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Figur 0:1: Fotograf & redigerare; Magdalena Green. Figurerande; Anna Green & Maria Lernell 



 

Att arbeta inom socialtjänsten  

VT 19 

 

  
 Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00,  

Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

 
2 

Abstract  

The fact that the media is involved and creates the public's perception of reality is perhaps nothing you 

think of daily. Based on their design, the mass media has a great power to influence how the public 

interprets different social phenomena. The aim of this study was to find which framing the media creates 

by the social workers' work environment and its effects. As well as which image media conveys to the 

public. The study's questions intended to examine how the social workers' work environment was 

presented, what conditions that emerged were linked to the work environment and which participants 

were to be heard in articles. To achieve our results, a framing analysis was carried out, by framing how 

the journalists strategically, consciously or unknowingly, produced what they want to convey. To our 

help in the analysis work, the framing theory was used to be able to find out how the media portray and 

produce the social workers' work environment and its effects. The 15 analyzed newspaper articles used 

for the study were published between 2014–2019. There were no particularly large differences in how 

the journalists described the social workers' working conditions between the time span examined. It 

emerged, among other things, that the social service as a workplace is presented as an unhealthy 

workplace and that social workers flee due to heavy work demands and because of a work environment 

characterized by threats and violence. The frames that emerged clearly in the study were general frames. 

Which are formed by a media logic that the journalists themselves created, that is, based on news 

editorial values, practices and routines. The significance of how the different frames influence is 

discussed in the study as well as what effects the various participants that may come to speak has 

influence on the public.   

Title  
Working within the social services - a study on media's presentation of social  

workers' work environment 

Keywords      Words 

Work environment, health, mass media, Social worker, Social services 16 456 
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Sammanfattning  

Att massmedia är med och skapar allmänhetens uppfattning om verkligheten är kanske inget 

man tänker på dagligen. Massmedia har utifrån sina gestaltningar en stor makt att påverka hur 

allmänheten tolkar olika samhällsfenomen. Syftet med studien var att ta reda på vilken 

gestaltning media skapar av socialarbetarnas arbetsmiljö och dess effekter. Likväl vilken bild 

som media förmedlar till allmänheten. Frågeställningarna hade för avsikt att undersöka 

hur socialarbetarnas arbetsmiljö framställdes, vilka förhållanden kopplade till 

arbetsmiljön som framträdde och vilka aktörer som fick komma till tals i artiklarna. För att nå 

vårt resultat genomfördes en framinganalys, det vill säga, genom att rama in hur journalisterna 

strategiskt, medvetet eller omedvetet framställer det dem vill förmedla. Till vår hjälp i 

analysarbetet användes gestaltningsteorin för att kunna ta reda på hur media gestaltar och 

framställer socialarbetarnas arbetsmiljö och dess effekter. De 15 analyserade tidningsartiklarna 

som användes för studien publicerades mellan åren 2014–2019. Det framkom inte speciellt 

stora skillnader i hur journalisterna beskrev socialarbetarnas arbetsförhållanden mellan det 

undersökta tidsspannet. Det framkom bland annat att socialtjänsten framställs vara en 

ohälsosam arbetsplats och att socialarbetare flyr på grund av tunga arbetskrav och en 

arbetsmiljö präglad av hot och våld. De gestaltningsramar som framkom tydligt i studien var 

generella gestaltningar. Vilka formas av en medielogik som journalisterna själva skapat, det vill 

säga, utifrån nyhetsredaktionernas värderingar, praktiker och rutiner. Betydelsen för hur de 

olika gestaltningarna påverkar diskuteras i studien såväl som vilka effekter och vilket 

inflytande dem olika aktörerna som får komma till tals kan ha på allmänheten.          

 

   

Rubrik  
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Förord 
Framställningen av denna studie har varit intressant, lärorik och stressig. Det har varit en 

intensiv period sedan kursstarten 1 april där vi fått möjlighet att utvecklas tillsammans. Vi vill 

rikta ett stort tack till vår handledare Gudrun Elvhage som hjälpt oss att komma ner på jorden 

när vi svävat i väg och hjälpt oss i rätt riktning när vi tappat tråden. Vi vill även tacka 

varandra för gott samarbete som innehöll mycket tålamod, kaffe, socker, övernattningar och 

långa telefonsamtal. Ett speciellt tack vill vi rikta till våra familjer som ställt upp med 

barnpassning, städning, matlagning och annat som behövts göras medan vi skrivit på vårt 

examensarbete. Vi, Magdalena Green och Zandra Östergren har bidragit lika mycket till 

examensarbetets olika delar. 

Magdalena Green & Zandra Östergren 

Stockholm 2019-05-27   
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Kapitel 1: Inledning 

Kapitel 1 Inledning  

Följande kapitel är indelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet presenterar bakgrunden för studien. 

Andra avsnittet redogör för de begrepp och förkortningar som är aktuella i studien. Det tredje 

avsnittet presenteras syftet och i det fjärde avsnittet redogörs studiens disposition. 

1.1 Bakgrund  

Inom en snar framtid är vi nyexaminerade socionomer och har under utbildningen inte enbart 

fått kunskap om vårt framtida yrke genom högskolans litteratur. Utan vi lever i ett mer 

medialiserat samhälle än tidigare och får alltmera kännedom om vår omvärld genom 

massmedia, det vill säga tv, dagstidningar, samhälls- och yrkesinriktade medlemstidningar samt 

sociala medier. Medias sätt att beskriva verkligheten påverkar hur vi, studieförfattare 

tillsammans med allmänheten, tar till oss informationen om vad som sker och vad som kan 

komma att påverka våra liv (Strömbäck 2014). Under vår utbildning har ett flertal diskussioner 

i vår klass förts om vilka framtida yrkesmöjligheter vi har, vad vi vill arbeta med efter studierna 

samt hur vi ser på myndighetsutövning och socialtjänsten i övrigt. Det har även medfört att vi 

två som skriver denna studie följer vad som skrivs i media samt på sociala medier. Där möts vi 

allt som oftast av en bild som målar upp socialtjänsten som en oattraktiv arbetsplats. Det 

rapporteras också från Arbetsmiljöverket (2016b) att situationen inom den svenska 

socialtjänsten blivit alltmer ansträngd med svåra arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och hög 

sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket 2016b). Likaså har ett fackförbund startat en kampanj om den 

pågående personalomsättningen, som bland annat sker inom socialtjänsten, och som 

följaktligen medför ytterligare brister i arbetsmiljön för socialarbetare (Akademikerförbundet 

SSR).  

