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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka föreställningar kring socialsekreterare som 

svensk dagspress reproducerar. Det empiriska materialet för studien består av 120 artiklar 

publicerade i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan år 2015 och 

2016. Metoden för studien är kvalitativ idé- och innehållsanalys och det analytiska ramverket 

som används är format av idéer och dimensioner som framkommit ur tidigare forskning. 

Analysen utgår i huvudsak från fyra idealtyper av socialsekreterare som media beskriver.  

I resultatet framgår det att socialsekreterare i huvudsak framställs som offer i sin yrkesroll på 

grund av problem i system och struktur. Beskrivningar av socialsekreterare som hjälpsamma 

och inkompetenta är i många fall relaterade till rollen som offer. Föreställningen om 

socialsekreterare som ovilliga och elaka förekommer i mindre utsträckning än andra roller och 

är begränsad till specifika områden av den mediala rapporteringen. 

Titel: ”Vi hinner inte med helt enkelt” 

Författare: Charlotte Buller 

Nyckelord: Socialsekreterare, media, nyhetstidningar, idéanalys, föreställningar i dagspress 

Antal ord: 12 616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to give understanding to the representations of social workers in the 

daily press in Sweden. The empirical material of this study consists of 120 articles published 

in the morning newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet in the years of 2015 and 

2016. The method used were qualitative analysis of ideas and content analysis and the 

analytical framework used is based on ideas about social workers that has been identified in 

previous research. The analysis is based mainly on four ideas of social workers as the media 

describes the profession.  

From the results it appears that socials workers are mainly described as victims due to 

systematic and structural shortages. The descriptions of social workers as helpers and 

incompetent are often linked to the description of them as victims. The description of social 

workers as cruel and malicious are fewer than the other categories and are limited to specific 

areas presented in the news. 

Title: “We Simply cannot Keep up” 

Author: Charlotte Buller 

Key words: Social worker, media, newspapers, analysis of ideas, representations in daily 

press 
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1. Introduktion 

Många barn växer upp med drömmar om att bli poliser, brandmän, läkare och jurister för att 

hjälpa människor och arbeta inom det offentliga (Olin, 2013: 92f). Dessa yrken har en form 

av hjältestatus som anses eftersträvansvärd av många. Samtidigt växer barn sällan upp med 

viljan att arbeta som socialsekreterare, trots samhällsnyttan yrket innebär. Den offentliga 

bilden av ett yrke, dess kultur och faktorer kring genus påverkar människors strävan efter att 

utöva yrket. Det finns alltså en stor skillnad i status mellan det sociala arbetet och andra yrken 

inom det offentliga. I och med att majoriteten inte har någon direkt kontakt med 

socialtjänsten, formas allmänhetens bild till stor del av det media presenterar (ibid: 97).  

På Arbetsförmedlingens lista över yrken och yrkesdefinitioner beskrivs socialsekreteraren 

som en person som arbetar inom kommuners socialtjänst med att ge stöd till personer och 

familjer i svåra situationer (Arbetsförmedlingen, 2013). En socialsekreterare måste vara 

beredd på att utsättas för både besvikelser och hotfulla situationer. Socialsekreteraren bör 

även vara beredd på att det är psykiskt tungt att arbeta med människor med olika typer av 

sociala problem. Exempelvis rapporterade socialsekreterare och liknande yrkesgrupper flest 

antal personer som hade olika typer av besvär på grund av arbete, totalt svarade 37 procent att 

de upplevt sådana besvär (SCB, 2016).  

Medias betydelse har ökat och dess maktställning växer sig ständigt starkare (Blomberg et al, 

2004: 15). Det socialkonstruktivistiska perspektivet inom samhällsvetenskaplig forskning har 

belyst att där makt och pengar finns, finns också möjligheten att bestämma vilka definitioner 

av olika fenomen som presenteras. Medias uppgift är till stor del att informera om 

angelägenheter på ett sätt som bidrar till att individer kan ta ställning, kommentera händelser i 

samhället samt granska de som har makt och därmed granska de maktstrukturer som finns. 

Rapportering om socialsekreterare som yrkesgrupp är av vikt då deras arbete som 

myndighetsutövare innebär stor makt i relation till individer, men hur yrkesgruppen 

porträtteras i media finns ett intresse i att studera. Detta eftersom föreställningar om 

socialsekreterare kan antas påverka både deras möjligheter till att utföra sitt arbete och 

påverka deras arbetsmiljö. 

Många forskare har studerat relationen mellan socialsekreterare och media både nationellt och 

internationellt. Motsättningen mellan socialsekreterare, media och allmänhetens bild gällande 

socialtjänstens verksamhet verkar ständigt vara närvarande och diverse egenskaper tillskrivs 
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socialsekreterare (Zugazaga et al 2006, Gaughan & Garrett 2012). Detta är problematiskt då 

både allmänheten och socialsekreterare påverkas av medierapportering och det verkar finnas 

en motsättning i det som socialsekreterare gör i relation till vilken uppmärksamhet de får. 

I Sociala problem och socialpolitik i massmedier presenteras att i början av 2000-talet var den 

största delen av den mediala rapporteringen kring socialsekreterare i Sverige förhållandevis 

komplex och positiv rapportering var vanligt förekommande (Lundström, 2004: 248). I en 

jämförande studie mellan Sverige och England framgår att den brittiska rapporteringen 

uppfattades som uppenbart mer kritisk mot det sociala arbetet som profession (Brunnberg, 

2001: 36). Den negativa rapporteringen i Sverige kretsade i synnerlighet kring 

uppmärksammade fall, främst då ett barn farit illa (Lundström, 2004: 248).  

Det kan tänkas att det hänt mycket sedan 2001, då materialet för Lundströms (2004) studie 

inhämtades. Exempelvis har det politiska och mediala klimatet förändrats. Dels genom att den 

nyliberala kritiken mot välfärdsstaten som dyr och hämmande av tillväxt, som uppkom redan 

på 90-talet, har fortsatt prägla samhällsdebatten (Estrada, 2004: 130).  Utöver detta har det 

även skett stora maktskiften, bland annat har tre olika regeringar suttit sedan dess. Även den 

omfattande flyktingvågen 2015 har påverkat den mediala debatten. Dessutom har diverse 

sociala medier tillkommit som källor där information delas till en enorm mängd människor. 

Detta samtidigt som olika typer av medier präglas av ett ökat fokus på kommersialisering och 

ökande krav på att medierna ska tjäna stora mängder pengar (ibid). Bristen på nyare studier 

från Sverige förstärker vikten av att studera porträtteringen av socialsekreterare i media. 

Denna studie kommer därför fokusera på medias porträttering av socialsekreterare, med 

föreställningar och idéer om yrkesgruppen i centrum. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsmedias framställning av socialsekreterare 

genom att studera artiklar från svensk dagspress. Detta bland annat genom att utläsa i vilka 

sammanhang socialsekreterare skrivs om i dagspressen, hur de beskrivs och vilka bilder av 

yrkesgruppen som konstrueras. För att uppnå syftet kommer jag utgå från följande 

frågeställning:  

 Hur porträtteras socialsekreterare i svensk dagspress? 
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1.2 Begränsning 

Studien är begränsad till att undersöka artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet under år 2015 och 2016. Studien har begränsats till en övergripande frågeställning, 

vilken besvaras genom identifiering av olika idealtyper och dimensioner för att bidra med en 

helhetsbild. Under avsnittet tidigare forskning används ordet socialsekreterare synonymt med 

socialarbetare, då den tidigare forskningen innehåller begreppen socialarbetare och social 

worker. 

1.3 Relevans för det sociala arbetet  

Som framtida socialsekreterare, eller som socialarbetare överlag, finns det både intresse och 

vikt av förståelsen av allmänhetens uppfattning av yrkesgruppen. Denna 

verklighetsuppfattning är media med och bidrar till. Detta kanske främst är relevant i mötet 

med klienter, där föreställningen om socialsekreteraren kan formas av olika faktorer. Bilden 

kan dels ha skapats av tidigare erfarenheter inom socialtjänsten, positiva som negativa, men i 

de situationer en individ inte varit i kontakt med socialtjänsten kan det finnas en föreställning 

som är formad av bland annat medierapportering och mer allmänna stereotyper om 

socialtjänsten och socialsekreterare. 

1.4 Disposition 

Studien består av sex avsnitt. I avsnitt två redogörs det för centrala forskningsresultat på 

området, som i denna uppsats är sorterade under tre redogörande teman kring internationell 

forskning, uppmärksammade fall i media och forskning från Sverige. Efter detta presenteras 

ett analytiska ramverk som består av teoretiserade kategorier om socialsekreterare, vilka är 

formulerade utifrån tidigare forskning. Under metodavsnittet presenteras hur jag gått tillväga 

för att finna och samla in material samt den kvalitativa innehålls- och idéanalysen som 

används för att analysera det empiriska underlaget. Under metodavsnittet diskuteras även 

etiska ställningstaganden och studiens tillförlitlighet. 

Metodavsnittet följs av studiens resultat och analys, som består av en beskrivning av 

materialet samt kategorier som formulerats utifrån bearbetningen av materialet. Dessa är 

formade utifrån de roller och dimensioner som framkommit med hjälp av det analytiska 

ramverket. Den avslutande diskussionen innehåller resonemang kring slutsatser, studiens 

betydelse samt förslag till vidare forskning inom problemområdet. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns omfattande tidigare forskning på detta område, särskilt i en internationell kontext. 

Nedan redogörs för huvuddragen i forskningen utifrån de tre centrala fokusområden som 

identifierats 1. De huvudsakliga områden som formulerats är socialsekreterare och 

socialarbetare i internationell media, medierapportering efter uppmärksammade fall inom det 

sociala arbetet samt medias rapportering om socialsekreterare i Sverige. 

2.1 Socialsekreterare och socialarbetare i internationell media 

I studien Social worker perceptions of the portrayal of the profession in the news and 

entertainment media: An exploratory study presenteras att socialarbetare påverkas starkt av 

den bild som tidningar och TV-program skapar av socialarbetare (Zugazaga et al, 2006). Det 

presenteras att bilden hos den del av allmänheten som inte varit i kontakt med socialtjänst 

eller dylikt i stor utsträckning har bilden av socialsekreterare såsom de framställs i tidningar 

och på TV (ibid: 623). Den kvantitativa studien är utförd i USA och presenterar 

socialarbetares uppfattning och identifiering av nöjes- och nyhetsmedias porträttering av deras 

yrkesroll (ibid: 621). I studien framgår det att majoriteten av socialarbetarna som deltog i 

studien ansåg att de i huvudsak framställs i negativ bemärkelse (ibid: 632). Majoriteten av 

socialsekreterarna ansåg sig beskrivas som både ineffektiva och svaga i nyhetsmedia (ibid: 

627, 631). Majoriteten ansåg sig beskrivas som mer omtänksamma än obrydda, men samtliga 

resultat visar att nyhetsmedia anses återge en mer negativ bild än nöjesmedia.  

Forskarna William J. Reid och Elizabeth Misener (2001) har studerat medierapportering kring 

socialt arbete i både USA och Storbritannien mellan 1995 och 1999. Urvalet för den 

kvantitativa studien bestod av 399 artiklar (Reid & Misener, 2001: 195). Av resultaten 

framkom att rapporteringen i Storbritannien var betydligt mer negativ än rapporteringen i 

USA (ibid: 196). Exempelvis var 4 av 5 rubriker i brittisk press negativa medan de i USA 

motsvarade ungefär en fjärdedel. Forskarna menar att det finns många faktorer som kan 

påverka den stora skillnaden, främst ländernas storlek och vilken påverkan lokalnyheter har 

                                                 
1 För att finna tidigare forskning användes i huvudsak sökmotorn Söderscholar samt artikeldatabasen 

Social Services Abstracts, vilka båda tillgås via Södertörns Högskolas e-resurser. De sökord som i 

huvudsak användes var socialsekreterare samt social worker i kombination med media samt 

newspapers. Referenslistor i de artiklar som hittades genomsöktes för att finna fler relevanta studier på 

området. 
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på nationella media (ibid: 199). Traditionen av socialt arbete som profession är längre och 

utbildningskraven är högre i USA, vilket påverkar medierapporteringen eftersom yrket ses 

som en mer etablerad profession. Den positiva rapporteringen var i båda länderna mest 

framträdande i de artiklar där socialarbetare porträtterades som experter eller belyste 

intressanta och innovativa program (ibid: 194). Resultatet visar även att även när 

socialarbetare beskrivs som hjälpsamma är det ofta, främst i brittisk rapportering, i ett 

negativt sammanhang (ibid: 197). 

