fem års 

erfarenhet. Vårt mål var från början att intervjua socialsekreterare med 10 års 

erfarenhet som minimum. Men på grund av låg svarsfrekvens, studiens begränsade 

tidsram samt att en större del av de socialsekreterare som kunde tänka sig delta i vår 

studie uppgav att de hade en erfarenhet som låg under våra erfarenhetskrav, beslutade 

vi att vi inte kunde ställa några krav på erfarenhet. Det är möjligt att studien hade fått 

ett annorlunda resultat, om vårt urval bestått av intervjupersoner med tio års 

erfarenhet, än det resultat vi fick baserat på våra nuvarande intervjupersoner med 

mindre erfarenhet. 

5.6 Metodens tillförlitlighet 
Bryman (2008) skriver att man i diskussionen om tillförlitlighet brukar tala om 

validitet och reliabilitet. Validitet innebär om en studie mäter och observerar det den 

avser att mäta, och reliabilitet avser möjligheten att upprepa studien och få samma 

resultat vid ett annat tillfälle (Bryman, 2008). Svensson och Ahrne (2011) skriver att 

fokus för kvalitativa forskare, för att skapa tillförlitlighet, är att producera en 

transparent forskning. Vår studie har skapat en transparens genom att metodval har 

redogjorts för och beskrivits, så att hela processen kan följas av läsaren. Vidare har vi 

ämnat föra en diskussion över eventuella svagheter i studien kontinuerligt. 
 

Bryman (2008) skiljer mellan intern och extern validitet. Intern validitet innebär 

kopplingen mellan det observerade och den utvecklade teorin. Extern validitet innebär 

möjligheten att generalisera resultatet till andra miljöer och situationer. Intern validitet 

är denna studies styrka, då djupgående empiri- inhämtning leder till en stark koppling 

mellan det observerade och teorin i resultatet (ibid.). Intern validitet har därför varit 

av större intresse för oss i vår studie än extern validitet. Detta då denna studies syfte 

inte varit att generalisera resultatet till andra miljöer och situationer.  
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5.7. Tillvägagångssätt 
Vi genomförde alla utom en intervju på de olika socialtjänsterna där respondenterna 

arbetade. Den sista intervjun genomfördes på ett café. Vi tror inte det påverkade vårt 

resultat att den sista intervjun genomfördes på ett café. Detta då vi valde ett café där 

vi fick sitta relativt ostört samt att det var vår intervjuperson som föreslog att 

intervjun skulle genomföras på ett café. Vidare genomfördes en av intervjuerna med 

två socialsekreterare samtidigt, då att de uppgav att de var mer bekväma om de fick 

göra intervjun tillsammans. Vi tror inte att detta påverkade vårt resultat, då vi valde 

att ställa varje fråga riktat till var och en av intervjupersonerna. Intervjupersonernas 

svar överensstämde i vissa fall, men skilde de sig åt i andra, vilket vi anser tyder på att 

intervjupersonerna inte har blivit påverkade av varandras svar. 
 

Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer då vi ville att dessa skulle 

genomföras under någorlunda liknande förhållanden. Detta för att intervjuerna inte 

skulle skilja sig åt beroende på vem det var som höll i intervjun. Intervjuerna tog 

mellan 45-60 minuter och spelades in med hjälp av våra telefoner. Vi var medvetna 

om att inspelning av en intervju innebar både för och nackdelar. Å ena sidan menar 

May (2001) att individer under en intervju kan bli begränsade när det gäller att 

utveckla och förklara, då de inte är tillfreds med att samtalet spelas in. Å andra sidan 

så kan intervjuaren lättare fokusera på själva samtalet samt den intervjuades 

kroppsspråk, då intervjuaren inte behöver föra anteckningar samtidigt som samtalet 

förs (ibid.). Vi upplevde inte att intervjuerna påverkades nämnvärt av att samtalen 

spelades in. Dessutom upplevde vi det som en fördel att kunna fokusera på själva 

samtalen utan att behöva anteckna, i likhet med vad May (2001) säger ovan. 
 

Efter att vi genomfört samtliga intervjuer valde vi att transkribera vårt material, vilket 

innebär att vi renskrev intervjuerna ordagrant. Vi använde oss av ett gratisprogram 

som finns att tillgå på internet för att kunna transkribera materialet. Programmet vi 

använde oss av heter oTranscribe och möjliggör att lyssna på intervjun samtidigt som 

man skriver ner vad som sägs. Vi valde att transkribera materialet för att vi senare 

skulle kunna koda det, och på sätt hitta mönster i vår empiri. May (2001:169) skriver 

att “Vid ostrukturerade intervjuundersökningar är det nödvändigt att använda tekniker 

som gör att man får fram en analytisk innebörd i all rådata”. Vidare är bland annat 
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kodning en metod eller teknik som är användbar för att hantera och strukturera sitt 

material (May, 2001, Jönson, 2010). 
 

I vår kodning utgick vi från olika teman som var kopplade till våra frågeställningar. 

Våra teman var stigmatisering, yrkesidentitet, allmänhetens upplevelse, relationen till 

media samt fördelar och nackdelar med medias granskning. Vi valde att ha dessa fem 

teman då vi kunde koppla dem till våra frågeställningar, och på så sätt lättare 

analysera vår empiri. Bryman (2008) menar att “Det som den som analyserar 

kvalitativ data behöver göra är att formulera frågor som rör vad dessa koder har 

gemensamt...” (Bryman, 2008:526). Efter att vi kodat vårt material analyserades 

koderna. Vi valde sedan ut de koder vi ansåg lämpade sig bäst för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Vi försökte välja koder i den utsträckning, det var möjligt, där 

citaten speglade en helhet av diskussionen och intervjun. Detta för att försöka undvika 

den kritik som finns mot att kodning kan leda till att citat plockas från sitt 

sammanhang och därför inte representerar essensen av diskussionen (Bryman, 2008). 

5.8 Arbetsfördelning 

Vi har haft som mål att i genomförandet av denna studie arbeta tillsammans under 

hela processen, och med det vara samordnade. Dock finns det några tillfällen vi har 

delat upp arbetet, för att öka effektiviteten, men som senare har följts upp av en 

diskussion där vi uppdaterat varandra om vad vi enskilt kommit fram till. Vi har även 

kontinuerligt fört en diskussion om hur vi ska tolka och analysera vårt resultat. Detta 

för att vår analys skulle följa gemensamma riktlinjer. Vidare har beslutet att 

genomföra intervjuerna tillsammans baserats på att vi inte ville att intervjuerna skulle 

skilja sig åt beroende på vem det var som höll i intervjun.  
 

Vi har sökt tidigare forskning tillsammans, men för att öka antalet vetenskapliga 

artiklar och relevant litteratur har vi läst material enskilt. Dock har vi efter att ha läst 

materialet återkopplat till varandra och skrivit ner relevanta delar i tidigare forskning, 

för att vi båda skulle vara uppdaterade på forskningsfältet. Både intervjuguide och 

intervjuerna utvecklades och genomfördes med båda författarna närvarande. När 

intervjuerna var gjorda utfördes transkribering enskilt, men ramverk och riktlinjer 

kring denna utvecklades tillsammans. Sedan kodades det transkriberade materialet 

tillsammans. Även analys, slutdiskussion och textbearbetning genomfördes med båda 
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författarna närvarande. Dock ansvarade vi för olika delar av analysen och 

slutdiskussionen, och utifrån vad som producerats sammanställdes de olika delarna av 

analysen under samarbete. Under produktionen av analys och slutdiskussion fördes en 

diskussion kontinuerligt. 

5.9 Litteratursökning 
För att hitta relevant tidigare forskning har sökmotorerna Google.com, googlescholar 

samt Lunds Universitets sökmotor LUBsearch använts. Vi har använt oss av sökord 

som exempelvis: media, effect, “social work”, “child welfare”, debate, image, social 

work image, relation media, public opinion, identity, stigma, social worker, social 

construction, child protection, socialsekreterare, medias påverkan, barn och familj, 

socialt arbete. Sökorden har använts i olika kombinationer. När relevant litteratur har 

hittats har vi även sökt igenom artiklarnas tidigare forskning och referenser efter 

ytterligare litteratur. 

5.10 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har i denna studie utgått från Brymans (2008) fyra etiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet. Författaren skriver att dessa bör uppfyllas för att en studie ska kunna 

ses som etisk i Sverige (ibid.). 
 

Informationskravet har uppfyllts i vår studie genom att information getts till 

respondenten om studiens syfte och vad empirin kommer användas till, både i 

informationsbrevet, bifogat i bilaga 2, och under intervjusituationen. 
 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi informerade respondenten om att 

deltagandet var frivilligt och att respondenten hade möjlighet att avbryta intervjun om 

den önskade. 
 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att intervjuerna anonymiserats. Det framgår 

inte var intervjuerna ägt rum och respondenterna har fått namnen R1-R6, vilket gör att 

svaren inte kommer kunna spåras tillbaka till respondenten. Vidare kommer det 

inspelade materialet raderas när uppsatsen är publicerad. 
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Nyttjandekravet uppfylldes då empirin från intervjuerna endast har används för vårt 

specifika forskningsändamål i denna studie. För att uppfylla detta etiska krav kommer 

intervjuerna raderas efter att studien är färdig. 
 

Efter intervjuerna tillfrågades respondenterna om de önskade att vi skickade det 

transkriberade materialet, det vill säga dokumentet innehållande intervjun utskriven i 

text. Detta för att respondenterna skulle kunna kontrollera att dokumentet stämde 

överens med vad som sagts under intervjun. Dock uppgav alla respondenterna att de 

inte önskade få det utskrivna materialet från intervjun skickad till sig, utan ville 

endast ta del av den färdiga produkten när studien var publicerad. 