Alltjämt verkar relationen mellan media och socialtjänsten vara ansträngd. Nyheter kring 

socialtjänsten präglas ofta av beskrivningar om missförhållanden och att det svenska 

skyddsnätet brustit. Socialarbetarna anklagas för maktmissbruk och framställs som 

oprofessionella och omoraliska skurkar som exempelvis inte klarar av att skydda utsatta barn 

eller omhändertar barn på lösa grunder (Andersson & Lundström 2004). Även om publicerade 
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texter inte ska ses som direkta spegelbilder av verkligheten utan mer som (re)konstruktioner av 

den, är media ändå en av de viktigaste källorna till information i vårt samhälle med starka 

kopplingar till politikens ståndpunkter (Strömbäck 2014). Massmedia har från 1800-talets mitt 

benämnts som den tredje statsmakten, och ska verka för allmänhetens intresse i rollen att 

granska staten mot korruption, vilket ofta resulterar i att journalisterna förmedlar en objektiv 

verklighet utifrån hens val av ämne, källor och/eller berättarperspektiv (Nationalencyklopedin 

u.åb.; Bengtsson et.al 2017; Strömbäck 2014). Genom att skildra olika samhällsproblem, oftast 

med avsaknaden av djupare analyser om de ämnen som beskrivs, kan medföra konsekvenser av 

att de verkliga problemen exkluderas. Hur media därav framställer hur socialtjänsten fungerar 

eller hanterar situationer samt vilka aktörer som får göra sina röster hörda, bidrar till 

allmänhetens tolkning av en stereotypisk bild av både klienter och yrkesverksamma (Blomberg-

Kroll, Kroll, Lundström & Swärd, 2007). Det är i och med det svårt för oss att komma ifrån att 

vår framtida legitimitet som socionomer formas utav medias skildring. Det vill säga att den bild 

som media målar upp om yrket påverkar förtroendet från politiker, andra yrkesgrupper och 

allmänheten (Josefsson, 2017). Vi anser därmed att denna studie kan ha betydelse för socialt 

arbete genom att ta reda på vilken makt som media har att påverka allmänheten genom sättet 

de gestaltar socialarbetarnas arbetsmiljö på och eventuellt vårt framtida yrke. Vår förkunskap 

baseras på egna observationer och erfarenheter av det sociala arbetets områden samt bygger på 

bilden som studierna och de olika formerna som media ger oss. Det vi ämnar ta reda på är vad 

det egentligen är som framställs i dagspressens artiklar och vilka aktörer som får komma till 

tals?  

1.1.1 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljö kan kort och koncist beskrivas hur människor har det på sina arbetsplatser 

(Nationalencyklopedin u.åa.). Den fysiska arbetsmiljön handlar främst om ljud, ljus och bullriga 

miljöer som påverkar arbetstagarnas omgivning, men den psykosociala arbetsmiljön är något 

mer allomfattande och inbegriper fler aspekter. Närmare bestämt, det rör sig om materiella, 

sociala och organisatoriska krav utav de arbetsförhållanden och resurser som finns att tillgå. 

Vilka kan ha konsekvenser för arbetstagarnas hälsa och välbefinnande (Eklöf 2017). 

Arbetsmiljöverket (2016a) har i den meningen sammanfört begreppet till ”organisatorisk och 

social arbetsmiljö” för att beskriva hur den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön 



 

Att arbeta inom socialtjänsten  

VT 19 

 

  
 Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00,  

Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

 
10 

Kapitel 1: Inledning 

samspelar. Hur arbetet styrs, ordnas och kommuniceras inbegrips i den organisatoriska 

arbetsmiljön medan den sociala arbetsmiljön innefattar hur arbetstagare samspelar och påverkas 

av samarbetet mellan kollegor, chefer och ledning (Arbetsmiljöverket 2016a). Den 1 mars 2016 

utgavs nya föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö från 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, vilka är dem som 

bär ansvaret för att syftet följs, det vill säga att främja en god arbetsmiljö och förebygga risker 

för ohälsa bland arbetstagare. Arbetsgivaren ska utforma en arbetsmiljöpolicy, där det bland 

annat uppges att chefer ska tillhandahålla kunskaper i hur man förebygger och hanterar 

ohälsosam arbetsbelastning samt ge sina anställda möjligheten att kunna påverka de 

organisatoriska samt sociala målen för verksamheten (Arbetsmiljöverket 2016a). I flera 

kunskapssammanställningar (Arbetsmiljöverket, se Eklöf 2017) har det framgått att det finns 

vetenskapliga samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning. De olika faktorerna 

inom arbetsmiljö har på så sätt betydelse för hur människor fungerar och presterar i sina arbeten 

(Eklöf 2017). Höga krav på arbetet, begränsade resurser och obalansen mellan ansträngning 

och belöning är de riskfaktorer som således leder till sämre arbetstrivsel och en ökad vilja att 

säga upp sig. Likafullt anses även konflikter, oförmåga till samarbete och mobbing ha en 

negativ betydelse för arbetstagarnas kognitiva funktioner såsom att göra bedömningar, fatta 

beslut och bearbeta information. Dessa egenskaper bidrar tillsammans till både en försämrad 

fysisk och psykisk hälsa bland arbetstagarna (Eklöf 2017). Vartannat år ger Arbetsmiljöverket 

ut rapporter om hur kraven som finns i arbetsmiljölagen (AML) uppfylls på arbetsplatser i 

Sverige. Det vill säga för att kunna kartlägga hälsorelaterade problem på arbetsmarknaden och 

för att alla yrkesverksamma i Sverige ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket 2018c). I undersökningen som innefattar år 2018, visar det sig att 65% av 

yrkesverksamma anser sig ha någon typ av arbetsrelaterade besvär som inte är olycksorsakade. 

Rapporten visar att kvinnor i åldrarna 30 - 49 år är den grupp som vanligast påverkas och att de 

vanligaste besvären som upplevs är trötthet och andra psykosomatiska besvär såsom oro/ångest, 

depression, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar till följd av hög arbetsbelastning, 

otydliga krav från arbetsgivare, krävande kunder/patienter/klienter/anhöriga 

(Arbetsmiljöverket 2018c).   
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1.1.2 Socialtjänstens arbetsförhållanden  

I en granskning som Arbetsmiljöverket genomförde mellan åren 2016–2018 av socialtjänstens 

arbetsmiljö framgick det att en av fyra socialsekreterare led av arbetsrelaterad psykisk ohälsa 

(Arbetsmiljöverket 2018d). Granskningen visade på att arbetsgivarna brast på ett flertal punkter 

i sitt arbetsmiljöarbete varpå utgångspunkten för rapporten strävade efter att kunna identifiera 

de bakomliggande faktorerna för att förmå arbetsgivare att hitta tillämpliga åtgärder för att 

minska de påtalade riskerna (Arbetsmiljöverket 2018d). Det som framgick av rapporten var att 

socialarbetarna led av sömnbesvär, oro och ångest vilket förorsakade både en hög sjukfrånvaro 

samt en omfattande personalomsättning med tydliga tecken på en flykt från arbetsplatsen men 

även från yrket (Arbetsgivarverket 2016b). Arbetsmiljöverket skriver i sin slutrapport (2018d) 

att socialarbetare inom socialtjänsten under en längre period slagit larm om ohälsosamma 

arbetsmiljöförhållanden. Att kraven i arbetet har ökat genom en högre arbetsbelastning, fler 

komplicerade ärenden och en alltmer tidskrävande administration. Det visade sig även att det 

ställs höga krav på de enskilda socialarbetarna som i sitt yrke behöver fatta alltmer 

livsavgörande beslut, hantera krävande klienter eller anhöriga samt att hot och trakasserier blivit 

allt vanligare (Arbetsmiljöverket 2018d). De främsta bristerna rapporten visade på var obalans 

mellan krav och resurser i arbetet och därmed avsaknaden av riskbedömningar med 

åtgärdsplaner för socialarbetarnas höga arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2018d). Det 

synliggjordes även brister i hur socialarbetarna introducerades. Däribland huruvida 

nyutexaminerade socialarbetare utan adekvat erfarenhet, fick hantera komplexa ärenden utan 

stöd och ingen utbildning inför hantering av våldsamma eller hotfulla situationer 

(Arbetsmiljöverket 2016b). 