I en studie från Irland studerades nationella tidningars rapportering kring socialarbetare från 

januari 2006 till januari 2008, en period präglad av bland annat ekonomiska problem bland 

den irländska befolkningen (Gaughan & Garrett, 2012: 267). Rapporteringen är ofta 

fokuserad kring de socialarbetare som arbetar med barn och unga, ofta i kombination med 

”child abuse cases” (ibid: 276). Resultatet visar två väldigt skilda mediala beskrivningar av 

socialsekreteraren. Forskarna menar att vissa journalister ofta fokuserar på att kritisera 

socialarbetare för att vara auktoritära och för avsaknaden av möjlighet till ansvarsutkrävande 

(ibid: 280). Skildringen är ofta kopplad till journalister som har en konservativ eller neoliberal 

synvinkel med syfte att smutskasta välfärdsstatens utformning (ibid: 281). Även mer 

komplexa och nyanserade beskrivningar förekommer i irländsk media. Dessa beskrivningar 

kritiserar snarare hur bland annat neoliberala prioriteringar påverkat det sociala arbetet som 

profession och hur detta lett till brister på resurser och tillräcklig bemanning.   

Utifrån dessa internationella studier om socialarbetare i media kan det förstås att det finns 

stora skillnader i den mediala framställningen beroende på vilken typ av media samt var 

studien är utförd. Det finns många olika typer av beskrivningar att finna, men de negativa är 

ofta övervägande. Det finns ett överhängande argument i den tidigare forskningen: negativ 

rapportering gör ett större intryck än positiv, samtidigt som det understryks att allmänheten 

ofta ser det positiva med socialarbetare och det arbete de utför (Reid & Misener, 2001: 200, 

Zugazaga et al, 2006: 633). Yrkesgruppen uppmanas att bli mer medveten om medias roll och 

dess påverkan i samhället, för att kunna bidra till en förändrad syn på socialarbetare och 

således undvika att de berövas på tillit och demoraliseras (Zugazaga et al, 2001: 633).  
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2.2 Medias rapportering efter uppmärksammade fall inom det sociala arbetet 

En stor del av den forskning som publicerats på området innefattar studier av medias 

rapportering om socialarbetare efter uppmärksammade fall då barn farit illa (Smith 2003, 

Warner 2014, Lundström 2001). Efter ett uppmärksammat dödsfall där brister hos 

socialarbetare av media ansågs ha lett till en ung flickas bortgång studerade Martin Smith 

(2003) socialarbetares praktiska arbete med klienter i relation till det stora mediauppbåd som 

följde. Den mediala uppmärksamheten kretsade kring att brister inom det sociala arbetet 

bidrog till händelsen och allmänheten beskrevs som arga, frustrerade och desillusionerade 

gällande socialarbetare (ibid: 7). Efter händelsen beskrevs socialsekreterare i media som både 

misslyckade på grund av inkompetens och som att de missar uppenbara problem (ibid: 9). 

Enligt Smith är föreställningen av socialarbetare i Storbritannien som förvirrade, 

inkompetenta och ineffektiva alltför etablerad för att yrkesgruppen själv ska ha en möjlighet 

att förändra bilden (ibid: 14).  

I en studie presenterar forskaren Joanne Warner (2014: 1637) att den mediala rapporteringen 

efter ett barn förlorat livet har bidragit till att reformer ändrats och granskningen av det sociala 

arbetet ökat markant efter den stora uppmärksamheten. Warner har studerat både brittisk 

nyhetsrapportering och politiska dokument, för att utläsa på vilket sätt politiker diskuterade 

fallet i media (ibid: 1641). I majoriteten av artiklar som studerats beskrivs det som att sådant 

inte skulle kunna hända om socialarbetarna bara kunde ”göra rätt” och att ilska mot 

socialsekreterare präglar rapporteringen (ibid: 1646, 1648). Resultatet pekar även på att 

kombinationen av politiker och media mobiliserar allmänhetens ilska gentemot det sociala 

arbetets verksamhet, samt att media och politiker båda verkar ha ett gemensamt intresse för 

”dåliga” historier kopplat till det sociala arbetet (ibid: 1651). Detta genom att inta en viss 

moralisk hållning som ger både politiker och press möjlighet att polarisera sig från 

socialarbetare, som paradoxalt beskrivs som känslokalla och inhumana. 

I en israelisk studie har två barnavårdsfall som väckt stor medial uppmärksamhet i Israel 

utretts med syfte att förstå dialogen mellan media och socialarbetare (Ben Shlomo & Levin-

Keini, 2017: 146). De mediala dialogerna ägde rum år 2010 och är två av 36 allvarliga och 

uppmärksammade barnavårdsfall under en sexårsperiod (ibid: 149). Forskarna betonar att hur 

gruppen uttrycker sig i media påverkar bilden av dem (ibid: 148). Enligt Ben Shlomo och 

Levin-Keini är det svårt för socialarbetare att göra rätt enligt media, men att debatten 

fortsätter om de som arbetar inom socialtjänsten är bland de första som uttalar sig (ibid: 149). 
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Vidare leder det även till att socialarbetaren intar en defensiv roll vilket av media tolkas som 

att socialsekreterare vill skjuta ifrån sig allt ansvar. Om socialtjänsten inte intar arenan direkt, 

utan att anses skylla ifrån sig eller inta rollen som ”jag gjorde allt jag kunde” ges andra parter 

utrymme att kritisera socialarbetaren, vilket leder till smutskastning av socialarbetare (ibid: 

148).  

Tommy Lundström (2001: 167) har studerat den mediala rapporteringen i Sverige efter en 

tvåårig flicka mist livet. Familjen hade varit känd hos socialtjänsten och sedan misshandlats 

till döds av en förälder. Lundström redogör för den rapporteringen kring flickan, där fokus 

ständigt verkar skifta. Tre olika berättelser uppmärksammas, där till en början familjen är 

offer för socialtjänstens och sjukvårdens hantering av ärendet, då flickan inte får komma hem 

från sjukhuset eftersom de tror hon blivit slagen hemma (ibid: 183). Socialtjänsten anses ha 

omhändertagit ett barn från sina föräldrar på en osäker grund och blir således polariserade och 

anses vara inkompetenta i hanteringen av ärendet. När flickan senare mister livet är det 

flickan som är offret och antagonisten en okänd gärningsman tillsammans med socialtjänsten, 

som då inte borde låtit flickan komma hem till föräldrarna. I den tredje delen av debatten, när 

gärningsmannen identifierats, är antagonisterna styvpappan - och återigen socialtjänsten. Den 

skyldige utpekas, men medias bild är att ansvaret verkar delas mellan gärningsman, 

socialtjänst och socialnämnd (ibid: 186ff). Fallet antas dessutom ha försvårats på grund av det 

ständiga trycket utifrån, bland annat från pressen. 

Efter uppmärksammade fall då barn förlorat livet och socialtjänsten varit inblandad är det inte 

förvånande att rapporteringen är negativ. Det som framgår ur forskningen är att inblandade 

socialsekreterare, eller socialsekreterare som yrkesgrupp, får bära skulden av någon annans 

agerande. Både Smith (2003) och Ben Shlomo och Levin-Keini (2017) understryker vikten av 

socialsekreterares positionering i den mediala rapporteringen. Smith menar att socialarbetare 

kan använda sig av klienters positiva erfarenheter och feedback för att bidra till en helhetssyn 

i den mediala rapporteringen, för att förändra bilden av socialsekreterare (Smith, 2003: 15).  

Även ett snabbt och tydligt agerande när socialtjänsten diskuteras i media understryks, inte 

bara i dessa ”nödfall” utan även i en mer löpande dialog (Ben Shlomo & Levin-Keini, 2017: 

154). 
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2.3 Medias rapportering om socialsekreterare i Sverige 

Samtliga svenska studier kring socialsekreterare i media är över tio år gamla. I Socialarbetare 

om massmedier (2004) beskriver forskarna hur socialarbetare i Sverige ser på den mediala 

rapporteringen kring deras yrke. I två kommuner genomfördes fokusgruppsintervjuer med 

socialarbetare som jobbar med barn och unga (Lundström & Andersson, 2004: 3). Ur 

intervjuerna framkom att de yrkesverksamma ansåg att media ofta framställde dem som 

”flummiga”, ”oprofessionella” eller som elaka personer som tar barn från deras föräldrar utan 

deras vetskap (ibid: 8). Intervjupersonerna menade att detta antagligen är för att väcka 

sensation och att positiva nyheter inte säljer. När fall som haft mycket negativ utkomst 

presenteras i media tycker socialarbetarna att de blir påminda om vikten att göra rätt, men att 

det är fallen då media presenterar att de omhändertagit barn på för vag grund som är mest 

upprörande.  

Forskarna presenterar även att socialarbetare ser yrket som lägst i rangordningen bland yrken 

som det rapporteras kring (Lundström & Andersson, 2004: 8). Socialarbetarna upplever i stort 

att skildringen i media helt saknar positiva inslag och beskrivningar av hur svårt deras arbete 

är (ibid: 10). Det framgår att yrkesgruppen anser att deras eget perspektiv saknas i 

rapporteringen då vissa menar att de sällan blir tillfrågade och andra att de inte vill uttala sig. 

Självbilden hos socialarbetare och deras syn på allmänhetens attityder gentemot dem påverkas 

av den dramatiska bild media presenterar (ibid: 15). I studien Teenagers as Victims of the 

Press (Andersson & Lundström, 2007: 187) refererar samma forskare till den egna studien 

från 2004, där det framgår att socialarbetare själva ofta ser sig som mer negativt 

representerade i media än vad de faktiskt är.  

Ellinor Brunnberg (2001) har studerat den mediala rapporteringen som påverkansfaktor inom 

socialtjänsten i både Sverige och England. Socialarbetare i Sverige och England har 

intervjuats och fyllt i frågeformulär under perioden 1992–1994 (Brunnberg, 2001: 35). I 

studien framkom att både i Sverige och England ansåg sig socialsekreterare ha medelmåttig 

eller låg status i relation till andra yrken, men att socialarbetarna i Sverige ansågs ha fått ökad 

status under den tid de varit yrkesverksamma (ibid: 36). I båda länderna ansågs publiciteten 

yrkesgruppen fick i media kunna påverka yrkets status, men att publiciteten ansågs vara 

betydligt mer negativ i England.  
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Yrkets status ansågs fluktuera bland de svenska socialsekreterarna beroende på konjunktur 

och medial framställning av yrket och när studien genomfördes upplevdes yrket vara i 

medvind (Brunnberg, 2001: 37). I samband med en större händelse inom det sociala området 

anses media skandalisera området, vilket skulle kunna utlösa byråkratiska kriser (ibid: 40). 

Typexemplet av fall som uppmärksammas och förändrar praktiken är vad Brunnberg kallar 

maktmissbruksdimensionen där den svage utnyttjas av den starke socialsekreteraren på grund 

av bristande moral eller kunskap (ibid: 42). Detta innebär att individen som ska skyddas eller 

vårdas inte fått den hjälp den behöver. Att den negativa synen gällande media hos den 

engelska gruppen var betydligt mer omfattande kan vara påverkat av politisk och medial 

tradition som enligt Brunnberg kan härledas tillbaka till Thatcher-eran. 