5.11 Den egna positionen 

Vi har båda tidigare arbetat som socialsekreterare på socialtjänsten inom ekonomiskt 

bistånd. Vi har då i vårt arbete varit i kontakt med socialsekreterare inom barn och 

familj. Vi har därför en viss förförståelse för deras arbete men anser inte att detta har 

varit något som påverkat vår studie. Då vi inte arbetat inom barn och familj anser vi 

att vi har kunnat distansera oss i förhållande till vår undersökning. 

6. Resultat och analys 

Vi har valt att sammanslå resultat och analys i samma del. Detta för att undvika 

upprepning och för att läsaren lättare ska kunna se kopplingar mellan resultatet och 

vår analys av empirin.  

6.1 Intervjupersoner 

Vi har tidigare i uppsatsen använt oss av begreppen respondent och intervjuperson. Vi 

kommer framöver i resultat och analysdelen dock enbart att använda oss av begreppet 

intervjuperson, detta för att förenkla för läsaren. Vidare kommer vi i vår analys 

använda oss av fiktiva namn på intervjupersonerna för att läsaren lättare ska kunna 

följa med i analysen. Intervjupersonerna kommer få ett namn mellan R1-R6, se nedan 

i tabell 1.1. I höger kolumn anges intervjupersonens erfarenhet av barnutredningar 

inom barn och familj på socialtjänsten, annan erfarenhet inom socialt arbete är inte 

medräknad. Fem av intervjupersonerna arbetar vid intervjuns tillfälle med 

barnutredningar inom barn och familj på socialtjänsten, intervjuperson R4 arbetade 

tidigare med barnutredningar men arbetar för tillfället med uppföljning av insatser 
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gjorda inom barn och familj. De flesta har erfarenhet av att jobba med barn och 

familjer på andra sätt inom socialt arbete sedan tidigare, men vi anger endast 

erfarenhet av att jobba med barnutredningar på socialtjänsten. 
 

Tabell 1.1 

Intervjuperson Erfarenhet av barnutredningar inom Barn och Familj 

R1 Ett år 

R2 Två år, praktikterminen under socionomutbildningen inkluderad. 

Hen har arbetat heltid i ett halvår. 

R3 Två år 

R4 Fem år 

R5 5 månader 

R6 Ett och ett halvt år, praktikterminen under socionomutbildningen 

inkluderad 

 

6.2 Fördelar med medias granskning 

I detta stycke kommer de fördelar intervjupersonerna uttryckte med medias 

granskning presenteras. En fördel som diskuterades var att medias granskning av 

området barn och familj kan bidra till att socialtjänsten förbättras organisatoriskt, 

vilket resulterar i att det blir bättre för barnen och familjerna. Vidare ansåg 

intervjupersonerna att ytterligare en fördel med medias granskning var att media på 

senare tid börjat publicera artiklar som belyser problem som arbetsbelastningen på 

socialkontoren. Detta ansåg intervjupersonerna var positivt då deras 

arbetsförhållanden behöver uppmärksammas och spridas. 

6.2.1 Organisatoriska förändringar 

De flesta av de intervjuade socialsekreterarna uppgav att en fördel med medias 

granskning var att det bidrar till organisatoriska förbättringar i arbetet. Detta är en 

åsikt som överensstämmer med Brunnbergs (2001) studie, som kom fram till att 
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rapportering om skandaler i media kan leda till förbättringar av arbetsmetoder i 

organisationen. Fem av intervjupersonerna, R1, R2, R3, R4 och R6 nämnde fallet 

Yara i Karlskrona, ett fall som fick mycket uppmärksamhet i media. 

Intervjupersonerna använde detta som ett exempel på ett tillfälle när en negativ 

händelse i media bidrog till att man utvärderade den egna organisationen, exempelvis 

säger R2: 
 
Som det här med Yara, det pratade vi ju jättemycket om. Hur ser våra rutiner ut, 
skulle det här kunna hända oss. Hur gör vi när vi får in anmälningar? Faxar polisen 
till oss, ja det händer ju. Vad är det vi behöver ändra på för att liksom inget sådant här 
ska kunna hända.  

 

R3 refererade också till Yara när hon talade om effekter av granskningsprogram i 

media, och sa: 
 
Men lite att det kan dras till paralleller till hur har vi det här, och som hon, flickan 
som dog i Karlskrona, nu kommer vi till henne igen. Men att vi tänker att vi har 
rutiner för när fax kommer in och vi har rutiner för hur, att man tänker kanske ett varv 
till, hur gör vi? 

 

Fallet Yara skulle kunna jämföras med Brunnbergs byråkratiska kris som beskrivits 

tidigare och som påbörjas efter en skandal i media. Brunnberg (2001) skriver att 

krisen kan leda till en omorientering i vardagspraktiken där organisationer utifrån 

medias rapportering om skandaler utvärderar hur den egna verksamheten fungerar. 

Fem av intervjupersonerna talade ingående om hur skandalen om Yara bidrog till att 

de utvärderade sina rutiner, exempelvis rutiner för hur fax och post tas emot för att 

detta inte ska missas, det vill säga några av de problemen som inträffade i skandalen 

om Yara.   
 

Utifrån diskussionen ovan om att skandaler i media leder till att man utvärderar 

organisationen, uppger även R4 att konsekvenserna organisatoriskt blir positiva och 

framförallt utvecklingen av argumentationen till att socialtjänsten kan lära sig av sina 

misstag. 
 
socialtjänsten kommer också tänka på, vad gick det fel och varför det har blivit så? 
Kan man få nytta av detta. Så det är på något sätt det känns, det är både och. Om de 
har gjort någonting fel, så det är bra för att andra ska lära sig att det inte händer igen 
så det har, på något sätt det är positivt. 
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Detta argument om att man kan lära sig av andras misstag uttryckte flera av 

intervjupersonerna. Vidare var det så att intervjupersonerna ofta såg det som positivt, 

framförallt för att det skulle bli bättre för klienterna i slutändan.  

 

Exempelvis säger R2: 
 
Man tittar, vad har blivit fel. Vad behöver vi förändra? Hur ska vi kunna se till att det 
blir säkert för våra klienter? Framför allt för barnen. Så att kanske inte så mycket 
rädsla för att bli granskad av media utan mer liksom, ja om man gör fel, att det blir fel 
för barnen, och familjen såklart. 
 

Detta citat sammanfattar en överensstämmande åsikt hos intervjupersonerna, att 

medias granskning kan vara positiv ur utvecklingssyfte och att man ser barnen och 

familjerna som det slutgiltiga målet som socialtjänsten organisatoriskt förbättras för. 

För att ytterligare belysa denna åsikt, menar R1 att det är acceptabelt att media ger en 

negativ bild, den är nästan nödvändig för att socialtjänsten ska utvecklas. 
 
Jag tycker att det är positivt, jag blev inte socialarbetare för att få någon positiv 
feedback. Alltså, så att det negativa måste ut för att vårt arbete ska bli bättre. Så att 
media, det ger ju positiva konsekvenser, när de skriver om våra fel. 
 

Citaten om förbättringar i verksamheten överensstämmer med hur Ayre (2001) menar 

att tack vare medias granskning av området barn och familj så har allmänhetens 

medvetenhet om övergrepp mot barn ökat, vilket i sin tur har resulterat i en tryggare 

miljö för barnen idag än förut. Även om inte Ayre (2001) skrivit rakt ut att det är den 

negativa skildringen av området barn och familj som bidragit till den ökade 

medvetenheten hos allmänheten och den tryggare miljön för barnen, är det möjligt att 

ändå göra denna tolkning. Om vi utgår från att media ofta skildrar området barn och 

familj i negativ bemärkelse (Franklin & Parton, 1991; Reid & Misener, 2001; Ayre, 

2001; Laliberte, Larson & Johnstone, 2011; Lundström 2004) borde det innebära att 

den negativa skildringen bidragit till positiva konsekvenser, nämligen som Ayre 

(2001) skriver, att barn idag har en tryggare miljö då allmänhetens medvetenhet har 

ökat. 

 

Avslutningsvis bör det nämnas att socialsekreterarna vi intervjuat till viss grad 

accepterar viss negativ publicitet för att det ska utmynna i bättre förutsättningar för 

barn och familjer som har kontakt med socialtjänsten. Socialsekreterarna ansåg att 
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negativa artiklar som publiceras i media kan ses som en fördel, då fokus riktas mot att 

organisationen behöver utvecklas för att det ska bli bättre för barnen och familjerna. 

6.2.2. Påvisa den höga arbetsbelastningen 

Intervjupersonerna ansåg att medias granskning kunde vara positiv och fördelaktig för 

att belysa arbetsbelastning och dåliga arbetsförhållande för socialsekreterarna inom 

socialtjänsten. De ansåg att när media speglar de dåliga arbetsförhållandena för 

socialsekreterarna, kunde det möjligtvis bidra till förbättringar. Exempelvis säger 

intervjuperson R2: 
 
Och en sak är ju bra, att de lyfter att vi har för mycket att göra. För det är en alldeles 
för hög arbetsbelastning i alla kommuner. Så den biten är ju bra att man lyfter. För 
jag tycker att omgivningen, eller omvärlden behöver se att vi har alldeles för mycket 
att göra 
 

Och R3 framför: 
 
Sen tycker jag i och för sig att det är lite positivt att det har börjat cirkulera lite 
artiklar i tidningar och så om socialsekreterares arbetssituation. Bara senaste 
veckorna tycker jag det har kommit mycket. Och det är positivt att det 
uppmärksammas. 
 