1.2 Begreppsdefinitioner och Förkortningar  

Socialarbetare – begreppet socialarbetare inbegriper i denna studie; socionomer, 

socialsekreterare och handläggare på socialtjänsten. 

Arbetsförhållande – begreppet arbetsförhållande inbegriper de faktorer och/eller förhållanden 

som innefattas i arbetsmiljöbegreppen; fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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Gestaltning – begreppet gestaltning handlar om hur något gestaltas, det vill säga, formas och 

byggs upp. En gestaltning är till för att på ett målande sätt få läsaren att uppleva och känna 

innehållet i texten.  

DN – Dagens Nyheter  

GP – Göteborgs-Posten  

SDS – Sydsvenskan  

SvD – Svenska Dagbladet 

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka medias framställning av socialarbetarnas arbetsmiljö de senaste 

fem åren i fyra av Sveriges största dagstidningar.   

Vår avsikt är att ta reda på hur media framställer socialarbetarnas arbetsmiljö och dess effekter. 

Vilken bild som media förmedlar till allmänheten. En hypotes vi utgår från är att medier har en 

inverkan på allmänhetens uppfattning av verkligheten utifrån att media är en central 

informationskälla i samhället och därmed, medvetet eller omedvetet, bidrar till skapandet av 

människors åsikter och referensramar.  

Utifrån studiens syfte har en övergripande frågeställning tagits fram:  

▪ Vilken gestaltning skapar media av socialarbetarnas arbetsmiljö?   

Den övergripande frågan har brutits ner till tre underliggande frågeställningar. Detta för att 

möjliggöra ett utförligare svar på den övergripande frågan. Dessa frågeställningar är:    

o Hur gestaltas socialarbetarnas arbetsmiljö i texterna?  

o Vilka aktörer gestaltas i artiklarna?  

o Vilka förhållanden kopplade till socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas i artiklarna? 
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1.4 Studiens disposition  

Denna studie består av fem kapitel. Det första kapitlet består av ett inledande kapitel, här 

presenteras studiens bakgrund; begreppsdefinitioner och förkortningar; syfte och 

frågeställningar; samt studiens disposition. I andra kapitlet presenteras studiens tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Tredje kapitlet går in på studiens genomförande, så 

som studiens upplägg, metodologi och material. Studiens fjärde kapitel redogör för studiens 

analys och resultat. I det femte och sista kapitlet ges en slutdiskussion, metoddiskussion och 

förslag till vidare forskning.
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Kapitel 2 Områdesorientering 

2.1 Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras hur den tidigare forskningen tagits fram följt av en 

sammanställning av tidigare forskning kopplat till problemområdet.    

Något som uppenbarade sig tidigt i sökprocessen var avsaknaden av tidigare forskning som 

berör studiens fyra inriktningarna, det vill säga media; hälsa; socialarbetare/socialtjänsten; 

arbetsmiljö. Mycket som återfanns var kopplat antingen till socialtjänsten/socialarbetare och 

media, socialtjänsten/socialarbetare och arbetsmiljö eller till socialtjänsten/socialarbetare och 

psykisk hälsa. Det går emellertid att se kopplingar mellan de olika studierna som gör att deras 

relevans för vår studie är hög även om de inte berör samtliga inriktningar i en och samma 

publikation. Vi tänker oss därmed att vår studie skulle kunna sammanföra dessa inriktningar 

för att kunna få en bredare bild utav hur media gestaltar socialarbetarnas arbetsmiljö och hur 

det då även påverkar deras hälsa på arbetet. Totalt har sex studier valts ut var av fyra berör 

socialtjänst/socialarbetare och media. Resterande två rör socialtjänst/socialarbetare, hälsa och 

arbetsmiljö. I följande avsnitt presenteras hur den tidigare forskningen tagits fram följt av en 

sammanställning av tidigare forskning utifrån följande underrubriker; Massmedias dagordning 

och gestaltning; Politik, arbetsbelastning och organisation.   

Sökningen av den tidigare forskningen utfördes till stor del genom SöderScholar och deras 

databassöknings tjänst. De sökord som användes på svenska var: socionom, socialsekreterare, 

socialarbetare, socialkontor, arbetsmiljö, hälsa, psykisk hälsa/ohälsa och massmedia. På 

engelska användes följande sökord: social work, social workers, media, work environment och 

work health.     

Den tidigare forskningen använder olika definitioner när det gäller yrkesverksamma inom det 

sociala arbetet, de varierar mellan socialarbetare, socialsekreterare och socionom. Under 

sökprocessen på svenska använde även vi oss av alla dessa synonymer för att utöka 

träffmöjligheterna. På engelskan används framför allt social workers vilket översätts till 



 

Att arbeta inom socialtjänsten  

VT 19 

 

  
 Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00,  

Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

 
15 

Kapitel 2: Områdesorientering 

socialarbetare, utifrån detta väljer vi att använda oss av begreppet socialarbetare i studien.    

Massmedias dagordning och gestaltning går till stor del hand i hand och där av finns båda dessa 

begrepp med i sammanställningen av den tidigare forskningen. 

2.1.1 Massmedias dagordning och gestaltning 

Massmedias dagordning handlar om vad massmediavärlden lägger på sin agenda, vad de anser 

är angeläget att skriva kring och vad de tänker har ett nyhetsvärde för allmänheten. Utifrån 

nyhetsvärdet skapas artiklarna med en viss inriktning, framing, utifrån de som allmänheten är 

intresserade av.   

Något som Jesper Enbom, Stefan Sjöström och Adam Öhman (2014); Gunvor Andersson och 

Tommy Lundström (2004), Helena Blomberg (2019) tar upp i sina studier är massmedias 

dagordning. Det går även att utläsa tendenser till massmedias dagordning i Ben Shlomo och 

Noga Levin-Keinis (2017) publikation. Enbom et al. (2014) tar upp möjligheten att påverka 

massmedias dagordning (Enbom, Sjöström, & Öhman, 2014). Medan Blomberg samt 

Andersson och Lundström snarare menar att massmedia har makten över vad som förs upp på 

dagordningen och genom detta konstruerar hur allmänheten ser på verkligheten (Blomberg 

2019; Andersson & Lundström 2004).  Shlomo och Levin-Keini skriver inte rakt ut om 

massmedias dagordning utan beskriver mer allmänt hur medier uppmärksammar brister inom 

socialtjänstens skydd för barn, för att sedan när en mättnad uppnåtts, intresset försvinner eller 

något nytt dyker upp släppa det tidigare intresseområdet (Ben Shlomo & Levin‐Keini, 2017). 

Dagordningen kan sägas handla om nyhetsvärdet av ett fenomen, vilket framgår av samtliga 

studier som presenteras här. Ben Shlomo och Levin-Keini skriver följande;   

” Once the curtain closes on the scene, there is no longer any discourse: reality dictates the 

return of the social workers to their difficult routine, which is less riveting from the point of 

view of coverage, and the media switch to the next news story.” -Ben Shlomo & Levin‐Keini, 2017, 

s. 149 

Vilket vi tolkar som att Ben Shlomo och Levin-Keini underförstått syftar till massmedias 

dagordning. När en mediekanal inte längre har tillgång till händelsen och det inte finns någon 
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diskurs att rapportera kring så dör nyhetsvärdet ut och mediekanalen byter inriktning till något 

som är högre upp på agendan.   