Beskrivningen av socialsekreterare i media i Sverige innehåller både positiva och negativa 

framställningar av socialsekreterare, men framställs i tidigare forskning som mer positiv än 

vad internationella studier kommer fram till.  Den mediala framställningen och yrkets status 

är också beroende av förändringar i samhället och politisk och ideologisk tradition 

(Brunnberg, 2001: 40, 42).  

2.4  Sammanfattning av tidigare forskning 

Som tidigare nämnt är syftet med denna studie att undersöka medias framställning av 

socialsekreterare genom att studera artiklar från svensk dagspress. Flera av resultaten ur ovan 

presenterade studier pekar på avsaknaden av socialsekreterares eget perspektiv i 

rapporteringen samt att detta förstärker de negativa framställningar som media producerat. 

Det framgår även att samhällsnormer och traditioner påverkar bilden som skapas av 

socialsekreterare. Smith (2003) talade för att det saknas en helhetsbild av det sociala arbetet 

som profession i den mediala beskrivningen.  Svensk media verkar framställa 

socialsekreterare mer positivt överlag, men denna forskning är över 10 år gammal, vilket 

styrker behovet av denna studie.  

Beskrivningarna av socialsekreterarna är många, bland annat framgår beskrivningar som 

oprofessionella, elaka, bristande i moral, välvilliga och i termer av ”jag ska göra vad jag kan”. 

Samtidigt som olika beskrivningar av socialsekreterare framgår tydligt ur forskningen saknas 

ett tydligt analytiskt ramverk för att jämföra och studera föreställningar om socialsekreterare. 

Därför har jag utifrån beskrivningarna format en analytisk modell för att genomföra studien. 

Hur denna modell är utformad presenteras i avsnittet som följer.  
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3. Analytiskt ramverk 

Utifrån den grundläggande idén om att det är av betydelse för det sociala arbetet som 

profession på vilket sätt socialsekreterare beskrivs i media har ett analytiskt ramverk 

utformats för att genomföra studien. Syften med verktyget är att skapa ett sammanhang inför 

att materialet för studien skall analyseras. 

 Det analytiska ramverket för studien är utvecklat med hjälp av de beskrivningar som framgår 

ur tidigare forskning. Ramverket består av fyra möjliga beskrivningar av socialsekreterare i 

media. Dessa är sorterade under två dimensioner: positivt och negativt samt beskrivningar av 

agentskap. Vad de olika dimensionerna och rollerna innebär beskrivs kortfattat nedan. 

Beskrivningarna följs av en illustrerad analytisk modell. 

3.1 Dimensioner 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka medias framställning av socialsekreterare är det 

av intresse att studera rapporteringen i termer av positivt och negativt (Boréus & Bergström, 

53). Detta innebär ett uppmärksammande av värderingar för att identifiera huruvida 

rapporteringen är övergripande positiv eller negativ. Vikten av att utläsa dessa mönster 

motiveras av Lundström och Anderssons (2004: 15) beskrivning av hur dramatisk och negativ 

rapportering påverkar socialsekreterares självbild och deras bild av hur allmänheten uppfattar 

dem. Identifieringen av positiva och negativa beskrivningar möjliggörs bland annat genom att 

olika idealtyper tillskrivs positiv eller negativ valens. Detta beskrivs och motiveras med hjälp 

av tidigare forskning under respektive idealtyp. 

Beskrivningar av socialsekreterares agentskap innebär en ytterligare dimension i 

analysmodellen. Agentskap innebär en beskrivning av socialsekreteraren som målmedveten 

aktör (Callinicos, 2004: 4). Med detta menas huruvida de beskrivs som aktörer som har 

förmåga att handla och om gruppen får utrymme att delta i den mediala debatten. Agentskap 

innebär beskrivningar av handlingskraftighet och möjligheten till inflytande. I tidigare 

forskning från Sverige har det framgått att socialsekreterare ansett att deras eget perspektiv 

saknats i debatten (Lundström & Andersson, 2004: 10). Därmed är det av vikt att identifiera 

gruppens eget deltagande i debatten samt huruvida de beskrivs som handlingskraftiga eller 

maktlösa av andra. Under beskrivningen av idealtyperna som följer presenteras vilken 

respektive dimension respektive idealtyp tillhör.   
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3.1.1 Hjälpare 

Skildringar av socialsekreterare som hjälpare innebär beskrivningar av handlingskraftiga och 

kompetenta aktörer. De agerar när något är fel, utfärdar insatser och arbetet ger resultat. 

Beskrivningen är en uppenbart positiv idealtyp som både vill och kan agera. 

Socialsekreteraren beskrivs som omtänksam och som någon som går att lita på (Zugazaga et 

al, 2006: 631). Hjälpare innefattar också beskrivningar av socialsekreterare som experter som 

får utrymme att uttala sig i frågor som berör dem (Reid & Misener, 2001: 49). 

3.1.2 Offer 

Beskrivningen som offer innebär två olika beskrivningar av socialsekreterare som negativt 

påverkade av diverse omständigheter. Den första framställningen är då före detta klienter eller 

andra individer gör skada eller andra faktorer såsom hot påverkar yrkesgruppen negativt. Den 

andra typen är den som Gaughan & Garrett beskriver, socialsekreterare som utsatta för 

svårigheter som resursbrist, personalbrist och dylikt (2012: 281). Beskrivningen som offer är 

inte uppenbart positiv, men bristerna ligger inte hos socialsekreterare, vilket leder till negativa 

egenskaper frånskrivs. Socialsekreteraren saknar förmåga att agera, men vill göra sitt jobb.  

3.1.3 Skurk 

Denna kategori innefattar beskrivningar av yrkesgruppen som felagerande och misskötsam. 

Socialsekreteraren beskrivs med negativitet och dess aktioner får negativa konsekvenser.  

Socialsekreteraren brister i moral och går inte att lita på (Zugazaga et al, 2006: 622). Likt 

Tommy Lundströms (2001: 183) beskrivning beskrivs socialarbetaren som antagonisten i 

relation till oskyldiga individer som varit i kontakt med socialtjänsten. Ilska och 

framställningen av felaktigt handlande präglar medierapporteringen (Warner, 2014: 1646, 

1648).  Socialsekreteraren kan göra sitt jobb, men gör det inte. 

3.1.4 Inkompetent 

Socialsekreterare som beskrivs som inkompetenta ger fel typ av insatser och saknar förmåga 

att utföra sina arbetsuppgifter. Media skapar föreställningen av socialsekreteraren som Smith 

(2003: 14) beskriver, det vill säga förvirrad och ineffektiv. De fattar felaktiga beslut, eller 

fattar inget beslut, på grund av diverse brister hos individen. Socialarbetaren utmärks i denna 

beskrivning som någon som ”inte kan göra rätt” (Warner, 2014: 1646). Således innebär 

beskrivningen som inkompetent socialsekreterare som att de kan inte och/eller vill inte göra 

sitt jobb. 
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3. 2 Analytisk modell 

Nedan presenteras de två dimensionerna och de fyra idealtypiska beskrivningarna av 

socialsekreterare som redogjorts för ovan i form av en analytisk modell som är central i 

genomförandet av studien. Den illustrerade modellen följs av en diskussion kring ramverkets 

giltighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Analytiskt ramverk 

I och med att den analytiska modellen är utformad utifrån tidigare forskning som utgår från 

samma ämnen och teman som denna studie utgår från finns en tydlig koppling mellan 

modellen och materialet. Idéerna om socialsekreterare som framgår i den tidigare forskningen 

är det som format beskrivningarna och rollerna som används i modellen.  

Brister som skulle kunna uppstå vid tillämpning av modellen är att dessa roller inte framgår 

tydligt i empirin, eller att beskrivningar i stor utsträckning är överlappade och således är svåra 

att identifiera. För att i största möjliga mån undvika detta utfördes en pilotstudie med en liten 

del av empirin inför studien, för att således forma modellen efter materialet och testa 

modellens tillämpningsbarhet. En beskrivning av hur idealtyperna och således även 

dimensionerna identifierats i artiklarna återfinns i metodavsnittet som följer. 

Hjälpare Offer

Skurk Inkompetent
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4. Forskningsmetod  

I detta kapitel redogörs det för metodvalen som gjorts för studien. Inledningsvis presenteras 

de två kvalitativa analysmetoder som används, innehållsanalys och idéanalys. Sedan kommer 

empirin för studien presenteras, de 120 artiklar som inhämtats och som studeras, samt vilken 

avgränsning som gjorts för studien. Efter det redovisas det för hur jag gått till väga för att 

utföra studien. Där beskrivs hur de två analysmetoderna använts praktiskt samt för 

tematisering och kodningsprocessen. Sedan diskuteras studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet, de etiska frågor som uppkommit under studieprocessen kommer också 

redogöras för.  

4.1 Val av metod  

De analysmetoder som används i studien är kvalitativ idéanalys och innehållsanalys utifrån 

hur de beskrivs i Textens mening och makt (2012). Den huvudsakligt kvalitativa metoden har 

valts för att kunna beskriva de föreställningar som media reproducerar mer djupgående 

(Boréus & Bergström, 2012: 50). Kvalitativa textanalyser som dessa tillhör den 

hermeneutiska traditionen. Nedan presenteras den hermeneutiska traditionen och de två 

analysmetoderna.  

4.1.1 Hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln 

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse av text (Creswell, 2013: 79). Den 

hermeneutiska tolkningen ger möjlighet till att skifta mellan olika förståelsehorisonter för att 

söka förståelse av olika sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2013: 65).  Hermeneutiken 

innebär att olika texter kan tolkas på ett sätt som bortser från textförfattarens intentioner, med 

fokus på att istället tolka texten på textens egna villkor. Pendlingen mellan delen och helheten 

av en text eller fenomen kallas den hermeneutiska cirkeln och pendlingen sker med hjälp av 

tolkning och förståelse (ibid: 98). I detta fall innebär det att meningsbärande delar av artiklar 

skall bidra till förståelse av helheten, vilket är den mediala bilden av fenomenet. 

Hermeneutisk forskning ses ofta som en typ av forskning med mänskliga inslag, det är 

därmed av vikt att forskaren försöker förklara objektiva förhållanden (ibid: 76). Detta med en 

divergent tolkningssyn, vilket innebär att ord kan associeras med annat än det som var 

textförfattarens tanke bakom det. 
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4.1.2 Idé- och innehållsanalys  

Idéanalys är en typ av innehållsanalys som används både inom kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Boréus & Bergström, 2012: 50). Denna studie utgår i huvudsak från en kvalitativ 

ansats då mer komplicerade tolkningar kommer göras, men har även kvantitativa inslag då 

mängden artiklar kräver att vissa saker räknas eller mäts. I denna studie är det som kommer 

räknas förekomsten av olika koder, för att se vilka mönster som är tydligast förekommande i 

empirin. Innehållsanalys kan användas på alla typer av texter och olika saker i materialet kan 

räknas, mätas eller studeras (ibid: 50). Innehållsanalys är lämplig för att utläsa mönster i 

större material och används i denna studie främst till att undersöka vad texterna säger och hur 

detta kan tolkas av mottagarna (ibid: 51). Innehållsanalysen används i denna studie främst 

som ett praktiskt verktyg i kodnings- och analysprocessen. Detta redovisas vidare under 

rubriken tillvägagångssätt. 

Idéanalysen har många olika inriktningar (Bergström & Boréus, 2012: 139). En idé kan 

definieras som en konstruktion som präglas av en viss stabilitet och kontinuitet (ibid: 140). 