Brunnberg (2001) skriver om media som en arena för att skapa ett tryck mot politiker 

och ansvariga tjänstemän. Utifrån intervjupersonernas svar ovan kan en möjlig 

tolkning göras att där finns en förhoppning om att media ska kunna använda sitt 

inflytande för att förändra arbetsförhållandena för socialsekreterarna. Dock bör det 

betonas att socialsekreterarna inte själva är med i denna process och skapar tryck mot 

politikerna. Men utifrån svaren ovan skulle en möjlig koppling kunna göras till att 

uppmärksammandet av problemet kommer leda till förbättringar för 

socialsekreterarna. Även andra intervjupersoner i studien talade om att det på senare 

tid blivit vanligare att artiklar om förhållandena på socialtjänsten publiceras i media. 

 

Lundström (2004) skriver att media i Sverige publicerar fler positiva artiklar än i 

exempelvis England. I England har socialsekreterare vid några tillfällen framställts 

som mördare när ett barn dött (Franklin & Parton, 1991). Exempelvis har en tidning i 

England publicerat en artikel med rubriken “if her stepfather is a killer, so are Brent 

social services” (Franklin & Parton, 1991:17). En annan tidning publicerade ett foto 

på en socialsekreterare tillsammans med rubriken “They Killed The Child I Adored” 
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(Franklin & Parton, 1991:17). Utgår vi från Lundström (2004) innebär det möjligtvis 

att media i Sverige publicerar fler artiklar som uppfattas som positiva, då de belyser 

arbetssituationen för socialsekreterare i högre grad än vad media i England gör. Detta 

skulle kunna innebära att relationen mellan socialsekreterare och media i Sverige inte 

är lika infekterad som i England.  

6.3 Nackdelar med medias granskning 

Vi har tidigare presenterat de fördelar eller positiva konsekvenser intervjupersonerna 

ansåg att medias granskning av deras yrke kunde bidra till. Vi kommer i denna del att 

lyfta fram de nackdelar eller negativa konsekvenser som intervjupersonerna upplevde 

med medias granskning. 

6.3.1 Allmänhetens förtroende 

Samtliga intervjupersoner ansåg att medias granskning av deras yrke utmynnade i 

vissa nackdelar. Det som oftast diskuterades, och som intervjupersonerna ansåg var en 

av de största nackdelarna med medias granskning, var att allmänheten fick en negativ 

bild av både socialsekreterare samt socialtjänsten på grund av hur media oftast 

porträtterar dem. Det bidrog i sin tur till att socialsekreterarna kunde urskilja ett lågt 

förtroende för socialtjänsten från allmänheten. Exempelvis säger R6 att 
 
Jag tror att de får den effekten att allmänheten tror att socialen liksom, vill familjer 
illa på något sätt. Så jag tänker att den effekten det får är att dels man bli rädd för 
socialen, föräldrar blir rädda för socialen. Man tänker att socialen liksom, att 
tjänstemännen är inkompetenta eller någonting, för att de inte har liksom fångat upp 
nyanser eller så 

 

R6 menar också att: 

 
Utifrån det som framställs i media så tänker jag att allmänheten förtroende är sjunker, 
eller sänks, i alla fall 
 

R4 anser att: 
 
Jag tror att de som inte har så mycket kunskap hur jobbar vi på socialtjänsten, det blir 
så att stärker den negativa bilden av socialtjänstens jobb. Det känns att, det är inte lätt 
att veta hur jobbar vi, hur är det, allmänheten vet inte om detta. Men då kommer 
detta, så det känns att det är en negativ bild, stärka den negativa bilden av 
socialtjänsten, att man gör fel. Det känns inte kul, att eftersom man gör också bra 
jobb. 
 



	  
	  

28	  

Att socialsekreterare uppfattar allmänhetens förtroende som lågt går i linje med vad 

tidigare forskning kommit fram till. Bland annat skriver Lundström (2004), Ayre 

(2001) och Franklin och Parton (1991) att stereotypiska bilder som media ofta 

framställer av socialsekreterare får konsekvenser av att allmänheten får ett lågt 

förtroende för socialsekreterarna och socialtjänsten. Detta då de framställs som att de 

antingen gör för mycket eller ingenting alls. Franklin och Parton (1991) menar att 

media har en viktig och stor roll i utformandet och skapandet av allmänhetens åsikter. 

Även Zugazaga et al. (2006) och Reid och Misener (2001) menar att media har en stor 

påverkan på hur allmänheten uppfattar socialt arbete. Dessa argument kan innebära att 

om media, med ett stort inflytande, presenterar negativa stereotypiska bilder så får det 

effekt för allmänhetens åsikter angående socialsekreterare och socialtjänst. Detta går i 

linje med Ayre (2001) som menar att individer utan direkt kontakt eller kunskap om 

socialt arbete, i detta fall barn och familj, skapar sig en bild utifrån medias 

porträttering. Vidare kan intervjuperson R4s citat kopplas till Lecroy och Stinson 

(2004) som hänvisar till Kaufman och Raymond. De menar att allmänhetens bild 

påverkas av vilken grad av kunskap de har om socialt arbete (ibid.), där en högre 

kunskap leder till en mer positiv syn på socialsekreterare. 
 

Intervjuperson R5 diskuterar en annan aspekt som bidrar till att allmänheten får ett 

lågt förtroende för socialtjänsten, och som R5 menar är problematisk. Nämligen den 

att media inte får tillgång till hundra procent av sanningen då socialsekreterarna på 

grund av sekretess inte kan gå ut med information. R5 menar att media får förlita sig 

helt på den historien familjen väljer att presentera och om media väljer att vinkla 

historien, för att skapa ett högre nyhetsvärde, bidrar detta till en snedvriden bild av 

socialsekreterarna och socialtjänsten. Ayre (2001) problematiserar att 

socialsekreterare inte bemöter media för att nyansera historien som annars publiceras. 

Författaren menar, precis som R5, att det lämnar stora hål i berättelsen om bara en 

part uttalar sig. Det går dock att problematisera och ifrågasätta om media alltid är 

intresserad av att få en helhetsbild av ett fall. Franklin och Parton (1991) menar att 

man behöver förstå hur journalister resonerar kring att en artikel ska ha ett 

nyhetsvärde. Det är därför möjligt att ifrågasätta om media alltid är intresserade av att 

höra alla parter rörande ett fall, då det antagligen skapar ett högre nyhetsvärde om 

man får berätta en ensidig historia. Franklin och Parton (1991) och Aldridge (1990) 

menar att negativa nyheter och skandaler har ett högre nyhetsvärde för läsarna än 
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positiva nyheter och därför också får mer uppmärksamhet i media. Det finns därför 

ingen anledning till att publicera positiva nyheter. Författarna menar att det dessutom 

bör vara rutin för socialt arbete att lyckas med sina insatser och därmed finns inget 

nyhetsvärde i att publicera en lyckad insats (Aldridge, 1990, Franklin & Parton, 

1991).  

6.3.2 Avvakta med att fatta beslut 

R5 framför ytterligare en aspekt samt en annan konsekvens som medias granskning 

skulle kunna leda till. R5 menar att det skulle kunna innebära en risk om 

socialsekreterare var rädda för att fatta beslut på grund av en rädsla av att bli 

granskade av media. Intervjuperson R5 understryker dock att hen inte tror att det får 

denna effekt. 
 
Mardrömssituationen är ju litegrann att man sitter och väntar med att agera, alltså 
socialsekreterare eller vi myndighetsutövare sitter och väntar på att agera för att vi 
känner att vi vågar inte, för att media kan komma och granska oss. Jag tror inte det 
får den effekten, för att man har inte tid och sitta och fundera över om Janne 
Josefsson skulle dyka upp och börja fråga mig saker, vad ska jag göra då. 
 

R5 tror inte att det får effekten att socialsekreterare avvaktar med agera på grund av 

en rädsla över medias granskning, vilket går emot Franklin och Partons (1991) 

forskning. Författarna menar att det är konstaterat att medias granskning får 

konsekvenser i det vardagliga arbetet och påverkar socialsekreterare, på grund av en 

rädsla över att bli uthängda eller att deras agerande ska bli granskat av media. Även 

Aldridge (1990) instämmer i Franklin och Partons (1991) resonemang. Författaren 

skriver att rädslan för att det ska bli en skandal i media påverkar den dagliga 

verksamheten, speciellt inom områden som arbetar med utsatta barn (Aldridge, 1990). 

6.4 Stigmatisering 

Ayre (2001) skriver om ett skuldklimat som blivit signifikant för socialt arbete med 

barn och familj i England och Wales. Författaren menar att media har spelat en viktig 

roll i skapandet och upprätthållandet av en diskurs där socialsekreterarna anses bära 

ansvaret för övergrepp mot barn. Detta då de har misslyckats med sin uppgift, vilken 

är att förhindra övergrepp mot barn. Franklin och Parton (1991) för samma 

resonemang som Ayre (2001) och menar att media antar att socialsekreterare har 

makten att kunna förhindra övergrepp mot barn, men att de misslyckas med att göra 
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det. Franklin och Parton (1991) vidareutvecklar sitt resonemang och menar att det till 

och med kan finnas en risk att övergrepp mot barn blir avkriminaliserat, då media i 

vissa fall väljer att hålla socialsekreterare lika ansvariga som gärningsmän för ett 

barns död. Detta då media väljer att fokusera sina artiklar på hur socialsekreterarna 

har arbetat samt hur utredningen har genomförts, istället för att lägga fokus på de 

omständigheter kring barnets död som berör förövarens gärningar samt rättegången 

för gärningsmannen (ibid.). 
  