Det som framgår av studierna är att nyhetsvärdet är kopplat till massmedias dagordning. Detta 

framgår framför allt i Enbom et al. (2014) där författarna tar upp kopplingen mellan 

nyhetsvärde, omvärldsintresse och vad massmedia utifrån detta publicerar, det vill säga vad 

som hamnar på dagordningen. Vidare påtalar Enbom et al. att polisens arbete oftare figurerar i 

massmedia eftersom brott och polisärenden anses ha ett högt nyhetsvärde. Vilket författarna 

poängterar har att göra med de båta yrkesgruppernas möjlighet att dra nytta av varandra i 

vinning för deras respektive arbete.  I koppling till nyhetsvärdet framgår det i samtliga studier 

att socialtjänsten och framför allt socialarbetaren oftast framställs utifrån ett negativt fokus, 

oftast utifrån att detta ger mediavärlden ett större nyhetsvärde i sin rapportering. Andersson och 

Lundström (2004) belyser problematiken med att det negativa ger mer vinning för medievärlden 

än vad något positivt gör (Andersson & Lundström 2004). Studierna tar även upp att 

nyhetsrapporteringen kring socialt arbete oftast är som störts kopplat till barn som far illa på 

olika sätt.  

Ben Shlomo och Levin-Keini (2017) tar upp medias frame-setting i sin artikel, vilken berör 

relationen mellan socialarbetare inom barn och ungdom och massmedia. Artikelförfattarna 

menar på att medias gestaltning handlar om att ta reda på vem som är ett offer och vem som är 

angriparen, det vill säga vem som är i behov av stöd och vem eller vilka som måste kritiseras 

och dömas (Ben Shlomo & Levin‐Keini, 2017).  Vidare tar de upp att medias gestaltning 

förvärrar sprickan mellan de som anses vara offret, den gode, och den kritiserade, den onde. De 

menar på att dessa gestaltningar förstärks av olika typer av framskrivningar, så som “Where 

were the welfare services when the children did not have anything to eat?”  och “social workers 

always blame the lack of budget, they never take responsibility” (Ben Shlomo & Levin-Keini 

2017, s. 148). Även Enbom et al. (2014) påtalar att de observerat i internationell forskning att 

media har benägenhet att gestalta socialarbetare utifrån negativa termer. Artikelförfattarna 

uppmärksammar engelska ord som “wimps” och “bullies” kopplat till medias beskrivning av 

socialarbetares agerande eller inte. Även i Anderssons och Lundströms (2004) text framställs 

socialarbetare gestaltas genom ord som “oprofessionell” och “Flummig”. De påtalar att 

socialarbetare framställs som “försumliga” att de inte agerar eller att när de väl agerar så är det 
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på fel sätt. Andersson och Lundström (2004) belyser socialarbetarnas inställning till hur media 

framställer deras yrke. De påtalar att de flesta socialarbetare hade en cynisk inställning när det 

gällde journalister. Andersson och Lundström uppger att socialarbetarna hade en känsla av att 

tv och tidningar “förlöjligar” socialarbetarnas yrkeskår (Andersson & Lundström 2014).   

2.1.2 Politik, arbetsbelastning och organisation  

Medialt uppmärksammade socialtjänstärenden leder ofta till politiska debatter. Detta är något 

som Andersson och Lundström (2004) belyser i sin artikel. Följande citat är hämtat i avsnittet 

när de beskriver fall som socialarbetarna minns “Fallet har haft direkt betydelse för 

lagstiftningen och bidragit till en ökad reglering av bestämmelser kring utredningar av sådana 

fall.” (Andersson & Lundström 2004, s. 9). Andersson och Lundström påtalar att vissa fall som 

media tar upp fastnar hos socialarbetarna som en varning om vad som kan inträffa om man inte 

“gör rätt”. Vidare påtalar artikelförfattarna att det finns en rädsla hos socialarbetarna att göra 

fel, de påtalar att socialarbetarna har mycket att göra men att tiden inte räcker till (Andersson 

& Lundström 2004).  Vidare beskriver artikelförfattarna att det finns påfrestningar med den 

negativa mediaskildringen. Det är inte enbart en kränkande känsla av att framställas negativt 

utan det finns även tendenser att klienter använder media som ett hot mot socialarbetare när 

klienten anser ett beslut vara fel (Andersson & Lundström 2004). 

När det kommer till socialarbetarnas arbetsmiljö uppmärksammar Pia Tham (2018) att 

socialarbetarnas ”arbetskrav” och ”arbetsbelastning” ökat under åren. I koppling till detta 

omnämner Tham att många socialarbetare ofta behöver arbeta övertid. Ökad arbetsbelastning, 

hög personalomsättning och få sökande vid rekrytering har blivit ett stort problem inom 

socialtjänsten, framför allt inom barnenheterna enligt Tham (2018). Vidare tar Tham upp att 

socialarbetare upplever maktlöshet när det gäller att planera sitt dagliga arbete, detta utifrån att 

det dagliga arbetet ofta bortprioriteras eftersom akuta händelser måste tas omhand. Tham 

kopplar arbetsbelastningen som en bidragande faktor som gör att många socialarbetare vill byta 

arbetsplats eller yrkesprofession. Ytterligare pratar Tham om ett samband mellan 

socialarbetarnas arbetserfarenhet inom ett visst område och deras känsla av arbetsuppgifternas 

svårighet (2018).  I likhet med Tham (2018) och Andersson och Lundström (2004) framgår det 

i Chris Lloyd, Robert King & Lesley Chenoweth studie Social work, stress and burnout: A 
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review (2002) att verksamma inom socialt arbete löper hög risk att uppleva stress och 

utbrändhet på grund av de administrativa, samhälleliga och politiska förändringarna som sker 

inom organisationen. Lloyd et al. (2002) menar att den högre risken för upplevd stress inom det 

sociala arbetet hänger samman med arbetets praktiska och ibland psykologiska stöd till utsatta 

individer i samhället. Vidare skriver de att denna typ av stöd inte återfinns inom organisationens 

referensram vilket medför att socialarbetarna kan känna viss splittring när det gäller deras 

yrkesideal och deras möjlighet till handlande (Lloyd et al 2002). Lloyd et al (2002) skriver fram 

att stress och utbrändhet sällan är kopplade till demografiska förhållanden (det vill säga 

verksamhetens geografiska placering) och menar på att de tvärtom hör till organisatoriska 

faktorer så som arbetsbelastning, arbetstid, ledningsstöd och socialarbetarnas osäkerhet i rollen. 

I studien var det endast ett fåtal som nämnde att de var demografiska faktorer som bidrog till 

den upplevda stressen (Lloyd et al. 2002). Vidare påtalar de förväntningarna på att 

socialarbetare ska hantera större etiska dilemman och möta hjälpbehoven i en allt snävare 

organisation med minskade resurser samt minskad autonomi (Lloyd 2002).  

2.2 Teoretisk utgångspunkt  

Syftet med vår studie är att undersöka hur media framställer socialsekreterarnas arbetsmiljö. 

Eftersom vi tolkar världen som socialt konstruerad använder vi oss av en i grunden 

socialkonstruktivistisk teori, gestaltningsteorin (framing theory). Det eftersom 

medierapporteringar aldrig är riktigt objektiva och att det därmed kan finnas en influerad bild 

av vad som sker eller hänt, såväl medvetna eller omedvetna värderingar. Vi ämnar därmed 

analysera vårt resultat med hjälp av olika typer av gestaltningar (frames). Med hjälp av 

gestaltningsteorin kan vi på så sätt möjliggöra en mer subjektiv tolkning av medieinnehållet 

genom att vi undersöker hur socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas, vilka aktörer som får komma 

till tals och vilka förhållanden som framträdelsevis är kopplade till socialarbetarnas arbetsmiljö. 