Bergström och Boréus menar att en idé kan vara en föreställning om verkligheten, som en typ 

av värdering av företeelser eller omdömen om hur människor ska agera. I denna studie 

används idéanalysen för att formulera det analytiska ramverket, som består av idéer om 

socialsekreterare i media. Idéerna är i sin tur formulerade utifrån de mönster som tidigare 

forskning funnit. I denna studie används en beskrivande analys, som syftar till att analysera 

förekomsten av idéer i en samhällsdebatt (ibid: 146). Dessa idéer kallas också idealtyper, 

vilka brukar förknippas med Max Weber och som enligt Bergström och Boréus (2012: 150) 

kan användas för att skapa ett analytiskt instrument att använda vid analys av text. I denna 

studie innebär idéanalysen att idealtypiska föreställningar om socialsekreterare konstruerats, 

för att genom detta utläsa vilka föreställningar och således vilken porträttering av 

socialsekreterare som återges av media. 
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4.2 Material och urval 

Denna studie är begränsad till att endast undersöka svenska morgontidningar på nationell 

nivå. Denna studie är också begränsad till att undersöka de artiklar som går att tillgå via 

databasen Retriever Research (mediearkivet), där det eventuellt kan saknas artiklar som 

tryckts i pappersupplagan. I slutet av detta avsnitt beskrivs kortfattat morgontidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som underlaget för studien inhämtats från.  

Dagstidningar har valts för att det kan antas att dessa förhåller sig på ett mer etiskt korrekt sätt 

än exempelvis kvällstidningar. Medan kvällstidningar har fler läsare per dag, antas det att 

dagspress samma fokus på kvantitet och ”klick”, samt att bilden är att de kan bidra med en 

mer heltäckande beskrivning av yrkesgruppen socialsekreterare. Att både Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet har en högerriktad politisk ställning kan bidra med en intressant 

synvinkel, då socialtjänsten är en del av den socialdemokratiska välfärdsmodellen.  

4.2.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning (Orvesto, 2016). Tidningen ägs av Bonnier 

och beskrivs som oberoende liberal. Under maj till augusti år 2016 hade Dagens Nyheter 

ungefär 603 000 dagliga läsare av pappers- och nättidningen under vardagar och en digital 

räckvidd bestående av 622 000 läsare (ibid). Tidningen valdes för att det är den största 

morgontidningen i Sverige. Dagens Nyheter låg i toppen av Förtroendebarometern år 2016 

över instanser för vilka medborgarna har högst förtroende för. 

4.2.2 Svenska Dagbladet 

Tidningen betecknar sig som obunden moderat och dess huvudägare är Schibsted. Under maj 

till augusti år 2016 hade Svenska Dagbladet ungefär 319 000 dagliga läsare av pappers- och 

nättidningen under vardagar och en digital räckvidd bestående av 561 000 läsare (Orvesto, 

2016). Tidningen valdes på grund av dess omfattande digitala räckvidd och det faktum att det 

är en av Sveriges största morgontidningar. 
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4.2.3 Urval för studien 

Studien är avgränsad till artiklar publicerade mellan 1 januari 2015 och den 31 december 

2016. Denna avgränsning gjordes för att det är en aktuell tidsperiod och innefattar en tid 

ganska snart efter regeringsskifte (september 2014) och i mitten av perioden innefattas den 

flyktingvåg (hösten 2015) som präglat både samhälle och medierapportering.  

Efter sökningen i Retriever research (Mediearkivet) med socialsekreterar* som sökord 

framkom 228 artiklar som publicerats 2015–2016. När markering av samtliga artiklar gjordes 

fanns endast 222 artiklar av okänd anledning. Att endast ordet socialsekreterar* användes är 

främst av praktiska skäl, för att bidra till en rimlig avgränsning. Ord som socialarbetare eller 

biståndshandläggare hade också kunnat användas, på ett sätt innebär avgränsningen till 

socialsekreterare ett visst bortfall. Även socialtjänsten hade varit ett relevant sökord, men 

studien ämnar undersöka hur arbetsgruppen beskrivs, således användes endast benämningen 

för professionen.  

Samtliga artiklar har setts över, men många av artiklarna sorterades bort. Kortare notiser togs 

bort på grund av bristfälligt innehåll. De flesta notiserna är hämtade från TT (Tidningarnas 

telegrambyrå) och samtliga består av färre än 150 ord. Av de nyheter som togs upp i notiserna 

har merparten senare behandlats i en längre artikel. De artiklar som inte berörde 

socialsekreterare eller socialt arbete överhuvudtaget har också tagits bort från 

analysmaterialet. Exempel på detta är då det använts i olika typer av listor över yrken, 

exempelvis gällande utbildning, lön eller avsaknad av personal. Detta gjordes på grund av 

bristen på information och möjligheten till kodning. Artiklar då socialsekreterare endast 

nämnts en enstaka gång utan något vidare sammanhang i artikeln har också sorterats bort av 

samma anledning. Exempel på detta är bokrecensioner, enstaka insändare och ett par 

dubbletter har avlägsnats. Efter denna urvalsprocess återstod 120 artiklar. Dessa utgör 

studiens empiri. Under avsnittet Resultat och analys ingår en materialbeskrivning, där 

presenteras typerna av artiklar och empirin i sin helhet. 
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4.3 Tillvägagångssätt  

Denna studie utgår från en abduktiv ansats, vilket innebär att skapa en form av abstraktioner 

som skapar sammanhang åt våra observationer för att således göra dem begripliga (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013: 145). Det kan liknas vid en pendling mellan induktion och deduktion 

(Lindgren, 2014: 67), vilket för denna studie innebär att teoretiska utgångspunkter är centrala 

men att dessa inte styr själva kodningsprocessen. Detta innebär också att kodningsarbetet och 

analysprocessen påbörjas redan efter en mindre del av empirin studerats, för att börja 

formulera teman och förtydliga de teoretiska utgångspunkterna för studien (Boréus & 

Bergström, 2012: 54). Därmed kan studien inte beskrivas som helt induktiv eller deduktiv. I 

denna process är också den hermeneutiska cirkeln central, som innebär en pendling mellan 

empirin och hur min förförståelse formas utefter att materialet bearbetas och att helhetsbilden 

skapas genom förståelse av olika delar.   

Datainsamlingen genomfördes som tidigare nämnt med hjälp av databasen Retriever Research 

(mediearkivet). Efter detta skall det enligt Boréus och Bergström (2012: 54) konstrueras ett 

analysinstrument, vilket för denna studie innebär ett kodschema. Detta skapas genom att 

empirin läses igenom och att ta reda på vilken typ av text det innefattar samt i vilket 

sammanhang texten är skriven (ibid: 55). Efter att artiklarna börjats läsas igenom skapas 

teman och kategorier som också modifierats under kodningsprocessen. De inledande teman 

som formulerats är inspirerade av de teoretiska utgångspunkterna för studien, eftersom det är 

dessa som det ska tas ställning till. Detta samtidigt som empirin då också modifierar de 

teoretiska utgångspunkterna. Dessa två parallella processer bidrar till studiens pendling 

mellan induktion och deduktion. 

När mätinstrumentet utformats genomfördes en pilotstudie med 20 av de artiklar som ingår i 

empirin, för att undersöka hur väl analysinstrumentet fungerar (Boréus & Bergström, 2012: 

56). Idéanalysen bidrar i denna studie i huvudsak till utformandet av den analytiska modellen. 

Enligt Bergström och Boréus (2012: 149) kan analysmetoden användas för att skapa ett 

analysverktyg uppbyggt av idealtyper eller dimensioner. Analysprocessen präglas som 

tidigare nämnt av en ständig växelverkan mellan kodning och tematisering (Lindgren, 2014: 

64) och en pendling mellan delar och helheten (Creswell, 2013: 98). Kodningen genomfördes 

för hand med hjälp av färgkodning och marginaltext. Nedan presenteras ett exempel ur det 

kodschema som formades under studien. 
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Idé  Kod Meningsbärande 

enhet 

Citat (Exempel) 

Hjälp

are 

1.a) Socialsekreterare 

handlingskraftig, kompetent/ 

Agerar när något är fel 

Socialsekreterare 

gör allt hen kan 

”Socialsekreterare kämpade för att hålla Said 

på rätt plats och resplanerna avvärjdes” 

1.b) Insatser från 

socialsekreterare ger resultat 

Socialsekreterare 

kan förändra 

livsförhållanden 

”Jag vill stanna kvar och se resultatet av mitt 

eget arbete. Jag kan starta 

förändringsprocesser i utsatta familjer och se 

barns liv förändras” 

Offer 2.a) Individ: Påverkad negativt 

av yttre omständigheter/ 

Individer gör skada 

Hot mot 

socialsekreterare 

”… när det förekommer hot och våld, något 

som är vanligt inom socialtjänsten” 

2.b) Struktur: Faktorer som 

påverkar socialsekreterare 

negativt/ Upplevd utsatthet 

Socialsekreterare 

kan inte utföra sitt 

arbete p.g.a. 

resursbrist 

”Socialsekreteraren har för mycket att göra, 

för svåra och för krävande uppgifter, och 

känner oro[…]Resursbristen gör att unga 

nyutbildade ofta får bristfällig introduktion”   

Skurk 3.a) Socialsekreterare agerar 

fel/ agerar inte/ Misskötsel 

Agerar inte, 

Varnar förövaren 

”Vad gör då socialtjänsten med detta larm? 

Inget… Men de skriver i vart fall ett brev. 

Och det är till Anita”. 

3.b) Negativt utlåtande om 

socialsekreterare av 

individ/Negativa konsekvenser 

Individ uttrycker 

sig negativt om 

socialsekreterare 

”Kanske har hon otur; alla socialsekreterare 

kan inte gärna vara så rigida som den hon 

hamnar hos, en iskall kvinna som besvarar 

snorsprutade gråtattacker och självmorshot 

med ord som: Jag ser att du är upprörd.” 

Inko

mpete

nt 

4.a) Socialsekreterare ger fel 

typ av insats/Saknar förmåga att 

utföra yrkesuppgifter 

Socialsekreterare 

gör fel, 

felplacering 

”SvD:s granskning visade exempelvis att 

socialtjänsten placerade ensamkommande 

barn hos brottslingar... ” 

4.b) Fattar felaktiga beslut på 

grund av brister/Fattar inte 

beslut på grund av brister 

Socialsekreterare 

kan inte fatta 

lämpligt beslut, 

avsaknad av 

dokumentation 

”Dessutom saknas personlig dokumentation 

om barn och socialtjänsten vet i flera fall 

inte stöd barnet behöver eftersom det saknas 

vård- och genomförandeplaner” 

Tabell 1. Exempel ur kodschema  

4.4 Metoddiskussion  

Boréus och Bergström (2012: 50) beskriver att innehållsanalys kan användas på all typ av text 

och använder nyhetsartiklar som ett exempel. Metodens styrka ligger alltså i att den är väl 

anpassad för analys av exempelvis medierapportering. De presenterar också ett par kritiska 

invändningar till metoden: allt är inte av vikt att mäta och det som inte skrivs i texterna räknas 

inte (ibid: 80ff). Således kan vissa delar av texterna som kan vara av vikt ha missats om de 

inte berör de beskrivningar som det analytiska ramverket innehåller. Dessa två invändningar 

är inte övergripande problematiska för denna studie, då det analytiska ramverket i viss 

utsträckning är anpassad efter det empiriska materialet. 
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4.5 Trovärdighet 

Eftersom denna studie utgår från en huvudsakligt kvalitativ metod har jag valt att diskutera 

begreppet trovärdighet. Lincoln och Guba (1985: 290) menar att validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet inom kvalitativ forskning kan diskuteras med alternativa begrepp som bidrar 

till en studies trovärdighet. Begreppen som Lincoln och Gubas väljer att diskutera är i 

synnerlighet giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och opartiskhet. 