Vidare skriver Franklin och Parton (1991), Ayre (2001) och Lundström (2004) om 

hur socialsekreterare ofta presenteras i media utifrån två stereotyper. Å ena sidan så 

presenterar media socialsekreterare som inkompetenta, obeslutsamma, naiva och 

motvilliga till att ingripa i en familjs situation även om ett barn riskerar att fara illa. Å 

andra sidan presenteras en bild av socialsekreteraren som en byråkratisk 

maktmissbrukare, ond, hysterisk eller som en person som bryter upp familjer utan att 

varken se till barnens eller de vuxnas bästa. Oavsett vilken stereotyp det är som 

presenteras av media, är den gemensamma nämnaren att socialsekreteraren tillskrivs 

negativa egenskaper och presenteras på ett negativt sätt. 

 

Att undersöka om intervjupersonerna upplever sig vara stigmatiserade är intressant 

utifrån ovanstående presenterad forskning. Detta då en möjlig tolkning kan vara att, 

utifrån hur Goffman (2011) diskuterar kring stigmatisering, applicera begreppet till 

hur media tillskriver socialsekreterare negativa egenskaper och presenterar de i olika 

negativa stereotypiska bilder. Utifrån hur media tillskriver dessa negativa egenskaper 

och stereotypiska bilder är det även intressant att undersöka om intervjupersonerna 

anser att det är specifikt för yrkesområdet barn och familj, eller om de anser att andra 

yrkesområden inom socialt arbete behandlas liknande i media.  

 

Vidare går det att spekulera i huruvida socialsekreterare framställs som avvikande. 

Detta då media ibland likställer socialsekreterarens ansvar med gärningsmannens vid 

ett barns död, indirekt indikerat att socialsekreteraren har utfört en brottslig handling. 

Franklin och Parton (1991) menar att media i vissa fall skriver att socialsekreterare 

kommer undan lätt samt att de går ostraffade för deras brott. Vilket då framställer 

socialsekreteraren likt en kriminell, och frågan blir då om socialsekreteraren är 

avvikande i samma avseende som en kriminell. 
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I vår studie framkom ett något paradoxalt resultat huruvida intervjupersonerna 

upplevde sig vara stigmatiserade. Vi kommer därför att dela upp diskussionen i två 

delar. Den första delen kommer att beröra intervjupersonernas individuella upplevelse 

av att eventuellt vara stigmatiserade. Den andra delen kommer att beröra huruvida 

intervjupersonerna ansåg att där fanns en skillnad i hur media beskriver deras 

yrkesområde jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete.  

6.4.1 Hur upplever socialsekreterare att de framställs i media 

Det framkom att intervjupersonerna ansåg att de blev förknippade med någorlunda 

negativt laddade egenskaper när de beskrevs i media. Exempelvis säger 

intervjuperson R2 att en socialsekreterare inom barn och familj beskrivs i media som: 
 

Att man är ganska känslokall, hård, att man aldrig kan se helheten. Att man inte 
lyssnar på människor tänker jag, att media framställer oss som att man kör över 
människor och lyssnar inte på deras vilja. 
 

Intervjuperson R1 uppgav att socialsekreterare i media beskrivs som svaga och att de 

inte står upp för sina arbetsvillkor. Intervjuperson R5 säger: 
 

Mycket finns det lite antydan om att vi skulle ha en brist på tillexempel utbildning 
eller kunskapsplan 
 

Skildringen om brist på kunskap är även något som intervjuperson R6 uppgav att 

media ger en bild av. 
 

Alltså det beskrivs ju just nu i media att det bara är liksom typ, oerfarna 
socialarbetare, det finns ingen kompetens, och, typ vet de vad de håller på med 
egentligen. 

 

Överlag ansåg intervjupersonerna att socialsekreterare inom barn och familj beskrivs 

med negativt laddade egenskaper. Detta överensstämmer med Lundströms (2004) 

argumentation om att de flesta socialsekreterare upplever skildringen av dem i media 

som negativ. Något även exempelvis Brunnberg (2001) och Zugazaga (2006) kommit 

fram till i sina studier. 

 

Goffman (2011) menar, som vi tidigare presenterat, att tillskriva en individ icke 

önskvärda egenskaper innebär att individen stämplas eller stigmatiseras. 

Intervjupersonerna uttryckte en överensstämmande bild av att de upplevde sig 
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förknippas med negativa egenskaper när de beskrevs i media, något som kopplat till 

Goffman (2011) möjligen skulle kunna ses som stigmatisering. Detta då de bekräftar 

att de tillskrivs negativa egenskaper i media samt att de även anser att media 

framställer en negativ stereotypisk bild av en socialsekreterare som känslokall och 

inkompetent. Flera av intervjupersonerna ansåg att allmänheten har ett lågt förtroende 

för deras arbete just på grund av att media framställer det från ett negativt perspektiv. 

Exempelvis säger R6: 
 

Många människor i Sverige tänker jag får sina, får sina ingångsvinklar i olika ämnen 
från media. Så jag tänker att media har en stor påverkan på folk. En stor liksom, vad 
ska man säga, när man jobbar inom media tillexempel så har man ju en stor möjlighet 
att påverka människors tänkande kring olika frågor. 
 

En möjlig tolkning kan vara att allmänheten anammar den bild som media presenterar 

och därmed anser att socialsekreterare är känslokalla och inkompetenta. Detta skulle 

kunna innebära att socialsekreterarna är stigmatiserade utifrån media och 

allmänhetens ögon. Detta då de egenskaper media och allmänheten använder för att 

beskriva socialsekreterarna är negativt och stereotypiskt laddade.  
 

Å andra sidan framkommer det av vår studie att intervjupersonerna inte upplevde sig 

vara stigmatiserade, utifrån deras svar om att de inte identifierar sig med de negativa 

stereotypiska egenskaper som media tillskriver dem. Intervjupersonerna uppgav att de 

inte ansåg att medias skildring av socialsekreterare påverkade dem nämnvärt. Den 

spekulation som presenterades tidigare, att socialsekreterare möjligen kan ses som 

avvikande utifrån Franklin och Partons (1991) resonemang om att media håller 

socialsekreterare lika ansvariga som gärningsmän vid ett barns död, får i vår studie 

därför förkastas. Detta då ingen av intervjupersonerna gav något svar som skulle 

kunna indikera på att de kände sig avvikande i något avseende. Med detta sagt innebär 

det inte att inte det skulle kunna finnas en möjlig tolkning att socialsekreterare kan ses 

som avvikande utifrån ovanstående resonemang, men i vår studie var det som sagt 

inget som bekräftade att så var fallet. Istället uttryckte flera av intervjupersonerna att 

de inte upplevde att medias porträttering av deras yrke påverkade dem nämnvärt.  

 

Exempelvis säger R1 att: 
 
Jag blev inte socialarbetare för att få någon positiv feedback.       
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Och sen får jag få det positiva från mig själv. Alltså att jag vet att det jag gjort är 
viktigt. 
 

Intervjuperson R6 svarar på hur hen känner när citat från vinjett två presenteras: 
 
Alltså jag har inte känt mig personlig påhoppad sedan är det klart att om någon jag 
känner kom och tryckte den här i ansiktet på mig och sa att amen varför gör ni så här. 
Då hade jag känt mig personligt påhoppad av den personen, men jag känner mig inte 
personligt påhoppad när jag läser det här heller 
 

Intervjuperson R6 uttrycker även att medias granskning, exempelvis program som 

uppdrag granskning, har påverkat till den grad att hen inte längre tittar på sådana 

program men att det annars in påverkat hen nämnvärt. 

 

Intervjuperson R2 diskuterar en aspekt som flera andra intervjupersoner också 

framförde. Nämligen att medias granskning och framställning av yrket inte är det som 

socialsekreterarna främst reflekterar över, utan att det inte ska bli fel för familjernas 

skull. 
 
Sen tänker jag ju inte att kanske att det är medias granskning som är vår rädsla utan 
att det är väl mer att det blir fel. För familjen och barnen. 
 

En åsikt som uttrycktes vid flertal tillfällen under intervjuerna var den att 

socialsekreterarna inte upplevde det som särskilt problematiskt att media granskade 

deras arbete. Alla intervjupersonerna ansåg dock att media framställde dem negativt 

och där fanns en önskan om att medierapporteringen skulle vara mer nyanserad, att 

fler positiva artiklar publicerades. Intervjupersonerna ansåg att medias granskning var 

så viktig att negativ publicitet var en bieffekt som fick accepteras. Detta då den 

mediala granskningen kunde bidra till en högre rättssäkerhet, möjligheter att upptäcka 

missöden samt möjligheter till att utveckla verksamheten. Utifrån en diskussion om 

stigmatisering görs tolkningen att socialsekreterarna ansåg att det var viktigare att 

media granskade deras arbete på grund av de eventuella positiva konsekvenser det 

kunde bidra till, än att de framställdes i bättre dager av media. Sammanfattningsvis 

upplevde inte intervjupersonerna sig stigmatiserade dels för att de inte identifierade 

sig med den negativa bild och de negativa egenskaper de ansåg att media framställde, 

dels ansåg de att den negativa och stereotypiska bild media presenterade ibland var 

acceptabel då det kunde leda till positiva konsekvenser för verksamheten och 

allmänheten men framförallt för klienterna. 
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Ovanstående resonemang stärks bland annat av R5, som efter att ha sett reportaget 

från vinjett 1, svarar på frågan vad hen tror att sådana här program kan få för effekter. 
 