2.2.1 Gestaltningsteorin (Framing theory)  

The framing theory, eller gestaltningsteorin som den kallas på svenska har de senaste 

decennierna använts frekvent inom mediaforskning och har i grunden ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv på sociala problem. Det vill säga att gestaltningar utifrån ett 
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sociologiskt perspektiv handlar om människans strävan att skapa en mening i sin tillvaro, att 

tolka omvärlden genom redan upplevda eller medierade erfarenheter (Strömbäck, 2014, s.113). 

Människor är i sin natur vana att organisera, bedöma och tolka sin omgivning genom mänsklig 

interaktion. Vilket medför att gestaltningar av medieinnehåll gynnar kommunikationernas roll 

för hur man konstruerar och förstår en meningsfull verklighet (Shehata, 2015; Strömbäck 2014). 

En betydande definition av gestaltningsteorin har formulerats av medieforskaren Robert 

Entman (1993); 

"To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described" 

                           – Robert Entman, 1993, i Strömbäck 2014, s. 114 

Entman (1993) menar att journalisternas gestaltning är att välja att uppmärksamma hur läsarna 

ska definiera den upplevda verkligheten, genom att de synliggör framträdande formuleringar i 

sina artiklar eller inslag. Det främjar i sin tur att allmänheten kan tolka nyheternas 

problemförklaringar, orsakssamband, moraliska värderingar och/eller sätt att lösa problemen 

(Shehata, 2015; Strömbäck 2014). Shehata (2015) menar att det är viktigt att skilja på vad som 

faktiskt framställs och uttrycks av innehållet i media. Skillnaden mellan gestaltningsteorin och 

dagordningsteorin, vilken inte behandlas i denna studie, är att dagordningsteorin handlar om 

vad som finns på agendan, exempelvis att barn far illa, medan gestaltningsteorin syftar på hur 

barn som far illa framställs eller uppfattas (Shehata, 2015).  

Gestaltningar är inte oförändliga utan formas utifrån dynamiska processer med olika aktörer 

inblandade. Ur ett processperspektiv kan man skilja mellan politiska aktörers gestaltningar, 

mediernas gestaltningar och allmänhetens gestaltningar. Ett sätt att studera medias gestaltningar 

syftar till att förklara varför en problembeskrivning får stort utrymme i media, det vill säga 

genom gestaltningsbyggande (frame-building) (Strömbäck 2014). I denna studie kommer 

studieförfattarna enbart att studera medias gestaltningar av socialarbetarnas arbetsmiljö. Det 

genom att undersöka hur artiklarnas skildringar påverkar och beskriver vilka effekter de olika 

gestaltningarna kan ha på allmänheten, det vill säga att man studerar mediernas 

gestaltningsmakt (frame-setting) (Strömbäck 2014). I figur 2:1 nedan illustreras hur 
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gestaltningsprocessen ser ut och bygger på att allmänheten huvudsakligen får information via 

media och därmed påverkas av olika gestaltningar.  

Figur 2:1: Vår tolkning och framställning av medias gestaltningsutformning, inspirerad av Shehatas (2015) och Strömbäcks 

(2014) modeller av gestaltnings och dagordnings processer. 

 

* i: Ingår även i dagordningsteorin, vilket inte är fokus i denna studie 

 

Vidare används gestaltningsteorin i denna studie utifrån att nyhetsartiklarna präglas utav en 

eller flera olika gestaltningar. Det kan exempelvis vara genom att politiska aktörer för fram sina 

ståndpunkter med stöd av problematiseringar och förslag eller som ett sätt för dem att fånga 

allmänhetens röster i en valkampanj (Strömbäck 2014). Gestaltningarna kan även bestå av 

journalisternas omedvetna uttryck för vad som uppfattas som självklart, som exempelvis 

samhällets normer, kulturella värderingar eller myter (Strömbäck 2014).   
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I medias gestaltning av samhällsproblem, som i detta fall är socialarbetarnas arbetsmiljö, 

fokuserar man inte enbart på vilka argument som lyfts fram utan de journalistiska 

gestaltningarna är oundvikliga. För att kunna kategorisera och skilja på olika typer av 

gestaltningar i ett analysmaterial görs vanligtvis en indelning mellan politiska och 

sakfrågespecifika gestaltningar (political/issue specific frames) och generella gestaltningar 

(generic frames) (Shehata 2015).  I nästan all typ av nyhetsrapportering, oavsett innehåll, 

förekommer generella gestaltningar. Vilka är resultatet av den medielogik som uppstår av 

arbetssättet på nyhetsorganisationen. Det vill säga när källan formas av de journalistiska 

värderingarna, praktikerna och rutinerna som finns på nyhetsredaktionen (Shehata 2015).  De 

politiska och sakfrågespecifika gestaltningarna kännetecknas istället ha en koppling till att 

definiera ett problem som befinner sig på medias agenda eller dagordning. Som i vissa fall 

framhävs vara mer centrala i de politiska opinionsbildningarna och då styr den offentliga 

debatten (Shehata 2015). Dessa gestaltningar kommer inte att analyseras i denna studie då de 

har en annan infallsvinkel än vad studien syftar till.    

En vanligt förekommande generell gestaltningstyp är dock konfliktgestaltning, vilken utmärks 

av att två eller flera personer framställs vara i konflikt och att deras meningsskiljaktigheter utgör 

kontentan av medieinnehållet (Shehata 2015). En annan gestaltning som används 

återkommande av journalister är, ekonomiska konsekvensergestaltning (economic 

consequences frame). Denna typ av gestaltning berör samhällsfrågor, allra mest inom politiken 

som bevakar förslag och reformer, som per automatik rapporterar om de samhälls- och 

privatekonomiska följderna som kan uppstå. Även i samband med större naturkatastrofer och 

krig är denna typ av gestaltning central (Shehata 2015). Andra gestaltningstyper är den så 

kallade politiska spel eller strategigestaltningen (game/strategy frame), vilken oftast används i 

gestaltningar av politiska opinionsmätningar och med partiernas strategier och motiv, det vill 

säga, inte de politiska sakfrågorna (Shehata 2015).    