Som tidigare nämnt är detta ett kunskapsområde som är väl utforskat, vilket bidrar till 

studiens trovärdighet, eftersom det finns stort stöd för studien i den tidigare forskningen. Den 

valda teorin, eller i detta fall begrepp och en analytisk modell, bidrar till ökad giltighet och 

tillförlitlighet för studien (Lincoln & Guba, 1985: 290). Modellen är utformad dels med hjälp 

av det som presenteras i den tidigare forskningen, samt är ett resultat av den abduktiva 

ansatsen, alltså har empirin till viss del hjälpt till att utforma det teoretiska ramverket. Således 

är delarna tidigare forskning, teori, metod och analys förankrade i varandra på ett tydligt och 

genomskinligt sätt. Detta eftersom de olika avsnitten är formade utifrån varandra vilket bidrar 

till studiens tillförlitlighet och giltighet.  

4.6 Övriga etiska överväganden 

I ”God forskningssed” presenteras ett par forskningsetiska principer formulerade av 

Vetenskapsrådet (2011: 12). Jag har i studien förhållit mig till dessa principer genom att jag 

redovisat samtliga delar av forskningsprocessen och refererat på ett sanningsenligt sätt. 

Eftersom empirin för studien består av artiklar som redan är tillgängliga för allmänheten och 

inga intervjupersoner deltagit har inga större etiska överväganden gällande anonymitet, 

konfidentialitet och individskyddskravet behövts göras (Vetenskapsrådet, 2011: 18, 66).  

Vetenskapsetik ska vara medveten, reflekterad och motiverad (ibid: 15). Därmed bör noteras 

att jag i denna studie syftar till att studera vad texterna säger, snarare än vad författarna vill 

säga med texterna, vilket kan anses som problematiskt då texten kan lyftas ur författarens 

sammanhang. För att understryka att detta inte är min intention används inte författarnas 

namn i studien för att minimera bilden av att deras intentioner är centrala för genomförandet 

av studien. Eftersom studien utgår från ett socialkonstuktivistiskt perspektiv bör det nämnas 

att jag är medveten om att mina eventuellt förutfattade meningar kan bidra till hur empirin 

kommer att tolkas (Creswell, 2013: 24).  Denna positionering bidrar till studiens trovärdighet 

och genomskinlighet eftersom det bidrar med en ökad förståelse för mitt utgångsläge. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en kort presentation av empirin. 

Materialbeskrivningen följs av fyra kategorier som är utformade efter de fyra idéer om 

socialsekreterare som presenterats i det analytiska ramverket. Efter det en analyseras 

dimensioner och det övergripande sammanhanget för empirin i dess helhet.  

5.1 Materialbeskrivning 

Empirin består som tidigare nämnts av 120 artiklar publicerade i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet under åren 2015 och 2016. Nedan ses en tabell som redogör för vilka 

olika typer av artiklar som ingår i materialet samt hur fördelningen ser ut mellan de olika 

typerna. Under nyhetsartiklar ingår samtliga artiklar som inte rubriceras som något annat i 

tidningarna.  

 DN SvD Total 

Ledare 6 6 12 

Debatt 6 9 15 

Nyhetsartikel 48 27 75 

Reportage 5 1 6 

Idé & kritik/ 

Brännpunkt  

3 

 

1 4 

Insidan 8  8 

Totalt 76 44 120 

Tabell 2: Materialbeskrivning 

Under den valda tidsperioden har det inte skett ett enskilt uppmärksammat fall där 

socialtjänsten anses ha gjorts fel. Däremot finns ett uppmärksammat fall då två 

socialsekreterare och socialtjänsten i en kommun blivit utsatta för hot och våld, vilket berörs i 

ett större antal artiklar. En artikelserie bestående av fem delar och en slutkommentar ingår, 

där tidigare uppmärksammande barnavårdsfall presenteras. Slutligen bör tilläggas att många 

olika grupper finns representerade i debatten. Politiker, forskare, socialsekreterare, 

privatpersoner, journalister, andra myndighetsutövare och representanter från fackförbund är 

alla representerade i materialet i relativt stor utsträckning.  
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5.2 Offer för ett bristande system 

Detta tema utgör en analys av beskrivningen av socialsekreterare som offer. Som framgår ur 

det analytiska ramverket innefattar denna kategori två olika beskrivningar. Den första är 

rollen som offer för hot och kränkningar. Den andra beskrivningen är att strukturella brister 

beskrivs eller defensiva uttryck görs gällande yrkesgruppen (Gaughan & Garrett, 2012: 281, 

Ben Shlomo & Levin-Keini, 2017: 149). Totalt tilldelades 62 artiklar denna kod, vilket utgör 

drygt hälften av empirin. 

Den första beskrivningen av socialsekreterare som ett offer för hot och kränkningar var i 

minoritet av beskrivningarna. Dessa var övervägande kopplade till samma fall, då två 

socialsekreterare blivit utsatta för våldsamt beteende från närstående av en före detta klient. 

Fallet beskrevs som anges i följande citat ”Socialsekreteraren som vid upprepade tillfällen 

utsattes för hot och trakasserier, efter att hon fattat beslut om en funktionshindrad åttaåring 

skulle tvångsomhändertas”(Dagens Nyheter, 2016-08-08).  

Den andra beskrivningen utgör den huvudsakliga delen av materialet. Nedan presenteras 

utdrag ur tre artiklar som speglar en övervägande del av empirin.  

Lägg till låga löner, hotfulla klienter, stort ansvar men ännu större arbetsbelastning och 

det är inte svårt att förstå varför socialsekreterare säger upp sig en masse. Och varje 

vakant tjänst blir en maska i samhällets skyddsnät (Svenska Dagbladet, 2016-10-20) 

 Vi hinner inte med helt enkelt. Vi är alldeles för få i förhållande till vad vi förväntas 

prestera och hinner inte ha så mycket kontakt med klienterna som vi önskar (Dagens 

Nyheter, 2015-01-21) 

Socialtjänsten i Skärholmen kan inte längre garantera säkerheten för barn som anmäls 

fara illa till socialen. Minst 40 ärenden ligger på hög […] I sin lex Sarah-anmälan till 

Stockholm stad skriver enhetschefen Ulrika Hiller Olsson att situationen redan lett till 

felbedömningar. En handläggare lät till exempel ett barn gå hem trots att barnet var rädd 

och hade berättat om hur det blev slaget. (Dagens Nyheter, 2015-08-05)  

Dessa citat återspeglar en betydande del av den mediala presentationen. För det första framgår 

att denna beskrivning förekommer från olika instanser, exemplen ovan är uttalanden från 

fackförbund, socialsekreterare och enhetschef. Citaten innehåller beskrivningar av 

socialsekreterare som utsatta för hot och som oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter på 

grund av för högt tryck. Detta påminner om beskrivningen av medias kritik mot ett system 
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som är otillräckligt och mot prioriteringar som anses påverka välfärdssystemet negativt 

(Gaughan & Garrett, 2012: 281). Gaughan och Garretts resultat är från en period då Irland 

ansetts vara i kris, då rapporteringen innehåller en tydlig kritik mot ett system som drabbar det 

sociala arbetet som profession. Detta kan tolkas som att Sverige anses vara i en liknande 

period då välfärdssystemet möter kritik, men i detta fall på grund av den omfattande mängd 

människor som flytt till Sverige under denna tid. Markeringen av att det sociala arbetet anses 

vara i kris på grund av flyktingsituationen presenteras också i media. 

Socialtjänsterna i landets kommuner var pressade långt innan flyktingmottagandet nådde 

förra årets nivåer. Vad som hände var att en redan svag länk i välfärdskedjan brast. 

Bristen på socialsekreterare […] är ett viktigt skäl till att kontrollen av 

familjehemsplaceringarna inte fungerat (Dagens Nyheter, 2016-03-04: 1) 

Rapporteringen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet innefattar en mängd olika faktorer 

som bidrar till bilden av socialsekreterare som offer. Utöver det som berörs i citaten som 

presenterats i detta avsnitt anges att bland annat att lagstiftning socialsekreterare har att 

förhålla sig till är ouppnåelig och inte tillämpningsbar, eftersom det råder resursbrist inom det 

sociala arbetet. Resursbristen i sig är också något som bidrar till socialsekreterarens 

handlingsförlamade situation. Det presenteras bland annat att det är deras ansvar att 

exempelvis placera ensamkommande flyktingbarn, vilket har varit överväldigande för 

Sveriges kommuner. Pressen är stor och sjukskrivningstalen höga, de som jobbar som 

socialsekreterare går på knäna för att få verksamheten att överhuvudtaget gå runt. 

Genomgående i medierapporteringen är att socialsekreterare går på knäna, vilket förstärker 

bilden av den nästan ursäktande ton som präglar medierapporteringen. Ett par typiska 

beskrivningar av detta är ”Vissa kommuner går redan på knäna när alla bostäder tagit slut och 

det saknas behöriga klassrum, behöriga lärare och socialsekreterare” (Dagens Nyheter 2015-

10-23) och ”Fyra av tio socialsekreterare är sjukskrivna eftersom de är utarbetade. Nu hinner 

vi inte med sådant som förebyggande missbrukarvård” (Svenska Dagbladet, 2015-10-16). 

Detta förstärker bilden av socialsekreterare som offer. Beskrivningen av att de redan går på 

knäna och att trycket är för högt vilket får negativa konsekvenser för socialsekreteraren skapar 

en komplex bild av situationen. Detta eftersom det ger en bild av att socialsekreterare får ge 

all sin hälsa, tid och goda vilja för att utföra det arbete de har, vilket bidrar till bilden av att 

offret blir till martyr. Citatet som följer fortsätter beskrivningen av detta martyrskap. 



   

23 

 

 

Krisen i socialtjänsten var uppenbar redan före höstens dramatiska ökning av antalet 

asylsökande. Nu tänjs verksamheterna till det yttersta. Hur allvarlig situationen är framgår 

av att ett trettiotal kommuner har anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, på grund av allvarliga missförhållanden […] en klar bild av kommunernas 

mångåriga underlåtenhet i att rusta socialtjänsten nu slår igenom med full kraft. 

Beredskapen för att möta en extraordinär situation har varit låg. I många kommuner gör 

nu medarbetarna heroiska ansträngningar för att klara av utmaningarna, men i vår 

undersökning lyser varningslamporna rött. (Svenska Dagbladet 2015-12-17) 

Ovanstående citat är ett tydligt exempel på rollen som både offer och martyr 

socialsekreterarna tilldelas, eftersom ansvaret för felaktigheter läggs på kommuner, systemet 

och den nuvarande situationen samtidigt som socialsekreterarna beskrivs som heroiska 

individer trots den omfattande problematik som beskrivs. I och med att beskrivningen av 

socialsekreterare som offer är så tydlig, kan det antas att det i media måste finnas en skurk för 

att kunna utkräva ansvar som i vissa typer fall ofta läggs på socialsekreterare (Lundström, 

2001: 186ff). Beskrivningen av socialsekreterare i media leder alltså till en upplevelse av att 

socialsekreterare är offer, ibland också martyrer, för systemet.  

När DN låter henne fylla i ett självskattningsformulär om den psykosociala arbetsmiljön på 

ett genomsnittligt socialkontor blir resultatet ganska deprimerande: en socialsekreterare får 

inte tillräckligt ofta veta att hen gör ett bra jobb, samarbetet och arbetsklimatet är sällan 

gott, och ofta brister arbetsledningen. (Dagens Nyheter, 2015-02-25) 

I citatet ovan framgår att i de fall då socialsekreterare själva deltar i debatten ges ofta liknande 

beskrivningar som andra aktörer i media ger. Avsaknaden av att socialsekreterare både får och 

tar utrymme i media, som understryks i den tidigare forskningen (Reid & Misener, 2001: 200, 

Zugazaga et al, 2006: 633), verkar inte vara ett faktum i svensk dagspress. I många fall som 

berör yrkesgruppen blir socialsekreterare eller dylikt tillfrågade, de är alltså i stor utsträckning 

aktörer i debatten. Ben Shlomo och Levin-Keini (2017:148) menar att även hur socialarbetare 

uttrycker sig är av vikt för allmänhetens formande av bilden av dem. Föreställningen om 

socialsekreteraren som ett offer för systemet kopplas ofta samman med en socialsekreterare 

som saknar kompetens. Hur detta hänger ihop framgår i avsnittet som följer. 
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5.3 Ursäktad inkompetens 

Socialsekreteraren som inkompetent innefattar beskrivningar som tyder på att de saknar 

förmåga att göra rätt (Warner, 2014: 1646) samt beskrivningen av dem som frånskjutande av 

det ansvar de anses bära (Shlomo & Keini, 2017: 149). Koden inkompetent förekom i totalt 

35 artiklar. Även denna roll präglas av två olika beskrivningar av socialsekreterare som 

inkompetenta. Nedan anges citat som tilldelats koden på ett av dessa sätt. 