Det uppvisar ju kanske en inte helt bra bild av socialtjänsten men det är också en sann 
bild, till viss del. Det här har ju hänt, det här gick väldigt tokigt och det är ju viktigt 
att man uppvisar det för alla. Det är ju inte någonting som man kan lägga locket på 
och hemlighålla, det är ju väldigt fel, både ur rättssynpunkt men också ur en etisk 
synpunkt liksom 

6.4.2 Jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete 

Franklin och Parton (1991) skriver att yrkesområdet barn och familj är betydligt mer 

granskat än andra yrkesområden inom socialt arbete. Reid och Misener (2001) menar 

också att området barn och familj porträtteras mer negativt än andra områden inom 

socialt arbete. Vår studies resultat överensstämmer dock inte helt med den tidigare 

forskning som är presenterad ovan. De flesta av intervjupersonerna upplevde inte att 

området barn och familj var betydelsefullt mer granskat i media än andra 

yrkesområden inom socialt arbete. Paradoxalt nog svarade flera av intervjupersonerna 

att de ansåg att socionomer som är yrkesverksamma inom socialtjänsten var mer 

utsatta för en negativ skildring i media än andra yrkesområden inom socialt arbete. 

Intervjupersonerna upplevde inte att det fanns någon skillnad i hur media skildrar de 

olika enheterna inom socialtjänsten. Exempelvis säger intervjuperson R6: 
 
Jag tror att socialtjänsten blir en klump mer, i media. Vi blir nog bara soc liksom 
 

Intervjuperson R5 svarade på frågan, om hen anser att media framställer 

socialsekreterare inom barn och familj mer negativt än andra yrkesområden inom 

socialt arbete: 

 
Jag tror inte det är framförallt socionomer som jobbar med barn och familj, jag tror 
det är socialsekreterare överlag. 
 

Som tidigare nämnts fick denna studie inget resultat om att området barn och familj 

skulle vara mer granskat än andra yrkesområden inom socialt arbete. Dock kan man 

se en samstämmighet hos intervjupersonerna i att enheter inom socialtjänsten i stort är 

mer granskade och skildrade i media på ett negativt sätt. Exempelvis säger 

intervjuperson R2: 
 
Eftersom det är ju där de största ingreppen sker. Jag vet att vuxen också får en del 
kring missbruksvården, och det skrivs ju också mycket om det, i att man inte får den 
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hjälpen man behöver och så. Ja, socialtjänsten är väl ganska så hårt drabbad av media 
överlag. 
 

Intervjuperson R3 uttrycker också att socialtjänsten i stort är mer granskad, och 

kopplade detta till att det framförallt beror på att de har myndighetsutövning: 
 
Men det är klart att det är en maktposition, alltså myndighetsutövning. På ett annat 
sätt än om man tänker tillexempel vår öppenvård, de granskas ju inte på det sättet. De 
har ju inte den myndighetsrollen som vi har. Men jag har inte reflekterat över att det 
skulle vara annorlunda. Sen, när man tänker över det, är det kanske det, men jag 
tycker att det är väl mest socialtjänsten i stort som granskas. 
 

Franklin och Parton (1991) skriver att medias skildring och rapportering av socialt 

arbete kan förstås ur ett politiskt perspektiv, där media vill få till en förändring utifrån 

politiska motiv. Författarna skriver att resultatet av detta blir att socialsekreterarna blir 

en symbol för den offentliga sektorn, och får ta emot kritik som egentligen beror på 

ett kritiskt synsätt mot den offentliga sektorn. Vidare menar författarna att området 

barn och familj skildras mer frekvent och mer negativt i media än andra områden 

inom socialt arbete (ibid.). En möjlig tolkning utifrån vad Franklin och Parton (1991) 

skriver är att det således är socialsekreterare som är yrkesverksamma inom barn och 

familj som framförallt blir en symbol för den offentliga sektorn. Franklin och Partons 

(1991) argumentation om att socialsekreterare blir en symbol för den offentliga 

sektorn, och att området barn och familj mer frekvent framställs negativt i media, 

överensstämmer inte med denna studies resultat. I vår studie framkom inget resultat 

som indikerade på att de socialsekreterare vi intervjuade upplevde att de var en 

symbol för den offentliga sektorn. Detta då de upplevde att media oftare granskade 

socialtjänsten, i sin helhet, mer frekvent och mer negativt. Socialtjänsten i stort blev 

således snarare en symbol för den offentliga sektorn än socialsekreterare inom 

specifika enheter inom socialtjänsten.  
 

Sammanfattningsvis får det i denna studie konstateras att de socialsekreterare som 

intervjuats inte kan ses som stigmatiserade utifrån resonemanget att de inte upplevde 

att deras yrke, i detta fall området barn och familj, skulle vara utsatt för mer kritik i 

media än andra yrkesområden inom socialt arbete. Utifrån intervjupersonernas svar 

går det således inte att tala om ett yrkesområde inom socialt arbete som är mer utsatt 

för en negativ skildring från media än andra. Detta blir dock paradoxalt då det bör 

poängteras att intervjupersonerna inte gav ett helt entydigt svar. Detta då de å ena 
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sidan inte ansåg att de granskades oftare eller mer negativt av media än andra 

yrkesområden inom socialt arbete. Å andra sidan så uppgav intervjupersonerna att de 

ansåg att socialtjänsten i stort och därmed även de socionomer som är 

yrkesverksamma inom socialtjänsten, vilket innefattar dem själva, granskades oftare 

och mer negativt i media än andra yrkesområden inom socialt arbete. 

6.5 Hur socialsekreterarna konstruerar sin yrkesidentitet 

6.5.1 Erfarenhet 

Det framgår av intervjupersonerna att de flesta trivs på sin arbetsplats och med sina 

arbetsuppgifter men att det finns en hög arbetsbelastning som påverkar motivationen 

med att arbeta inom barn och familj. Vidare framgår det att där finns en 

samstämmighet i att erfarenhet är en viktig egenskap för att behärska arbetet som 

socialsekreterare inom barn och familj. R3 och R4 som har två respektive fem års 

erfarenhet av att arbeta inom barn och familj anser att det finns en skillnad i att ha 

arbetat i flera år. De menar att de har lärt sig att hantera stressen och arbetssituationen 

bättre jämfört med när de var nyutexaminerade. Vidare anser några av 

intervjupersonerna att de tror att de med mer erfarenhet väljer att arbeta inom ett 

annat yrkesområde inom socialt arbete, där arbetsförhållandena är mer rimliga. Detta 

blir problematiskt i och med att det krävs erfarenhet för att hantera arbetet, men de 

som arbetat tillräckligt längre för att ha förvärvat sig denna erfarenhet, väljer då 

istället att söka sig vidare. 

 

Det är relevant att diskutera erfarenheten hos socialsekreterare då det publiceras 

artiklar som kritiserar socialsekreterare för att vara oerfarna, exempelvis Sköld 

(2014), men också att de är inkompetenta och oprofessionella (Franklin & Parton 

1991; Ayre 2001; Lundström, 2004) ibland till följd av att de är oerfarna. Vad som 

bör belysas ur ett identitetsperspektiv är dock att de flesta av intervjupersonerna inte 

talar om vikten av sin egen erfarenhet utan snarare om vikten av att ha kollegor med 

erfarenhet. Exempelvis säger R2 att: 
 
Jag vet många av mina kursare som har hamnat i mindre kommuner, där finns ingen 
som är erfaren, de är nya. Där hade jag aldrig velat jobba, jag hade inte vågat stå för 
mina bedömningar 
 

R2 fortsätter och säger att: 
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Och då blir det ju det här, att man är ung, oerfaren, tvingas stå för sina bedömningar. 
Man kanske precis har tagit examen och så ska man stå för en bedömning man 
egentligen inte kan, och får inget stöd från andra kompetenta och erfarna kollegor, 
som man inte har, eftersom alla är unga 
 

Vikten av att vara omgiven av erfarna kollegor handlar inte enbart om att ha någon att 

rådfråga utan också om att få möjlighet till att utvecklas samt känna en trygghet på 

arbetsplatsen. Exempelvis så säger R1 att: 
 
Alltså det kräver mycket av en och det kräver erfarenhet och kunskap, och som ny, 
som vi alla är nya och får man inte, om inte jag kan rådfråga någon så utvecklas jag 
inte och då är det precis som att där efter ett år, så känner man inte att man är 
tillräcklig. Och känner man inte man är tillräcklig i sitt arbete då… Då blir man 
utbränd eller så åker man vidare, gör någonting annat. 
 

R2 är av en annan uppfattning än R1. Detta på grund av att R2 anser att hen arbetar på 

en arbetsplats där hen är omgiven av erfarna kollegor. 
 
Här får jag ett stöd från mina kollegor som har mycket erfarenhet, och min chef. Och 
det kan jag ju också bli lite trygg i och utvecklas i, men det jag gör, behöver aldrig stå 
för någonting själv 
 

Både R1 och R2 är dock överens om att det är viktigt att vara omgivna av erfarna 

kollegor för att ges möjlighet till att utvecklas och känna trygghet i sitt arbete. Utifrån 

dessa svar är en möjlig tolkning att identitetsskapandet till viss del baseras på vilka 

kollegor du arbetar med. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas identiteten i 

samspel med andra människor, din omgivning samt kontext (Payne, 2008; Berger & 

Luckmann, 1998). I detta fall blir det tydligt att socialsekreterarna till viss del 

konstruerar sin yrkesidentitet bland annat baserat på kollegors erfarenhet. 

Erfarenheten kollegorna besitter bidrar till att några av intervjupersonerna upplever 

sig vara tryggare i rollen som socialsekreterare samt i sina bedömningar. Detta då det 

har haft möjlighet att rådfråga andra mer erfarna kollegor. Således är en möjlig 

tolkning att erfarenhet är en egenskap eller komponent som är eftersträvansvärd inom 

området barn och familj. Detta resonemang stärks bland annat av R6, som på frågan 

om hen anser det vara någon skillnad om man har arbetat i ett år eller tio år svarar att: 
 
Dels så blir man ju inte längre utpekad som de här unga lite korkade som inte fan vet 
vad de sysslar med, typ, i media. Men det är nog lättare och bli tagen på allvar, 
åtminstone i media när man har jobbat i tio år än om man har jobbat i ett och ett halvt 
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Utifrån Berger och Luckmann (1998) kan en möjlig koppling göras till att om 

socialsekreterare med mindre erfarenhet konstruerar sin yrkesidentitet beroende på 

förhållanden mellan sig själv, sin omgivning samt kontext (ibid.), görs möjligen ett 

likhetstecken till att de med mindre erfarenhet anser sig besitta mindre kunskap. 