Vidare används även gestaltningseffekter som sorteras in under kategorin generella 

gestaltningar då de är oberoende nyheternas innehåll. De beskriver vilka effekter som 

gestaltningarna har på allmänheten, det vill säga vilken gestaltningsmakt (frame-setting) som 

medierna har (Strömbäck 2014; Shehata 2015). De vanligaste gestaltningarna som förekommer 

är när nyhetsrapporteringar framställer samhällsproblem utifrån olika perspektiv; 
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händelseorienterade gestaltningar (episodic) med en utgångspunkt på enskilda individer eller 

händelser. Eller med tematiska gestaltningar (thematic) som fokuserar på allmänna bakgrunder 

eller sammanhang (Strömbäck 2014; Shehata 2015). Dessa typer av gestaltningar har relevans 

för hur de påverkar allmänheten att tillskriva vilka aktörer som bär ansvaret för problemet, det 

vill säga individerna eller samhället (Strömbäck 2014; Shehata 2015). Ett ytterligare exempel 

på medias gestaltningsmakt är när politik gestaltas utifrån två perspektiv av den politiska spel 

eller strategigestaltningen (game/strategy frame); sakfrågegestaltningar (issue frames) och 

spelgestaltningar (game or strategy frames) (Strömbäck 2014). Om politik gestaltas som sak 

består nyhetsrapporteringen av innehållet av politiska förslag och åsikter eller 

samhällsförhållanden som har relevans för politikernas sakfrågor. Vilka journalisterna 

använder sig av när de vill påverka läsarnas politiska attityder (Shehata 2015). I 

spelgestaltningarna handlar det istället om de politiska strategierna och politikernas eget 

intresse. Som ett spel om den politiska makten, att vinna flest röster, vilka framförallt 

förekommer i samband med valkampanjer (Strömbäck 2014; Shehata 2015). Medias 

gestaltning av politik har på så sätt betydelse för det politiska förtroendet men kan även bidra 

till att öka läsarnas politiska misstro, främst när media gestaltar politiken som ett strategiskt 

spel (Strömbäck 2014; Shehata 2015).
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Kapitel 3 Genomförande  

I följande kapitel beskrivs hur studien är genomförd. Kapitlet är indelat i följande avsnitt; 

studiens upplägg, metod och material. Varje avsnitt inleds med en kort presentation av vad som 

presenteras respektive avsnitt.   

3.1 Studiens upplägg  

Studiens upplägg går igenom studieförfattarnas förundersökning till studien för att sedan ta upp 

studiens tillförlitlighet. Vidare ger avsnittet en inblick i undersökningsinstrument som 

studieförfattarna använt sig av. Avsnittet avslutas med att presentera de etiska överväganden 

som studieförfattarna tagit hänsyn till. 

3.1.1 Förundersökning  

Första steget i datainsamlingen processen var att välja vilken kategori av tidningar som skulle 

undersökas och ta ställning till tidningarnas geografiska spridning.  Utifrån att studien ämnar 

undersöka medias framställning av socialarbetares arbetsmiljö ansågs artiklar publicerade i 

dagspress var relevanta. Detta utifrån att dagspress tillskillnad från många kvällstidningar 

fokuserar på prenumeranter i stället för att sälja lösnummer. Vad gäller den geografiska 

spridningen fokuserade vi till en början på en rikspress där valet föll på Dagens Nyheter (DN) 

och två större städer i Sverige, Göteborgs tidning Göteborgs-Posten (GP) och Malmös tidning 

Sydsvenskan (SDS). När tidningsurvalet var färdig preciserat gällde det att specificera tre 

sökord utifrån syftet och frågeställningarna som kunde generera tillräckligt många relevanta 

träffar vid en sökning. Sökdatabasen som användes vid utforskandet och insamlandet av data 

var Retriever Research. Första steget för att få fram datamaterial bestod av 4 sökningar.   

Sökning 1 bestod av sökorden socialsekreterare, arbetsmiljö och hälsa. Sökningen genomfördes 

i tidningarna DN, GP och SDS. Sökningen begränsades till de senaste 10 åren och genererade 

ett sökresultat på totalt 9 artiklar. Sökning 2 bestod av sökorden socialtjänst, arbetsmiljö och 

hälsa. Sökningen genomfördes i DN, GP och SDS. Sökningen begränsades till de senaste 10 
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åren och genererade ett sökresultat på totalt 16 artiklar. Sökning 3 bestod av sökorden 

socialtjänsten, arbetsmiljö och hälsa. Sökningen genomfördes i DN, GP och SDS utan någon 

tidsbegränsning och genererade ett sökresultat på totalt 22 artiklar.  

Det går tydligt att se att varje ny sökning genererar fler träffar än föregående, från sökning ett 

till sökning två ökar träffarna med 7, vid sökning två till sökning tre ökar träffarna med 6 vilket 

betyder att sökresultatet i sökning tre genererar lite fler än dubbelt så många artiklar som 

sökning ett. Ett totalt sökresultat på 22 artiklar skapar inte speciellt stora urvalsmöjligheter vid 

prövning av artiklarnas innehåll i koppling till studiens syfte och frågeställningar.  Detta 

medförde att efterforskningen av datamaterial var tvungen att utökas. Genom att prova oss fram 

med olika dagstidningar från norr till söder såg vi ingen större skillnad i antalet producerade 

artiklar med sökorden. Genom att lägga till Uppsala nya tidning (UNT), Västerbottens-Kuriren 

(VK), Örnsköldsviks allehanda (ÖA), Svenska dagbladet (SvD) och Umeå tidning ökade de 

totala antalet artiklar endast med 6. UNT hade publicerat 2 artiklar, SvD 2 artiklar och VK 2 

artiklar. Utifrån de resultat som de tillagda tidningarna genererat valde vi att lägga till Svenska 

dagbladet (SvD) till vårt urval av tidningar. Detta eftersom SvD är en rikstäckande dagstidning. 

Efter detta utfördes den fjärde sökningen.  

Sökning 4 bestod av sökorden socialtjänsten, arbetsmiljön och socialsekreterare. Sökningen 

genomfördes i DN, GP, SDS och SvD. Ingen tidsbegränsning lades in och sökningen 

genererade ett sökresultat på totalt 48 artiklar. Efter den fjärde sökningen kändes antalet 

sökträffar hanterbart och processen gick vidare till att utföra en specifik urvalssökning.  De 

valda tidningarna för studien är DN en liberal rikstäckande dagstidning, GP en liberal 

dagstidning i Göteborgsområdet, SDS en liberal dagstidning i Malmö området och SvD en 

moderat rikstäckande dagstidning. 

3.1.2 Tillförlitlighet  

Vid bedömningen av studiens tillförlitlighet kontrollerade studieförfattarna tre saker; 

reliabiliteten, intern validitet och extern validitet (Jacobsen 2012). Det första som granskades 

var studiens reliabilitet, det vill säga kan analysen och undersökningsupplägget ha påverkat 

resultatet. Studien undersöker tidningsartiklar som är producerade de senaste fem åren i fyra 
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svenska dagstidningar. Då studien använder sig av sekundärdata och således är en källstudie 

finns vissa reliabilitets frågor att ta hänsyn till (Jacobsen 2012).  Det handlar om huruvida vi 

som studieförfattare kan kontrollera felkällor, tillgången till tidningsartiklarna, kan vi tro på 

data som presenteras i artiklarna och hur väl artiklarnas data överensstämmer med 

problemställningen (Jacobsen 2012). För att begränsa sökningsresultatet användes 

sökdatabasens egna begränsningsverktyg. Vi har inte tillgång till originalintervjuerna som 

journalisterna genomförde inför de artiklar som de producerat, vilket skapar en del frågetecken 

angående utsagor i artiklarna. Vi kan inte veta om journalisten vinklat de intervjuades utsagor 

eller inte. Detta underlättas däremot då syftet med studien är att se hur media framställer 

socialarbetares arbetsmiljö. Således fokuserar inte studien på de intervjuades utsagor, utan 

studien fokuserar på hur journalisten beskriver vad de intervjuade säger och hur dessa 

framskrivningar skapar gestaltningar. Då studien använder sig av gestaltningsteorin och 

framinganalys handlar det till stor del om vilken samtid som artiklarna är producerade under. 

Samhället är inte konstant konstruerat utan ändras i och med politiska skiften, utveckling och 

omvärlden. Allt ovan nämnt påverkar även studiens interna validitet.  