Bland de brukare han intervjuat – som har haft kontakt med socialtjänsten- finns en 

utbredd uppfattning om att man är prisgiven socialtjänstens goda vilja och att 

socialtjänsten inte har tid, möjlighet eller ens ambition att involvera och göra dem 

medverkande i utrednings- och beslutsprocessen. (Dagens Nyheter, 2016-10-26: 2)  

För enskilda barn kan det bli katastrofalt när det drar ut på tiden. Även om man har gjort 

en första bedömning är varje vecka lång tid i ett barns liv om de är rädda, ledsna och 

oroliga. Fyra månader är en väldigt lång tid, och sedan drar det ut ännu mer på tiden. 

(Svenska Dagbladet, 2016-08-24) 

Det tog nästan ett år innan socialtjänsten hittade ett familjehem åt flickan, men av skäl 

som jourmamman bedömde som fullt rimliga, ville barnet inte flytta in. Något alternativ 

har socialtjänsten ännu inte presenterat. Så nu står kvinnan där med det långsiktiga 

ansvaret hon inte ville ha. (Dagens Nyheter, 2015-07-21) 

Citaten påvisar den första typen av beskrivning av inkompetens, vilka samtliga 

beskriver socialsekreterare som inkapabla att utföra sina arbetsuppgifter. Citaten 

innehåller beskrivningarna av att gruppen saknar ambition, inte kan utföra sitt arbete i 

tid och att de gör felaktiga bedömningar tyder på medias reproducerande av 

socialtjänsten som inkompetenta. I det första citatet, när de beskrivs som avsaknande av 

ambition och att brukare är prisgivna deras goda vilja liknar den ”oprofessionella” 

framställning som Lundström och Andersson (2004: 8) identifierat, som även påverkat 

socialsekreterares självuppfattning. Eftersom detta påverkar yrkesgruppen negativt 

understryks att denna beskrivning är både negativ och problematisk. Som även framgår 

i citaten förekommer denna beskrivning i huvudsak när något inte fungerar inom 

socialsekreterares verksamhet och det är således inte förvånande att denna framställning 

förekommer.  
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Den andra typen av beskrivning av inkompetens är mer komplex och framgår i citaten 

som följer. 

Vi har larmat länge om att skyddsnätet har väldigt stora maskor. Det är helt klart inte 

första gången ett barn faller igenom och det kommer hända igen. (Svenska Dagbladet, 

2015-02-04) 

Nyutexaminerade socialsekreterare får ofta komplexa ärenden utan adekvat förberedelse 

[…] den ordinarie personalen som sällan har så mycket erfarenhet. Kompetensflykten kan 

stävjas (Svenska Dagbladet, 2016-10-20) 

Det är erfarna personer som försvinner och viktig kompetens går förlorad. De byter till 

andra uppgifter inom socialtjänsten, börjar i nya kommuner eller på bemanningsföretag. 

(Dagens Nyheter, 2016-04-08: 1) 

Beskrivningarna ovan omfattar en identifiering av socialsekreterare som både offer och 

inkompetenta. Även kompetens saknas har fallit under samma kategori, då det tydligt framgår 

att erfarna socialsekreterare lämnar yrket på grund av de brister som ofta beskrivs. Som 

framgår i citaten förekommer majoriteten av kompetens saknas i samma artikel, ibland även i 

samma stycke eller mening, som beskrivningen av socialsekreteraren som offer. Det har i 

tidigare forskning framgått att individer som inte varit i kontakt med socialtjänst i viss 

utsträckning får bilden formad av beskrivningar i media (Zugazaga et al, 2006: 623). Det är 

svårt att utläsa huruvida detta skapar bilden av socialsekreterare som avsaknande av 

kompetens, eller som en vidare beskrivning av offer för systemet. Inkompetensen är som 

framgår i citaten ovan sammankopplad med bristande resurser och bristfälligt system. 

Beskrivningen som ses i det tredje citatet, att de inte kan utföra sitt arbete på grund av 

omfattande brister, är en tydlig reflektion av en medial framställning av att bristerna i 

systemet ibland ofta leder till avsaknad kompetens.  

Beskrivningen av socialsekreterare som både offer och inkompetenta speglar återigen 

Gaughan och Garretts (2012: 281) resultat kring en komplex beskrivning av socialsekreterare 

i media, alltså den beskrivning där ansvar läggs på systemet istället för socialsekreterarna. I 

huvudsak beskriver svensk dagspress den problematik som påverkar socialsekreteraren, 

istället för att de eventuellt inkompetenta handlingarna läggs på yrkesgruppen, även då de 

enligt media saknar förmåga att utföra sitt arbete. Detta skulle kunna bero på att det finns ett 

stort förtroende för välfärden och att den socialdemokratiska välfärdsmodellen både 
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traditionellt och strukturellt setts som något positivt och kärnfullt, vilket gör att kritik mot 

socialsekreterare ges i betydligt mindre skala här än i Storbritannien, som har en betydligt 

med neoliberal och konservativ historia (Reid & Misener 2001: 199, Brunnberg, 2001: 42).  

Eftersom den negativa egenskapen inkompetens inte läggs på socialsekreteraren i medias 

beskrivning, trots att inkompetens beskrivs på flera olika sätt, bidrar det till bilden av 

socialsekreteraren som martyr eftersom de frånskrivs ansvar. Detta då de i beskrivningarna 

inte har förutsättningen att kunna utföra sina jobb, vilket leder till att de ursäktas från misstag 

som av media stämplas som inkompetenta handlingar. I media verkar således välviljan 

triumfera det faktum att misstag begås på arbetet och de inkompetenta handlingarna 

frånskrivs socialsekreteraren. 

5.4 Socialsekreterare - Skurk inom en viss kontext 

Skildringen av socialsekreterare som skurkar innebär beskrivningar av avsaknad moral och 

empati samt att de agerarar felaktigt med någon form av avsikt (Lundström & Andersson, 

2004: 8, Warner, 2014: 1646, 1648). Redan nu bör nämnas att endast 15 artiklar tilldelats 

koden, varav fem ingick under samma artikelserie, ”Rättvisans demoner”. Denna serie ingår 

under en egen analys senare under denna kategori. Nedan ses två citat som båda speglar en 

första roll som skurk som socialsekreterare tilldelas: 

Beredningen av hennes ärende är en plåga utan slut, präglad av total integritetsförlust. 

Kanske har hon otur: alla socialsekreterare kan inte gärna vara så rigida som den hon 

hamnar hos, en iskall kvinna som besvarar snorsprutande gråtattacker och självmordshot 

med ord som: ”Jag ser att du är upprörd.” Bokens beskrivning av den sociala byråkratin 

är inte nådig. Svenska Dagbladet (2016-09-10) 

I flera fall har kommuner låtit bli att kontrollera familjerna där barnen placerats. Barn har 

hamnat hos dömda brottslingar och gravt skuldsatta personer. I andra fall flyttas de runt 

och står ibland utan kontakt med ansvariga socialsekreterare. I ett av fallen hade barnet 

inte träffat eller haft samtal med någon socialsekreterare under två års tid. (Svenska 

Dagbladet, 2016-02-12) 

I citaten ser vi tendenser till det som förekommer i tidigare forskning, den negativa 

porträttering av socialarbetaren i relation till en individ då något anses ha blivit fel framgår i 

de båda citaten. Detta genom de skuldbeläggande ordvalen och en beskrivning av 

socialsekreterare som nedvärderande i relation till en individ (Gaughan & Garrett, 2012: 280). 
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Detta tyder på ett medialt behov av att lägga ansvaret på socialarbetaren och beskrivs med den 

ilska gentemot socialsekreterarna, som enligt Joanne Warner präglar rapporteringen kring 

något som gått fel (2014: 1648). I det första citatet beskrivs socialsekreteraren som iskall och 

som fråntar individens integritet. Ordval som ”låtit bli” och frasen ”utan kontakt med ansvarig 

socialsekreterare” som ses i det andra citatet ger bilden av en aktiv illvilja hos 

socialsekreteraren, som med avsikt agerat felaktigt. Detta tyder på att då fall gått fel beskrivs 

socialsekreteraren som en aktör med negativa intentioner. Det existerar alltså en medial vilja 

att utkräva ansvar och likt det tidigare forskningen tyder på finns tendenser till att detta i vissa 

fall läggs på socialsekreterare.  

5.4.1 En omvälvande artikelserie som exempel 

Avsaknaden av uppmärksammade fall kring barn som farit illa kan peka på ett skiftat fokus i 

den mediala rapporteringen, eller att det faktiskt inte skett sådana fall under tidsperioden. Med 

detta sagt saknas inte denna huvudsakligt negativa rapportering, utan den centreras till en 

artikelserie som speglar den typ av uppmärksamhet som bland annat Lundström (2001) och 

Ban Shlomo Levin-Keini (2017) rapporterar om. Den presenteras istället i en dåtidskontext i 

artikelserien ”Rättvisans demoner”2. Denna artikelserie innefattar beskrivningar av olika fall 

då barn farit illa och i flera fall mist livet. Nedan är ett par utdrag ur artikelserien, som är en 

del av materialet för vilket analysen som följer är grundad i. 

Sex månader före mordet på hans dotter ringer Thomas till socialtjänsten […] Vad gör 

socialsekreterarna med detta larm? Inget. De rådgör inte med kolleger på kontoret som 

haft Matildas föräldrar i "samarbetssamtal" och råkar känna till Anitas inställning till 

män. De åker inte ut till huset för att se hur flickan mår. De ringer inte till Matildas 

förskola. (Dagens Nyheter, 2015-04-19) 

Vad IVO inte visste var att socialsekreterarna inte bara mörkade dessa uppgifter. De gick 

längre än så. De försökte tysta detta vittne. De ringde till chefen för detta dagis med ett 

budskap: Vi har hört vad som pågår på din förskola. Och nu tänker en vikarie berätta för 

utomstående. Borde du inte anmäla henne för brott mot tystnadsplikten? Betrakta 

moraltablån. (Dagens Nyheter, 2015-04-23) 

                                                 
2 De respektive delarna är publicerade i Dagens Nyheter och heter "Varför dog Matilda?" (2015-04-19), "Därför 

försvann Ellens pappa" (2015-04-23), "Så blev Olle berövad sin mamma" (2015-04-29), "Därför levde lögnerna 

om Julias pappa" (2015-05-07) och "Så förvandlas männen till rättvisans demoner”(2015-05-13) 

samt slutrepliken ”Fallet Quick visar att rättvisans demoner fortsätter spöka” (2015-06-16). 
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Det tas endast upp extrema fall då misstag anses ha begåtts och socialtjänsten är skyldiga till 

hemska konsekvenser i relation till barn och föräldrar de har arbetat med. Intressant är att 

artikelserien helt går emot beskrivningen av socialtjänsten som offer samt det martyrskap som 

socialsekreterare ofta tilldelas. Som tidigare nämnts saknar tidsperioden uppmärksammade 

fall kopplade till socialsekreterares agerande i barnavårdsfall.  I seriens samtliga 5 delar samt 

dess slutreplik beskrivs socialsekreterare nästan uteslutande som både elaka och 

inkompetenta. Det tas endast upp extrema fall då misstag anses ha begåtts och socialtjänsten 

är skyldiga till hemska konsekvenser i relation till barn och föräldrar de har arbetat med. 