Diskussionen blir intressant då det framgår av vår empiri att några av 

intervjupersonerna ville söka sig vidare till ett annat yrkesområde, men att de inte 

ansåg att media påverkade nämnvärt huruvida de ville arbeta med sitt yrke. Det går 

dock att spekulera i om media ändå har haft en påverkan huruvida intervjupersonerna 

vill fortsätta arbeta inom barn och familj. Detta på grund av den mediala granskning 

som relativt ofta beskriver socialsekreterarna som oerfarna, inkompetenta och 

oprofessionella (Franklin & Parton, 1991; Ayre, 2001). Utifrån resonemanget ovan 

kan en möjlig tolkning vara att de socialsekreterare som är omgivna av kollegor med 

mycket erfarenhet känner sig skyddade från den mediala granskningen, då deras 

organisation besitter den värderade egenskapen, erfarenhet. Medan de 

socialsekreterare som arbetar utan kollegor med erfarenhet får symbolisera den kritik 

media presenterar, och därmed enklare identifierar sig med den presenterade bilden i 

media. Det blir då också förklarligt varför intervjupersonerna anser att det är av vikt 

att vara omgiven av erfaren personal, detta för att distansera sig från den bild media 

presenterar av socialsekreterare och därmed fortsätta arbeta med yrket. 

 

Det går dock att föra en diskussion om erfarenhetens betydelse från flera perspektiv. 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att erfarenhet var en viktig egenskap inom 

socialt arbete. Intervjupersoner R6 instämde i att erfarenhet var viktigt inom socialt 

arbete men tonade ned erfarenhetens betydelse genom att påpeka att mindre 

erfarenhet inte enbart behöver innebära något negativt. 
 
Sedan tänker jag också så här att erfarenhet är jätteviktigt men ibland så beskriver 
man erfarenhet som den heliga gralen inom socialt arbete och det kan jag inte riktigt 
hålla med om. Ibland gör man inom media, och när man pratar om socialt arbete ett 
likhetstecken mellan att vara en bra socialarbetare och ha mycket erfarenhet. Och det 
kan inte jag skriva under på. Jag kan tycka att jag som ny socionom har andra 
infallsvinklar och annat som jag tycker att jag kan bidra med, men det behöver ju vara 
en blandning i en grupp. 
 

R6 anser att erfarenheten är viktig men hen talar om möjligheterna och fördelarna det 

medför att vara nyutexaminerad på ett sätt som ingen av de andra intervjupersonerna 

belyser. Att vara nyutexaminerad menar R6 inte behöver innebära att man per 
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automatik inte besitter kunskap som är av värde för arbetsplatsen, även om 

intervjupersonen uttrycker att media ofta likställer en bra socialarbetare med 

erfarenhet. Istället går det möjligtvis att tolka R6s resonemang som att man som 

nyutexaminerad besitter kunskap som bör tas vara på, exempelvis att man kan bidra 

med andra infallsvinklar än vad de som arbetat under flera år kan. Möjligtvis kan det 

utifrån Payne (2008) och Berger och Luckmanns (1998) diskussion om hur identitet 

konstrueras, medföra att man i sitt identitetsskapande konstruerar en yrkesidentitet där 

man själv anser sig vara betydelsefull på arbetsplatsen. Detta genom att man skapar 

en yrkesidentitet där man är bidragande, snarare än att konstruera en yrkesidentitet 

som är i behov av kollegors erfarenhet. Utifrån Payne (2008) och Berger och 

Luckmanns (1998) sätt att använda begreppet identitet går det dock att ifrågasätta om 

inte arbetsplats samt kollegor behöver anse att de nyutexaminerade socialsekreterarna 

har kunskap som är av vikt, detta då identitet skapas i samspel med andra individer 

samt i den kontext du befinner dig (ibid.). 

6.5.2 Socialtjänsten som träningsgrund 

Det framgår av vår empiri att det finns en bild av att socialtjänsten används som en 

språngbräda, för att senare i karriären arbeta med sitt drömjobb. R5 säger att: 
 
Varenda jävla högskola har ju en socionomutbildning. Så vi tillverkar ju fler 
socionomer än vad vi behöver och då behöver vi ju någon form av träningsgrund 
innan du får går vidare till ditt drömjobb, och då blir det litegrann att socialtjänsterna 
har den funktionen, tyvärr 
 

Om socialtjänsterna används som en träningsgrund för att socialsekreterare ska kunna 

gå vidare till sitt drömjobb är det möjligt att fundera över vad det innebär för hur 

socialsekreterarna inom socialtjänsten ser på sig själva. Detta i förhållande till att 

media framställer socialsekreterare som oerfarna, inkompetenta och oprofessionella 

(Franklin & Parton, 1991; Ayre, 2001; Lundström, 2004). Den tidigare forskningen 

bekräftas av R5, då intervjupersonen upplever att media framställer en bild av 

socialsekreterare som att vara inkompetenta samt att deras professionalitet ifrågasätts. 

Vidare skulle R5s citat ovan kunna kopplas till Skölds (2014) artikel om att det inom 

socialtjänsten är stor genomströmning av personal, vilket får konsekvensen att de som 

arbetar där är unga och oerfarna. Skölds resonemang bekräftas av R5s beskrivning av 

socialtjänsten som en träningsgrund, där personal inte väljer att arbeta under en längre 

tid. En möjlig tolkning kopplat till vikten av erfarenhet i konstruktionen av sin 
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yrkesidentitet är att socialsekreterarna konstruerar en bild av sin yrkesidentitet som att 

vara lärande snarare än praktiserande. Detta då socialsekreterarna förvärvar erfarenhet 

för att kunna gå vidare till sitt drömjobb, vilket skulle kunna innebära att de som 

arbetar inom socialtjänsten inte anser sig ha sitt drömjobb. Detta resonemang stärks 

till viss del av R1 som säger att: 
 
Sedan så vet man inte riktigt, gör jag rätt gör jag fel. Och nu börjar jag närma mig det 
året där jag känner att jag kanske inte ska jobba med detta längre. 
 

Samt R5 som säger att: 

Jag gillar just nu myndighetsutövning men jag kommer ju gå vidare till behandling, 
troligtvis, eller någonting åt det hållet. 
 

Detta resonemang ska dock inte förväxlas med att intervjupersonerna inte trivdes på 

sin arbetsplats, tvärtom. Alla utom en av intervjupersonerna uppgav att de trivdes på 

sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter.  

6.5.3 Dubbla budskap 

Det bör dock poängteras att framkom ett någorlunda motsägelsefullt resultat. Å ena 

sidan instämde intervjupersonerna i det som Franklin och Parton (1991) och Zugazaga 

et al. (2006) skriver, att media framställer en negativ bild av socialsekreterarna. Trots 

detta så ansåg intervjupersonerna att det inte i första hand var medias skildring av 

yrkesområdet som påverkade deras trivsel eller att de upplevde sitt arbete som 

slitsamt. Det var snarare organisatoriska aspekter, som arbetsförhållanden och 

kollegors erfarenhet som påverkade socialsekreterarnas vilja att fortsätta arbeta inom 

yrkesområdet barn och familj.  

 

Å andra sidan uppgav intervjupersonerna att medias negativa skildring påverkade 

dem, då de inte upplevde att deras arbete uppskattades. Intervjupersonerna skilde 

emellertid på uppskattning från allmänheten och media samt på uppskattning från 

klienterna. Socialsekreterarna uttryckte att de upplevde uppskattning och förtroende 

från sina klienter, det var från allmänheten de kunde urskilja ett lågt förtroende samt 

låg uppskattning. En möjlig förklaring till varför socialsekreterarna upplevde denna 

skillnad kan vara att individer som har kontakt med socialsekreterare inte påverkas i 

lika stor utsträckning av medias skildring. Detta resonemang går i linje med vad 

tidigare forskning kommit fram till. Franklin och Parton (1991) menar att allmänheten 
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har en fientlig inställning mot samt lågt förtroende för socialsekreterare, vilket får 

sättas i relation till att de flesta individer inte har någon kontakt med socialtjänsten, 

utan bildar sig en uppfattning om socialsekreterare utifrån hur media porträtterar dem 

(Reid & Misener, 2001, Zugazaga, 2006, Ayre, 2001).  
 

Mot bakgrund av ovanstående framkom det av vår studie att medias skildring hade en 

viss påverkan i konstruktionen av socialsekreterarnas yrkesidentitet. Dock var det 

främst andra faktorer som organisatoriska aspekter samt kollegors erfarenhet som 

hade större påverkan på socialsekreterarnas konstruktion av sin yrkesidentitet. 

7. Sammanfattning och avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka hur socialsekreterare inom yrkesområdet barn 

och familj upplevde att de påverkades av en medial granskning. Inledningsvis så 

ställde vi frågorna, vilka för och nackdelar upplever socialsekreterarna av medias 

granskning? Hur upplever socialsekreterarna att de framställs i media och är det 

någon skillnad jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete? Hur konstruerar 

socialsekreterarna sin yrkesidentitet? Vi anser att det framkom ett resultat kring 

samtliga frågor och därmed har vi kunnat besvara våra frågeställningar.  