Har vi mätt de vi har sagt att vi ska mäta? (Jacobsen 2012; Esaiasson 2017). Syftet med studien 

är att undersöka medias framställning av socialarbetarnas arbetsmiljö de senaste fem åren. 

Genom formuleringen på studiens frågeställning och studiens tre underfrågor skapas en god 

koppling mellan teori, metod och empiri vilket bidrar till en begreppsvalididet (Esaiasson 

2017). Teorin är vald utifrån frågornas belysande karaktär. Lika så analysmetoden som är vald 

utifrån frågeställningarna och teorin. Den teoretiska utgångspunkten har legat i 

gestaltningsteorin vilket har en stark koppling till framing analysen. Genom att läsa, koda och 

tolka tidningsartiklarna med hjälp av studiens teoretiska och metodologiska ansatser har 

studieförfattarna kunnat finna mönster i de inramningar som journalisterna gjort.  

Något som studieförfattarna fått vara uppmärksamma på då materialet bearbetades var att 

flertalet av artiklarna använt sig av samma intervjupersoner. Vissa politiker, forskare, 

socialsekreterare med mera kan ha uttalat sig i fler av artiklarna. De studieförfattarna då 

reflekterat kring är hur och om detta påverkar studiens reliabilitet (Jacobsen 2012). Påverkas 

studiens tillvägagångssätt av att samma individers utsagor återfinns i flera av artiklarna? Då 

studieförfattarna upptäckt att det är samma intervjuperson har dennes medverkan studerats och 
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jämförts mellan de olika artiklarna för att se om framställningen är ungefär den samma. I vissa 

av artiklarna har intervjupersonerna tagit upp samma eller liknande saker medan i andra har det 

skiljt sig i fråga om vad de intervjuas för.  

I vilken utsträckning går det då att generalisera studiens resultat? (Jacobsen 2012) Vi kan genom 

studien konstatera att valåret 2018 påverkat antalet producerade artiklar och att framställningen 

av socialarbetarnas arbetsmiljö blev mer uppmärksammat. Vi kan även se att flyktingströmmen 

som var år 2015 påverkat vinklingen av socialarbetarnas arbetsmiljö. Båda dessa faktorer 

påverkar generaliserbarheten då det är händelser som inte sker dagligen. Valkampanjerna som 

sker var fjärde år ser olika ut beroende på samhällsutvecklingen vilket gör att en undersökning 

som skulle göras i framtiden kan te sig annorlunda. Vi kan dock se att de flesta av artiklarna 

som undersökts har en negativ framtoning vilket antyder att detta i dagens samhälle är vanligt. 

Utifrån den sammanlagda bedömningen av studiens reliabilitet, interna validitet och externa 

validitet anses studien tillförlitlig. Studien har mätt det som syftet anser, analysmetoden och 

teorin har väl övervägts och anpassats efter studiens syfte samt frågeställningar och resultatet 

visar på att de massmedia allt som oftast gestaltar socialarbetares arbetsmiljö utifrån en negativ 

belysning. 

3.1.3 Undersökningsinstrument  

De undersökningsinstrument som använts under studien är framförallt elektroniska databaser. 

Här under följer en förteckning av använda databaser samt en kort beskrivning av dessa. 

Tabell 3:1: Ger en överblick på de undersökningsinstrument som använts 

Databas Användningsområde Kommentar 

Retriever 

Research  

(tidigare 

Mediaarkivet) 

Ett pressarkiv som ger tillgång till artiklar i 

fulltext. Arkivet innehåller ca 400 källor där 

bland annat svensk dagspress ingår. 

Användes vid sökningen av studiens empiriska 

material. 

Tillgängligt via 

sh.se/bibliotek 
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SöderScholar 

Södertörns högskolas biblioteks söktjänst där 

du kan söka efter böcker, vetenskapliga artiklar 

tidskrifter bland annat.  

Användes vid sökningen av tidigare forskning och 

metodliteratur.  

Tillgängligt via 

sh.se/bibliotek  

Oxford Journals 

Tillgång till ca 230 tidskrifter från Oxford 

University press.  

Användes vid sökning av forskningsartiklar inom 

studiens område. 

Tillgänglig via 

sh.se/bibliotek 

Google Scholar 

Ett sökverktyg från Google där sökresultaten är 

inriktade på vetenskap och uppsatser.  

Användes vid sökning av inspiration från andra 

uppsatser inom ämnet samt tidigare forskning.  

 

Tillgängligt via 

scholar.google.com 

 

Social Services 

Abstracts 

Sökdatabas med abstrakt och referenser till 

vetenskapliga artiklar. Tillgång till cirka 1300 

publikationer rörande socialpolitik, sociala 

frågor, socialt arbete och välfärd. 

Användes vid sökningen av tidigare forskning.  

Tillgänglig via 

sh.se/bibliotek 

 

3.1.4 Etiska övervägande  

Under arbetsprocessen har diskussioner kring den interna och den externa forskningsetiken 

förts löpande (Vetenskapsrådet 2017). En stor del av diskussionen har rört den externa 

forskningsetiken. Framförallt kopplat till datamaterialet som behandlar svensk dagspress. I 

svensk lagstiftning finns Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) vilken enligt 1 kap. 1§ har 

som syfte att trygga en öppen diskussion, mångsidig information och öppet skapande, vidare 

belyser lagen i 2 stycket allas rätt att öppet publicera skrifter (SFS 1949:105). Även 1 kap. 7§ 

är av vikt då den handlar om meddelarfrihet och berör gemenemans rätt att obehindrat lämna 

uppgifter till författare, redaktion med flera för offentliggörande i ”tryckt press” (SFS 

1949:105).  Öppenhet för att fritt kunna inhämta information och publicera artiklar är något 

studieförfattarna måste ha i åtanke vid insamlandet av studiens data.  
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Viktigt vid studier av svenska dagstidningar är kännedomen om att olika tidningsföretag har 

olika politiska inriktningar eller tillhör en viss politisk färg vilket kan få viss betydelse för det 

tidningarna väljer att publicera (Mediekompass 2018). Det finns även, som tidigare nämnt, två 

aspekter i denna studie som det är bra att ha kännedom om. Ett, att det 2018 var riksdagsval och 

två, att det 2015 skedde en betydande ökning av flyktingströmmen till Sverige vilket kan ha 

påverkat medierapporteringen.   

Utifrån att studien ämnar undersöka hur media framställer socialarbetares arbetsmiljö i svensk 

dagspress är det även viktigt att ha kännedom om organisatoriska styrdokument och liknande. 

När en tidningsartikel behandlar organisatoriska styrdokument – här syftat till riktlinjer och 

vägledande dokument – så är det angeläget att känna till att styrdokument (på engelska kallat 

guidelines) som skapats av myndigheter, andra sammanslutningar eller icke-statliga 

organisationer inte är juridiskt bindande. Dessa styrdokument kan däremot innehålla sådant 

som är allmänt accepterat och därav relevant för vår studie (Vetenskapsrådet 2017).  

Diskussionen kring den interna forskningsetiken har handlat om vikten av att inte fabricera utan 

att förhålla oss uppriktigt kring det som går att utläsa från materialet med hjälp av de valda 

teorierna och utifrån studiens metodologiska ansats (Vetenskapsrådet 2017). 