Intressant är också att artikelserien helt går emot beskrivningen av socialtjänsten som offer 

samt det martyrskap som socialsekreterare ofta tillskrivs i pressen.  

De beskrivs i dessa situationer som både känslokalla och inhumana, likt det Warner (2014: 

1651) beskriver. Denna typ av artikelserie kan anses försvåra situationen för socialsekreterare 

på flera olika sätt. De moraliska brister som beskrivs kan beröva socialsekreterare på deras 

tillit (Zugazaga, 2006: 622). I och med att detta återges i en dåtidskontext försvåras också 

möjligheten för socialsekreterare själva att ta plats i den mediala debatten, vilket är av vikt för 

hur rapporteringen når ut och kommer tolkas allmänheten (Ben Shlomo & Levin-Keini, 2017: 

148). Det är omöjligt att inträda snabbt och tydligt i debatten, när det som beskrivs hände för 

många år sedan och situationell kunskap saknas. 

Som framgår i citaten hämtade från artikelserien innefattar djupdykningarna i fall som gått fel 

beskrivningen av socialsekreterare som elaka, inhumana eller inkompetenta. Intressant är i att 

dessa beskrivningar, som ju skett i dåtid inte finns att tala om brist på pengar, tid eller 

personal, eller att socialsekreteraren är under stor press. I all rapportering som skrivs i nutid är 

det sällan socialsekreteraren eller socialtjänstens fel, utan systemets. Men i de kontexter som 

beskrivs i dåtid är socialsekreteraren både skurkaktig och inkompetent. Debatten är således i 

stor utsträckning tudelad i frågan huruvida socialsekreteraren vill och kan, eller inte kan eller 

vill.  

Slutligen bör det upprepas att beskrivningen som skurk förekom i 15 artiklar, vilket tydliggör 

att socialsekreterare i huvudsak inte beskrivs som skurkar, men att det inom vissa avgränsade 

områden finns tydliga exempel. I de fall en individ inte fått det stöd som ansetts behövas eller 

något illa hänt ett barn som anses ha varit systemets ansvar är socialsekreterare nästan 

uteslutande framställd i negativ bemärkelse. Den mycket negativa rapporteringen kring 

socialsekreterare verkar i svensk dagspress vara centrerad till dessa typer av fall, vilket 
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motiverar den begränsade mängd artiklar som tilldelats koden. I dessa fall beskrivs gruppen 

ofta som både skurk och inkompetent och dessa ärenden får medial uppmärksamhet. 

Artikelserien som presenterats betonar i viss utsträckning det mediala intresset för historier 

där hemskheter möjliggör svartmålade socialsekreterare, vilket även stödjs av tidigare 

forskning (Smith 2003:14, Warner, 2014: 1651). I följande avsnitt kommer beskrivas hur 

rapporteringen kring socialsekreterare som hjälpare tar sig i uttryck. 

5.5 Socialsekreteraren som ideal i första hand och hjälpare i andra hand 

Rollen som hjälpare tilldelas socialsekreterare i de fall de beskrivs som aktörer vars insatser 

leder till resultat samt är pålitlig (Zugazaga et al, 2006: 631). De blir tillfrågade som experter i 

fall som berör dem i deras verksamhet och får vara med och presentera innovativa insatser 

(Reid & Misener, 2001: 49). Koden har tilldelats 45 artiklar. Även denna beskrivning är 

tudelad. Nedan presenteras ett par citat som speglar en första bild av socialsekreterare som 

hjälpare. 

 Pelle berättar också kärleksfullt om socialsekreteraren Eva i Staffanstorp som han kallar 

för Greta Garbo. Precis som Lasse hade hon ett sätt att bryta mot normer som fick Pelle 

att slappna av.- Det här var människor som gav mig hopp (Dagens nyheter, 2016-10-25) 

Jobbet vi gör här är väldigt viktigt. Barnen som kommer ska få ett bra bemötande och 

kunna känna sig trygga, säger hon. (Dagens Nyheter, 2015-11-02: 2) 

 Snarare är det viktigare att jag blir en lyssnande samtalspartner. Då skapas också en 

grund för klientens eget förändringsarbete. (Dagens Nyheter, 2016-03-31: 1) 

Vår huvuduppgift är att skapa nytta för människor i behov av vårt stöd. I vår strävan mot 

att ta reda på om vårt arbete skapar nytta riskerar vi ibland att gå vilse bland mätetal, 

organisationsstruktur och färdiga "boxar", vilket också människor vi möter i våra 

verksamheter berättar att de upplever. Ett sätt att underlätta människors kontakt med oss 

kan vara att också erbjuda digitala möten. (2016-07-19) 

De första tre citaten speglar liknande situationer som i den första skurkbeskrivningen, 

nämligen bilden av dem som aktörer i relation till individer. I denna beskrivning deltar både 

socialsekreterare och individer som varit i kontakt med socialtjänst. Det fjärde citatet 

exemplifierar också en vanligt förekommande porträttering av socialsekreterare, nämligen 

som det beskriver som den vanligast förekommande positiva beskrivningen i medial 

rapportering, att de framställs experter som får presentera innovativa program (Reid och 
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Misener, 2001: 194). Beskrivningen är uteslutande positiv och förekommer oftare än 

beskrivningen som skurk som tidigare presenterats. En ytterligare beskrivning av 

socialsekreterare som hjälpare exemplifieras genom citaten som följer.  

Alla jobbar så hårt de kan, vi gör de prioriteringar som krävs. Vi hoppas att situationen 

kommer att lätta under hösten. Det är allmänt känt att socialtjänsten inte hinner med, det 

gäller överallt (Dagens Nyheter, 2015-08-05) 

Visst vill jag höja lönen, men det är ändå inte aktuellt för mig att byta. Jag vill stanna 

kvar och se resultatet av mitt eget arbete. Jag kan starta förändringsprocesser i utsatta 

familjer och se att barns liv förändras. Det är därför som jag arbetar med det här, jag vill 

göra skillnad och följa utvecklingen för dem som vi hjälper (Dagens Nyheter, 2016-04-

08:1) 

För vår verksamhets del bedömer vi det inte som en kris. Men det är mycket arbete med 

att få den här bemanningen att funka. Vi ser att det finns en jättegod vilja och en 

fantastisk inställning från medarbetarna att fixa uppdraget… (Dagens nyheter, 2015-11-

02: 1) 

Vad som framgår i de tre citaten är att socialsekreteraren beskrivs som hjälpare på ett annat 

sätt än som presenterats tidigare. Både av företrädare från socialtjänsten och av politiker, 

forskare och journalister ger beskrivningen som ovan presenterad. Denna beskrivning speglar 

i synnerlighet det som Reid och Misener beskriver, att trots att de beskrivs som hjälpsamma är 

det i ett negativt stämplat sammanhang (2001: 197). Beskrivningar som de gör så gott de kan 

men hinner inte med, att någon stannar trots svåra förhållanden och att det är svårt men det 

går med en god inställning visar att om socialtjänsten ska kunna vara hjälpare måste de arbeta 

i motvind och under ansträngda förhållanden. Således kan även beskrivningen av 

socialsekreterare som hjälpare kopplas till beskrivningen av dem som ett offer för systemet, 

eftersom de behöver jobba under dessa förhållanden som systemet, i dessa fall även 

samhället, formar. 

Vad som följer av denna typ av beskrivning blir en fortsatt moralisk roll socialsekreteraren 

spelar i media. I citaten ovan är beskrivningarna lika kopplade till yrkets svårigheter som till 

det arbete de faktiskt utför. Således tillskrivs medias benämning som hjälpare yrkesrollen, 

men är inte lika kopplat till det arbete socialsekreterare faktiskt i en nutida kontext. Ur citaten 
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framgår alltså att de anses spela en viktig roll i ett samhälle som anses vara i en krissituation, 

men att det är svårt att utföra det faktiska arbetet.  

Det som påverkar tilliten är hur polisen, rektorn på barnens skola, socialsekreteraren och 

andra i offentlig tjänst uppträder på lokalplanet. Deras agerande är helt avgörande […] 

Om företrädare för den offentliga sektorn som vi möter i vardagen uppträder ohederligt 

leder det till att tilliten i hela samhället eroderas, fortsätter han. Den sociala tilliten i 

Sverige är bland de högsta i världen. Vi uppfattar i hög grad att människor "i allmänhet" 

är att lita på. (DN 2015-12-17) 

Citatet ovan sammanfattar bilden av den typ av hjälpare socialsekreteraren beskrivs som, 

nämligen som bärande av ett stort ansvar och som möter många motgångar. 

Socialsekreteraren beskrivs också som omtänksam i de fall då individer fått hjälp, men den 

huvudsakliga hjälparen kan inte utföra sitt jobb eller kan nästan alltid göra mer. Ur tidigare 

forskning framgår att mediala framställningar ibland innebär att socialsekreterare på tillit och 

demoraliseras (Zugazaga et al, 2001: 633). Citatet ovan talar för en rakt motsatt samhällelig 

bild, då socialsekreteraren istället blir en form av moraliskt ideal som ska bidra till ett 

upprätthållande av välfärdssamhället.  

5.6 Dimensioner och sammanhang 

Under denna kategori analyseras inledningsvis de dimensioner som framkommit genom 

utläsande av roller i artiklarna. Sedan redogörs kortfattat för det övergripande sammanhanget i 

artiklarna i svensk dagspress. 

5.6.1 Valens och agentskap 

I det analytiska ramverket ingår en definition av dimensionella beskrivningar av 

socialsekreterare. Den positiva beskrivningen av hjälpare förekom som tidigare nämnt i 45 

artiklar och beskrivningen som offer i 62 artiklar. Den negativa beskrivningen som skurk 

förekom endast i 15 artiklar och beskrivningar av inkompetens i 35 artiklar. Således ingår 

majoriteten av artiklarna, utifrån det analytiska ramverket, under den positiva dimensionen. 

Utifrån det analytiska ramverket och de kvantitativa inslagen i studien kan det konstateras att 

medias beskrivning av socialsekreterare är betydligt mer positiv än negativ, vilket stödjs av 

tidigare forskning från Sverige (Brunnberg, 2001: 37).   
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Det är dock inte helt rätt att beskriva rapporteringen som i huvudsak positiv sett till den 

kvalitativa analysen, som är den huvudsakliga metoden för studien. Detta främst eftersom 

rollen som offer för systemet är överhängande och starkt kopplad till en socialsekreterare som 

inte kan göra sitt jobb av diverse anledningar. Beskrivningarna är både splittrade och 

komplexa, det är således svårt att säga huruvida beskrivningen är positiv eller negativ.  

Som tidigare nämnts speglar empirin de beskrivningar av socialsekreterare som Gaughan & 

Garrett beskriver, att en del av media väljer att fokusera på de beskrivningar av olika typer av 

brister som påverkar socialsekreterare negativt (2012: 281). I och med att bristerna är ständigt 

närvarande påverkas den annars positiva beskrivning av negativa element. Gaughan och 

Garretts studie är utförd under en period av stora samhällsmässiga svårigheter, såsom hör 

arbetslöshet och ekonomiska problem. Att den svenska rapporteringen liknar det forskarna 

beskriver skulle kunna bero på den stora mängd människor som flytt krig, vilket leder till ökat 

tryck och ökade resurskrav på det offentliga. Den kvantitativt övergripande positiva 

beskrivningen blir i en mer kvalitativ beskrivning snarare en mer komplex framtoning 

eftersom rapporteringen fråntar socialsekreterares syfte, att utföra sitt arbete. Således tillskrivs 

socialsekreterare i huvudsak positiva roller, men den negativa bilden av systemet skapar 

bilden av en nedstämmande och ibland hopplös situation som yrkesutövarna befinner sig i. 