 

Det framkom av vår studie att intervjupersonerna upplevde att en medial granskning 

av deras yrkesområde innebar både för och nackdelar. Intervjupersonerna ansåg det 

vara viktigt att deras arbete granskades, dels för att möjliggöra en utveckling av 

verksamheten, exempelvis socialsekreterarnas egna arbetsförhållanden, dels för 

organisatoriska förändringar på sikt ska leda till större rättsäkerhet för barn och 

familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten. En nackdel som diskuterades var 

att socialsekreterarna ansåg att den mediala granskningen bidrog till att allmänheten 

fick en negativ inställning mot deras yrkesområde, men framförallt mot socialtjänsten 

som helhet. Vidare menade en av intervjupersonerna att medias granskning kunde få 

konsekvenser i form av att socialsekreterare väntade med att ta beslut på grund av en 

rädsla över att bli uthängd i media. Intervjupersonen trodde dock inte att medias 

granskning fick denna effekt men att det var mardrömssituationen. Ytterligare en 

nackdel som framfördes med medias granskning var att den oftast var förenklad och 
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onyanserad. Det bör dock poängteras att intervjupersonerna ansåg att det var viktigare 

att deras arbete blev granskat än att de framställdes positivt i media. 
 

Vår andra frågeställning berörde hur socialsekreterarna upplever att de framställs i 

media och om det skiljer sig jämfört med andra yrkesområden inom socialt arbete. 

Överlag ansåg inte intervjupersonerna att barn och familj skildrades oftare eller mer 

negativt i media i jämförelse med andra yrkesområden inom socialt arbete, i motsats 

till vad tidigare forskning visat. Dock ansåg intervjupersonerna att socialtjänsten i 

stort skildrades oftare och mer negativt i media än andra yrkesområden inom socialt 

arbete. Detta förklarades av intervjupersonerna bland annat med att socialtjänsten stod 

för myndighetsutövning. Vidare framkom det av vår studie att intervjupersonerna 

upplevde att socialsekreterare inom barn och familj framställs på ett negativt sätt och 

tillskrivs negativa egenskaper i media, vilket bekräftar tidigare forskning. Vår studie 

visade även att intervjupersonerna ansåg att den negativa bild media framställer 

eventuellt leder till allmänheten anammar denna bild. Det resulterar i att 

socialsekreterarna möjligen kan ses som stigmatiserade utifrån allmänhetens och 

medias ögon. Detta då socialsekreterarna bekräftar den stämpling eller 

utstötningsprocess som pågår när allmänheten och media tillskriver dem negativa 

egenskaper, som att vara oerfarna och inkompetenta, samt att de presenteras i 

negativa stereotypiska bilder. Dock framkom det att intervjupersonerna inte upplevde 

sig påverkade av denna negativa bild i media. Dels för att de inte identifierade sig 

med den negativa bilden och de negativa egenskaper som tillskrevs socialsekreterare. 

Dels för att den negativa och stereotypiska bild som media presenterade ibland kunde 

vara acceptabel, då det eventuellt bidrog till positiva konsekvenser för verksamheten, 

allmänheten och framförallt klienterna. Mot bakgrund av ovanstående samt att det 

inte framkom någon indikation på att intervjupersonerna upplevde sig vara avvikande 

i något avseende, resulterade studien i att intervjupersonerna inte upplevde sig vara 

stigmatiserade.   
 

Vår tredje frågeställning berörde hur intervjupersonerna konstruerar sin yrkesidentitet. 

Det framkom av vår studie att erfarenhet är en viktig egenskap i konstruktionen av sin 

yrkesidentitet. Vidare framkom det att det snarare var kollegors erfarenhet än den 

egna erfarenheten som var av vikt vid konstruktionen av yrkesidentiteten. Detta kan 

möjligen förklaras med att, då media ofta framställer socialsekreterare som oerfarna 
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och inkompetenta blir således erfarenheten en viktig egenskap för både 

socialsekreterare och verksamheten att besitta. Detta då de socialsekreterare som 

arbetar med kollegor utan erfarenhet får symbolisera den kritik media presenterar. Där 

fanns också indikationer på att kunskap var kopplat till erfarenhet. Desto mer erfaren, 

desto mer kompetent. Även detta påverkade konstruktionen av yrkesidentiteten på så 

vis att de utan mycket erfarenhet såg sig själva som mindre kompetenta än de med 

mer erfarenhet. Vidare kommer vi i vår avslutande diskussion reflektera över 

erfarenhetens betydelse i vår studies resultat.  

7.2 Avslutande diskussion 
Vi anser det vara relevant att reflektera över att erfarenhet fick en central roll i vår 

studie. Från början hade vi en ambition om att endast genomföra intervjuer med 

socialsekreterare med minst tio års erfarenhet inom barn och familj. På grund av 

denna studies begränsade tidsram samt socialsekreterarnas arbetssituation framgick 

det att det inte var möjligt att utgå från detta urval. Vi kunde därför inte ställa krav på 

erfarenhet utan fick vara tacksamma för de intervjupersoner som kunde tänka sig 

delta i vår studie. Fem av de sex intervjupersonerna hade 6 månader till 2 års 

erfarenhet av att arbeta med barn och familj och en hade 5 års erfarenhet. Detta 

medför att vår studie speglar ett resultat av socialsekreterare med relativt kort 

erfarenhet av att arbeta inom yrkesområdet barn och familj. Det går att ifrågasätta om 

studien hade fått ett annat resultat om vi endast intervjuat socialsekreterare med minst 

tio års erfarenhet. Möjligtvis hade erfarenheten fått en annan betydelse om vårt urval 

bestått av socialsekreterare med tio års erfarenhet. Erfarenheten hade kanske inte 

påverkat konstruktionen av yrkesidentiteten i den grad som det framkom att det 

gjorde i vår studie. En annan aspekt är att de socialsekreterare som arbetat inom barn 

och familj en kortare tid kanske inte har varit i kontakt med media i samma 

utsträckning som en socialsekreterare som arbetat i flera år. Det skulle i sin tur kunna 

medföra att granskningen upplevs som mer positiv än om socialsekreteraren har 

arbetat i flera år och upplevt en fientlig inställning från media under en längre tid.  

	  

Trots att intervjupersonerna uppgav att de upplevde nackdelar med den mediala 

granskningen sågs den inte som särskilt problematisk. Det går att reflektera över om 

socialsekreterarna reproducerar den filantropiska anda som socialt arbete har 

historiskt. Detta genom att använda argument som att det är acceptabelt att media 
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skildrar socialsekreterare inom barn och familj i negativ bemärkelse, då det kan leda 

till positiva konsekvenser för klienterna. Intervjupersonerna uttryckte ett missnöje 

över sina arbetsförhållanden och över att de sällan får positiv kritik från media. Men 

detta var, som vi tidigare skrivit, acceptabelt så länge det medförde positiva 

konsekvenser för de individer som kommer i kontakt med barn och familj. I vår studie 

kunde en möjlig koppling göras till att socialsekreterarna var stigmatiserade, utifrån 

att de bekräftade den stämpling eller utstötningsprocess som pågår när allmänheten 

och media tillskriver dem negativa egenskaper och presenterar dem i negativa 

stereotypiska bilder. Samtidigt framkom ett resultat av att socialsekreterarna inte 

upplevde sig vara stigmatiserade. Detta då de inte påverkades eller identifierade sig 

med dem negativa egenskaper samt den negativa stereotypiska bild media framställde. 

Inte heller ansåg intervjupersonerna att yrkesområdet barn och familj var mer utsatt 

för medias negativa granskning än andra yrkesområden inom socialt arbete, även om 

vi fick ett något paradoxalt resultat gällande de olika yrkesområdenas utsatthet.  

Vi anser därför att det går att ifrågasätta om inte socialt arbete i större utsträckning 

bör distansera sig från sin filantropiska historia, och där socialsekreterare i högre grad 

bör ställa krav på sina arbetsförhållanden. Vidare menar vi att den filantropiska andan 

inom socialt arbete riskerar att leva vidare i för hög utsträckning. Detta om 

socialsekreterare accepterar en negativ skildring i media genom att hänvisa till 

argument som enbart bidrar till positiva konsekvenser för andra individer, än för 

socialsekreterarna själva. Detta argument grundar sig i att vi anser att det på längre 

sikt eventuellt vore fördelaktigt för de klienter som kommer i kontakt med 

socialsekreterare inom barn och familj, om arbetet anspelade mindre på enbart en vilja 

att hjälpa och lite mer på socialsekreterares arbetsförhållanden. Det hade eventuellt 

medfört att socialsekreterare arbetade inom barn och familj under längre tid, vilket i 

sin tur hade inneburit att klienter haft en och samma socialsekreterare. Samtidigt hade 

socialsekreterarna undvikit en medierapportering som hänvisade till oerfaren, 

inkompetent personal.  

Denna studies resultat visar att socialsekreterare anser att de skildras negativt i media, 

men att de inte upplever att de påverkas nämnvärt av det. Detta resultat får anses vara 

överraskande om vi utgår från tidigare forskning. Exempelvis visar Franklin och 

Parton (1991) och Zugazaga et al.(2006) att socialsekreterare utsätts för negativ kritik 
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från allmänheten och i media. Hur kan det komma sig att denna studies 

intervjupersoner inte upplever att de påverkas av den negativa skildringen i media? 

Tidigare har forskning presenterats om att media i Sverige inte presenterade socialt 

arbete lika negativt som i England (Lundström, 2004). Med detta sagt går det att 

ifrågasätta om vår studie hade fått samma resultat om den genomförts i England. Är 

det för stora skillnader mellan Sverige och England för att den tidigare forskningen, 

som i mångt och mycket utgår från England, ska kunna överensstämma med den bild 

media framställer av socialt arbete med barn och familj i Sverige? Eller är det istället 

så att socialt arbetes filantropiska rötter fortfarande är så starkt förankrade i Sverige 

att viljan att hjälpa är överordnad de eventuella negativa konsekvenser det kan 

innebära för socialsekreterare. 