Vidare till dimensionen agentskap, vilket innefattar beskrivningen av socialsekreterare som 

aktiva eller passiva i debatten, samt huruvida de beskrivs som aktiva eller passiva av andra. 

Utifrån det första är de tydliga aktörer i debatten som tillfrågas som experter på sitt område 

och får uttala sig i debatten om dem själva, vilket till stor del motsätter sig den tidigare 

forskningen där de ofta anses och anser sig själva som passiva i debatten (Lundström & 

Andersson, 2004: 10). Men utifrån övergripande beskrivningar av socialsekreterares yrkesroll 

är en övervägande del av beskrivningarna som offer och inkompetent, de roller som präglas 

av att de antingen inte kan eller inte vill agera.  

Möjligheten för socialsekreterare att agera själva påverkas också av den problematiska 

beskrivningen. Som tidigare nämnt är många grupper representerade i rapporteringen kring 

socialsekreterare. Detta, tillsammans med hur det i allmänhet skrivs om socialsekreterare, 

bidrar till en relativt komplex beskrivning av socialsekreterare i pressen. Det är många som 

väljer att uttrycka sin åsikt, en övervägande del går in i försvarsställning för socialsekreterare 

och socialtjänsten som institution, oavsett politiska åsikter eller andra ideologiska 

övertygelser.  
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5.6.2 Analys av sammanhang 

Avslutande i denna analys vill jag återknyta till några av centrala element som identifierats i 

medias porträttering av socialsekreterare. 

Vad gör det med moralen i en hårt pressad myndighet när avsevärt med tid och resurser 

läggs på att dess chefsgarnityr ska strosa omkring i Visby och förklara att det är viktigt att 

hitta "samlade lösningar" för att klara "stora utmaningar"? Det sista betyder i regel 

"gigantiska problem" på vanlig svenska. Vilket de anställda, som ska lösa problemen i 

fråga på marken, naturligtvis vet. (Dagens Nyheter, 2016-07-10) 

Två socialsekreterare bestämde sig för att han var skyldig och drev självsvåldigt 

processen mot honom med lögner, mörkanden och vilseledande. På deras kontor frodades 

en kultur av skvaller och spridande av känslig information. (Dagens Nyheter, 2015-04-

24) 

Citaten ovan bidrar med ytterligare komplexa beskrivningar om hur socialsekreteraren 

diskuteras inom flera olika dimensioner. Ur det första citatet framgår en tydlig systemkritik 

samtidigt som socialtjänsten tillskrivs en hög moral som gått förlorad. Socialsekreterare blir 

implicit goda offer för andra som handlat felaktigt. Det andra citatet speglar en motsatt 

beskrivning, där socialsekreterare beskrivs som onda och illvilliga individer då de begått ett 

misstag. Som nämndes redan i inledningen till denna studie är det av vikt att socialsekreterare 

granskas, men i och med den demoniserande beskrivningen i det andra citatet är det av vikt att 

betona den svartmålande beskrivningen. 

Socialsekreterare används som ett moraliskt verktyg i debatten om en svensk välfärd som 

förfaller, som trots sin välvilja inte klarar av de utmaningar som de ställs inför. Detta 

samtidigt som bilden finns att socialsekreteraren ska vara med och upprätthålla någon sorts 

etik och moral som förebilder för det svenska systemet samtidigt som systemet möter mycket 

kritik. Det framgår att socialsekreterare, när de diskuteras i positiv bemärkelse, ofta blir som 

ett moraliskt ideal. Genom detta skapas även bilden av dem som verktyg för en politisk, och 

ibland en rent ideologisk debatt. Den tydliga beskrivningen av medias beskrivning av brister i 

systemet som gör det omöjligt för dem att göra sitt jobb, ges förutsättningar för politiker och 

andra debattörer att föreslå förändringar på det sociala området. Åsikterna är många och 

många har en åsikt. Porträtteringen av gruppen som ett offer för systemet samtidigt som de 

beskrivs som hjälpare bidrar till synen på dem som handlingsförlamade. Denna beskrivning 

finns oavsett vem det är som uttalar sig. 
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I materialet framgår även de komplexa och positiva framställningar som Lundström och 

Andersson (2004) tidigare konstaterat präglar just svensk medias rapportering. Min egen 

uppfattning är att den skildrar en stor del av socialsekreterares verklighet, dels då 

socialsekreterare ofta för samma talan som övriga. Att rapporteringen kretsar kring en 

socialtjänst i kris kan tänkas sänka förtroendet för socialtjänsten i stort. Detta eftersom 

martyrskapet som media skapar ger en bild av socialsekreteraren som välvillig, men som 

också lider av bristfällig handlingsförmåga på grund av resursbrist. Problematiken som 

resursbristen innebär kan bara till viss del härledas till arbetaren själv, det mesta ligger på ett 

flertal faktorer på en strukturell nivå. Således innebär martyrskapet att de blir berövade på 

kompetens, vilket kan leda till en dystopisk bild av situationen socialsekreterare arbetar i. 

Det uttrycks i en stor del av den tidigare forskningen på området att yrkesgruppen bör bli mer 

medvetna om medias roll och påverkan i samhället. Bland annat uttrycks att det är av vikt för 

yrket att socialsekreterare ger ett positivt avtryck i debatten för att påverka allmänhetens bild 

av dem (Zugazaga et al, 2006: 633). Som framgått tidigare i analysen är socialsekreterare 

aktiva i debatten och återger bilden av sig själva som både hjälpare och offer. Att de främst 

beskriver sig som övriga aktörer gör, som offer, kan tänkas skapa bilden av socialsekreterare 

som att de saknar verktyg att hjälpa individer. Den beskrivning de bidrar med av sig själva är 

antagligen inte bidragande till det positiva ställningstagande som framgår tydligt i den tidigare 

forskningen, men kan tänkas vara ett steg i rätt riktning då de både är aktiva i debatten och 

skurkrollen är betydligt mer avlägsen.  
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6. Avslutning 

6.1 Diskussion och slutsatser  

Syftet med studien har varit att undersöka den mediala porträtteringen av socialsekreterare 

genom att studera artiklar från svensk dagspress publicerade år 2015 och 2016. Den mediala 

beskrivningen var mer komplex än jag föreställt mig att den skulle vara och resultatet var på 

många sätt både likt och olikt det som den tidigare forskningen påkallat. I modellen nedan har 

slutsatserna komprimerats i en modell likt det analytiska ramverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Ramverk av roller, slutsats 

Föreställningar av socialsekreterare som hjälpare och inkompetent är i huvudsak starkt 

kopplade till rollen som offer i bilden som media skapar. Socialsekreterare som hjälpare 

innebär beskrivningen att de både vill och kan hjälpa, men att de då får kämpa mot ett system 

som inte fungerar, vilket leder till bilden som martyr och moraliskt ideal. Den tillskrivna 

egenskapen av inkompetens framgår snarare som kompetens saknas, och antas även det vara 

en följd av systemkrisen.  

Beskrivningen av socialsekreterare som skurk förekom i betydligt mindre utsträckning och 

var begränsad till beskrivningar av en viss typ av ärende eller situation. Att denna roll var 

föga förekommande beror troligtvis på avsaknaden av uppmärksammade fall då något gått fel, 

Hjälpare

Omtänksam

Passiv, ofta sekundär 
beskrivning i 

relation till offer

Moraliskt ideal

Offer och martyr

För ett 
sammanfallande 

system

Huvudsaklig 
beskrivning

Både av sig själva 
och av andra

Skurk

Begränsat till snävt 
område

När något gått fel 
Kopplat till individ

När arbete eller 
insatser inte ger 

resultat

Inkompetent

I huvudsak på grund 
av yttre faktorer och 

dåliga 
förutsättningar

Komplex 
beskrivning

• Övergripande positiv 
presentation av 
yrkesrollen i kvantitativ 
bemärkelse

• Negativ beskrivning på 
grund av systemkritik

• I huvudsak passiv 
socialsekreterare på 
grund av bristande 
resurser



   

36 

 

 

i kombination med det rådande läget som socialtjänsten anses befinna sig i. Utifrån den 

tydliga systemkritik som präglar den mediala debatten kan det sägas att det snarare är andra 

som utmålas som skurkar i relation till socialsekreterare. 

Bilden av socialsekreteraren är komplex och varken övergripande positiv eller negativ. Både 

positiva och negativa beskrivningar var vanligt förekommande och ofta överlappande, främst 

när det handlade om beskrivningen som offer och inkompetent. Det är troligt att den tydliga 

stämplingen av socialsekreterare som offer är en följd av medias bild av den krissituation som 

Sverige befinner sig i på grund av den omfattande mängd människor som flytt till Sverige 

under perioden artiklarna är publicerade. 

Flera tidigare studier uppmanar socialsekreterare att inta den offentliga arenan på ett 

professionellt plan för att således påverka allmänhetens bild av yrket. I Sverige har detta inte 

alltid varit ett lika stort problem som i exempelvis England, troligtvis på grund av normer, 

välfärdssystem och politisk tradition (Brunnberg, 2001: 40, 42). I den svenska rapporteringen 

tar socialsekreterarna plats i media, men kanske inte på det sätt som uppmanas till i tidigare 

studier. Beskrivningen av socialsekreterare som offer och martyr för ett system påverkar inte 

bara synen på systemet som i behov av upprustning, utan skapar även föreställningar av 

socialsekreteraren som saknande av kompetens, även om så varken är fallet eller intentionen. 

Oavsett om det anses vara socialsekreterarens fel eller inte när något inte fungerar, är det 

samtidigt dem som tillskrivs vara etiska och moraliska förebilder. Varför det inte fungerar 

spelar mindre roll, det är fortfarande socialsekreterarens ansvar. 

Inledningsvis motiverades studiens relevans för det sociala arbetet utifrån den 

påverkansfaktor allmänhetens inställning har till socialsekreterare och att media är med att 

reproducera föreställningar om socialsekreterare. Redan när jag tog del av tidigare forskning 

framgick att medias beskrivning påverkar både självbild och arbetsprestation hos 

socialsekreterare (Brunnberg, 2001: 36, Lundström & Andersson, 2004: 10). I och med att 

socialsekreterare verkar dela samma uppfattning som många andra instanser i media kan det 

antas att bilden speglar en verklig situation. Det kan vara problematiskt om individer ser på 

socialsekreteraren med en föreställning som exempelvis ”det finns inga resurser, 

socialsekreteraren kan inte hjälpa mig”, eftersom det kan leda till minskat engagemang i 

motiverande arbete. Den tydliga kritiken riktad mot systemet är också problematisk eftersom 

ett minskat förtroende för systemet kan påverka förtroendet för socialsekreterare. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnts är mediaforskning kring socialarbetare och socialtjänst ett väl utforskat 

område, främst internationellt. Eftersom den nationella forskningen är över 10 år gammal kan 

det vara av intresse i att studera socialsekreterare i media i Sverige, förslagsvis i en mer 

kvantitativ kontext än vad som gjorts i denna studie. Det skulle också vara av intresse att 

studera den mediala framställningen av socialsekreterare över tid, för att på så vis kunna 

identifiera eventuella förändringar i den mediala rapporteringen. Eftersom den studerade 

perioden är tydligt stämplad av kris skulle det vara intressant att studera huruvida den mediala 

rapporteringen förändras över tid eller om liknande rollbeskrivningar förekommer under 

andra perioder.  

Eftersom jag i denna studie också konstruerat ett teoretiskt bidrag i form av det analytiska 

ramverket, skulle det vara av intresse att använda modellen i en annan typ av studie. Ett 

exempel på en studie där modellen kan användas är i en intervjustudie där socialsekreterare 

och klienter intervjuas för att undersöka hur väl ramverket är anpassat till en sådan kontext.  
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