Inför eventuella framtida studier anser vi det vore intressant om studien fokuserar på 

intervjupersoner med minst tio års erfarenhet inom yrkesområdet barn och familj. 

Detta för att undersöka om det framkommer ett resultat som skiljer sig från vår 

studies resultat. Vidare är det möjligt att i metodvalet välja att genomföra intervjuer i 

fokusgrupper, istället för att genomföra intervjuer med socialsekreterare enskilt.  

Vi anser att det är viktigt att forskningen inom detta fält fortsätter att utvecklas i 

Sverige, då nuvarande forskning framförallt utgår från England och USA. Vidare 

anser vi det vara av vikt, att i Sverige undersöka huruvida den mediala granskningen 

upplevs som problematisk för yrkesverksamma inom barn och familj. Vi anser att det 

är viktigt att klargöra hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation, inte bara på 

grund av att de socialsekreterare som är yrkesverksamma ska välja att fortsätta arbeta 

inom barn och familj utan även för framtida socionomer som ska tillsätta nya tjänster. 

Detta medför att det vore intressant att i eventuella framtida studier undersöka hur 

socionomstudenter upplever att socialsekreterare inom barn och familj framställs i 

media, och om den mediala granskningen av området påverkar deras val av framtida 

yrke. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Presentation och grundfrågor 

Hur länge arbetat inom barn och familj. 

Berätta kort om din socionomkarriär. 

Hur trivs du med att arbeta här? 

·    Jämfört med andra arbetsplatser? 

Vad är media för dig? 

Hur ser du på medias inflytande? 

·    Hur ofta upplever du att ditt yrke, socialsekreterare inom barn och familj, 

omskrivs/förekommer i media? 

·    De gånger, hur tycker du att ditt yrkesområde, barn och familj, framställs i 

media? 

Yrkesidentitet 

Vilka egenskaper förknippar du med en socialsekreterare inom barn och familj? 

Vilka egenskaper tycker du media förknippar med socialsekreterare inom barn 

och familj? 

Hur pratar du om ditt yrke/presenterar det utanför arbetsplatsen. 

-Omgivningens respons när du berättar vad du jobbar med? 

-hur känns det, när människor reagerar så på ditt arbete? 

Vilka frågor får du angående ditt jobb utanför arbetsplatsen? 

Hur ser du på ditt yrkesområdes, socialsekreterare inom barn och familjs, status 

i samhället? 

-Exempel på situationer du känner dig uppskattad. 

        -Finns det situationer du undviker att berätta vad du arbetar med? 

Vinjett 1 

Vinjett 1 spelas upp. Klipp från Uppdrag Granskning - Mardrömmen. 

Uppspelningstid i programmet för klippen var, 0- 0:40, 36:50-38:40, 39:35-40:18. 

Fördelar och nackdelar med medias granskning 

Vilka tankar får du efter att ha sett detta klipp. 

Vilka effekter tror du att program som “uppdrag granskning” får 

-för allmänheten 

-ditt arbete 
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Hur ser du på relationen mellan media och barn och familj? 

Hur ser du på socialsekreterares sekretess i förhållande till media? 

-Skulle du vilja ha en större frihet att möta/ vara delaktig debatten. 

	  

Vinjett 2 

Utvalda delar från Sköld (2014) artikel Socialtjänsten brister i att skydda barnen läses 

upp. Artikeln kan läsas i sin helhet i bilaga 3. 

Stigma 

Varför tror du tidningen publicerar en sådan artikel? 

-hur påverkas du av detta? 

Upplever du att olika professioner inom socialt arbete förekommer lika ofta i 

media? 

-anser du att skildringen skiljer sig i media av barn och familj från andra 

yrkesområden inom social arbete. 

Anser du att du har ett betydelsefullt arbete? 

-På vilket sätt? 

-Får uppskattning eller känner du dig uppskattad för ditt arbete? 

Hur upplever du allmänhetens förtroende är för socialtjänsten/barn och familj? 

-Vad tror du påverkar allmänhetens uppfattning? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till respondenterna 

Hej! 

Vi är två studenter som går 6 terminen på socionomprogrammet vid Lunds 

universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats i socialt arbete som kommer handla om 

hur socialsekreterare inom barn och familj upplever medias granskning och hur den 

påverkar professionen. För att kunna genomföra vår uppsats är vi därför i behov av 

intervjupersoner, därför kontaktar vi nu dig. 
 

Vi kommer att göra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar inom 

barn och familj. Intervjuerna beräknas att ta cirka 45 minuter, och kommer att spelas 

in. Intervjuformen kommer att vara semi-strukturerad. Detta innebär att vi har ett 

antal fasta frågor som vi kommer att utgå från, men att ett utrymme lämnas för att du 

ska få möjlighet att fokusera på det du anser vara av vikt. Vidare kommer vår intervju 

att innehålla två vinjetter. En kort sekvens från ett granskningsprogram i tv och och en 

vinjett med citat från en tidningsartikel. 

Intervjuerna kommer genomföras enligt forskningsetiska riktlinjer från 

vetenskapsrådet. 
 

Deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst under intervjun 

avbryta ditt deltagande. Resultatet efter intervjun kommer anonymiseras och kommer 

därför inte kunna spåras tillbaka till dig. Det som sägs under intervjun kommer 

transkriberas, det vill säga skrivas ner. Denna transkribering kommer sedan att 

skickas till dig för att säkerställa att informationen överensstämmer med intervjun. 

Efter att uppsatsen är klar kommer det transkriberade materialet förstöras och 

intervjuerna raderas. 
 

Efter att uppsatsen är klar och publicerad kommer du givetvis kunna ta del av den 

färdiga produkten. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du har tid och möjlighet att delta i vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Oskar Jerre Andersson & Nicklas Bengtsson  

	  



	  
	  

53	  

Bilaga 3 – Tidningsartikel i vinjett 2 

	  

Vinjett 3 består av Josefine Sköld (2014) tidningsartikel, Socialtjänsten brister i att 

skydda barnen. Nedan kan artikeln läsas i sin helhet. De utvalda delarna som lästes 

upp för intervjupersonerna, som vinjett 2, är markerade med gul färg. 

Socialtjänsten brister i att skydda barnen 

Socialtjänster över hela landet slarvar med anmälningar om barn som riskerar 
att fara illa. DN:s kartläggning visar att de utsatta barnens behov av skydd får 

stå tillbaka för föräldrarnas åsikter. ”Tyvärr är det inte rättssäkert att vara 

barn i Sverige i dag”, säger Madeleine Cocozza, doktor vid Linköpings 
universitet.  

Ingen har någon samlad bild över hur socialtjänsterna i Sverige i dag sköter sitt jobb. 

Nationell statistik över anmälningar av barn som riskerar att fara illa finns inte. Om 

fallen läggs ned, utreds, eller vilka insatser som görs för barnen, registreras inte heller. 

Men efter mordet på treåriga Isolde inledde IVO en stor utredning av socialtjänsten i 

Motala. Av 134 anmälningar där handläggarna valt att inte gå vidare med en 

utredning, var 100 bristfälliga. 

–  Det är en skrämmande siffra. Socialtjänsterna bortser från barnperspektivet och 

barnens behov av skydd. Det är mycket allvarligt, men tyvärr inte ovanligt, säger 

Cecilia Lobos, inspektör på IVO. 

För att se hur verksamheten fungerar i resten av landet har DN kartlagt de jämförbara 

rapporter som finns hos IVO, totalt nio stycken. Underlaget för rapporterna har varit 

mindre, men resultatet visar samma problematik. 

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

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

motiverat tillräckligt varför de valt att inte gå vidare med anmälningar. 
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På socialtjänsten i östra Göteborg hittade IVO brister i 53 av de 60 senaste 

förhandsbedömningar från januari i år. I ett av fallen hade handläggaren inte valt att 

gå vidare med en utredning, trots att en förälder själv berättat att den slog sitt barn. Ett 

annat barn hade sett sin mamma utsättas för våld, och därefter pappans 

självmordsförsök - men någon utredning inleddes inte eftersom föräldrarna inte ansåg 

att det behövdes. 

Madeleine Cocozza är psykoterapeut och doktor vid Linköpings universitet och har 

skrivit boken ”Barn far illa”. Hon har tidigare själv kartlagt socialtjänsternas 

hantering av anmälningar och förhandsbedömningar. År 2000 hittade hon allvarliga 

fel i 74 procent av fallen. 

–  Det är inte rättssäkert att vara barn i dag. Inte ens om det finns en anmälan om att 

man blir illa behandlad. 

För att komma till rätta med problemet anser Madeleine Cocozza att det behövs 

nationell statistik över anmälningar och vad som händer med dem. 

–  Det har varit aktuellt tidigare, men integritetsaspekten har gjort det omöjligt, säger 

hon. 

I dag kan socialtjänsten till exempel inte se om ett barn anmälts flera gånger. 

–  Om ärendet hamnar hos olika handläggare eller om familjen flyttar är det ingen som 

kan se mönstret. 

Birgitta Hagström, som sitter i IVO:s ledningsgrupp, är inte förvånad över resultatet 

av DN:s kartläggning. 

–  Det är oerhört beklämmande och vi ser mycket allvarligt på detta. 

Vad beror det på? 

–  Delvis handlar det om stor genomströmning av personal. De flesta är unga och nya 

och har inte den erfarenhet som krävs. 
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Vad gör ni åt problemet? 

–  Det pågår en riskanalys just nu. Kanske kan vi rikta särskild uppmärksamhet mot 

barn som far illa framöver. 

Vad blir bättre av det? 

–  Vår tillsyn gör förhoppningsvis att kommunerna tar ett bättre ansvar. 

	  

	  

	  