3.2 Metod  

I följande avsnitt kommer studiens metodologi att presenteras.  Metodavsnittet är indelat i två 

underrubriker där den första redogör för hur empirin har kodats och den andra presenterar vilken 

analysmetod som applicerats vid studien. Vidare har studien har en deduktiv ansats med ett 

abduktivt arbetssätt. Studien har en deduktiv ansats utifrån att studien utgår från 

gestaltningsteorin och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Fejes & Thornberg 2015). Det 

abduktiva arbetssättet innebär att analysen sker genom att studieförfattarna använder sig av 

både teorierna och tolkningar när de söker efter förklaringar och mönster i empirin (Frejer & 

Thornberg 2015). 
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3.2.1 Marginalmetoden  

Tidningsartiklarna som utgör studiens empiri kodades utifrån marginalmetoden vilket handlar 

om att strukturera upp materialet med hjälp av färger och koder i dokumentens marginal (Aspers 

2011). Det för att studiens empiri består av 15 utskrivna tidningsartiklar och det inom metoden 

blir avgörande för att få en överskådlig bild av materialet (Aspers 2011). Det första steget för 

denna studie var att skapa teman som sedan användes som koder. Därefter skapades en 

kodnyckel som hjälper studieförfattarna att enklare hitta en viss kod, eftersom dem bara söker 

efter rätt färg samt mönster istället för att söka efter exempelvis ett fenomen (Aspers 2011). I 

marginalmetoden är det även praktiskt att använda sig av både färg och form för sina koder 

vilket underlättar för att urskilja koderna, speciellt i de fall då materialet behöver kopieras i en 

svartvit kopiator (Aspers 2011).   

3.2.2 Framinganalys  

Följande studie använder sig av gestaltningsteorin, på engelska kallad framing theory. Frames 

och framing eller på svenska inramning och framställning, är användbara begrepp inom 

textanalysen och syftar till hur samhällsfenomen kan inramas och gestaltas (Esaiasson 2017). 

Sociologen Erving Goffmans (1974) var en av de första som skrev om frame analysis och 

menade att det handlade om att organisera sin egen erfarenhet. Det genom att ta fram analytiska 

verktyg (frames), för att rama in och möjliggöra för individer att uppfatta och förstå 

informationen som gavs utifrån specifika händelser (Goffman 1974 se Strömbäck 2014). 

Framing som begrepp är fokuserat på aktörerna, vilket i denna studie är journalisten som skapar 

inramningen och läsaren som mottagare av inramningen. Ståndpunkten inom frames och 

framing är att samhällsfenomen inte har en fast mening vilket lämpar sig bra vid studier som 

undersöker hur samhällsfrågor och samhällsfenomen gestaltas i media (Esaiasson 2017).  

Genom en framinganalys vill studieförfattarna studera den inramning som de undersökta 

dagstidningsjournalisterna strategiskt, medvetet eller omedvetet använt sig av för att gestalta 

socialarbetarnas arbetsmiljö. I en framinganalys läggs inte vikten på huruvida de olika 

aktörerna, journalisterna och läsarna, håller med om studieförfattarnas inramning eller inte. 

Fokuset i en framinganalys ligger inte på aktörens eller journalistens inre tankar eller motiv 
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bakom varje enskild artikel. Utan journalister har ett behov av att framställa sina budskap på ett 

anpassat sätt så att de fångar konsumenternas intresse. Det studieförfattarna intresserar sig för 

i en framinganalys är alltså vilket innehåll som inramningen har (Esaiasson 2017). Tre viktiga 

aspekter när studieförfattare använder sig av framinganalys är vilket teoretiskt ramverk som 

används, hur forskningsfrågorna formuleras och att dessa frågor ställs på ett systematiskt sätt 

till det empiriska materialet (Esaiasson 2017).    

För att skapa en ökad förståelse appliceras två dimensioner från textanalysens tillvägagångssätt. 

Den första dimensionen som appliceras handlar om hur journalisten som författat 

tidningsartikeln framställer samhällsfrågor och samhällsfenomen, vilket är nära kopplat till 

framinganalysen. Den andra dimensionen som används utgår från vilken kontext som artikeln 

är skriven i. Det för att skapa förståelse för hur tidningarna och journalisterna gestaltar 

socialarbetarnas arbetsmiljö (Widén 2015). Studieförfattarna har framförallt valt att använda 

sig av den andra dimensionen utifrån att Sverige 2015 fick en utökad flyktingström och att det 

2018 var politiskt valår. Studieförfattarna har även en hypotes kring att detta kan vara 

påverkningsfaktorer som spelar roll för studiens tillförlitlighet och därav måste tas med i 

beaktning vid analysarbetet.   

3.3 Material  

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material. Materialavsnittet är indelat i två delar 

som berör processen. Den första delen redovisar urvalet av det empiriska materialet och den 

andra delen redogör för hur studieförfattarna bearbetat det empiriska materialet. 

3.3.1 Urval  

Tidningarna som sökningen applicerades på var DN, GP, SDS och SvD. Vid den första 

sökningen som redovisas i avsnittet förundersökning fick vi en total träff på 48 artiklar genom 

sökdatabasen Retriever Research. Utifrån studiens omfattning och den tidsbegränsning som 

fanns bedömdes att 10 till 15 tidningsartiklar var önskvärt.   
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Under processen av datainsamlingen fördes en diskussion mellan studiens två författare 

angående vilka av tidningarnas standardiserade delar som ansågs relevanta för studien. Under 

diskussionen och utifrån de forskningsetiska aspekterna kring tryckfrihetsförordningen samt 

tidningarnas politiska inriktning valde vi bort debattartiklar, ledarsidor och insändare. Det med 

utgångspunkt i att dessa tre standardiserade tidningsdelar ger journalisten en större frihet i sitt 

uttrycksätt vad gäller egna åsikter och tankar angående olika samhällsfrågor (Mediekompass 

2018). Ledarsidan i en tidning är även det forum där tidningens politiska ställningstagande får 

framgå vilket inte är relevant i denna studie eftersom studien inte undersöker politiska aspekter 

utan fokuserar på medias bild av socialsekreterares arbetsmiljö (Mediekompass 2018).  Utifrån 

diskussionen mellan studiens författare gjordes även en begränsning av artiklarna till tidningens 

nyhetsartiklar eftersom nyhetsartiklarnas fokus ligger på att rapportera om aktuella 

samhällshändelser i det egna landet eller omvärlden (Mediekompass 2018). Här under beskrivs 

urvalsprocessen mer genomgående steg för steg. 

3.3.1.1 Urvalssökning   

I urvalssökningen användes sökorden; socialtjänst, arbetsmiljö och socialsekreterare; i följande 

tidningar; DN, GP, SDS, SvD. Vid första försöket att minska antalet sökträffar sattes en 

datumbegränsning till de senaste 10 åren, 2009-04-11 till 2019-04-11. Sökningen genererade 

43 träffar vilket var en minskning med 5 artiklar från förundersökningen. Ytterligare en sökning 

genomfördes för att minska antalet träffar, datumbegränsningen sänktes till de senaste 3 åren. 

Det nya förutsättningarna genererade 24 träffar vilket var en minskning med 19 artiklar. Ett 

borttag av alla artiklar som inte var nyhetsartiklar genererade ett sökresultat på totalt 13 artiklar. 

Vid en mer ingående granskning av de 13 artiklarna framkom det att GP, SDS och SvD hade 

en artikel som var författad av samma journalist och innehållet var identiskt, det enda som 

ändrats var rubriksättningen. Ytterligare resonemang fördes angående vilka två av de tre 

artiklarna som skall sållas bort. Utifrån det sker en lottning mellan de 3 artiklarna, vilket 

genererade ett bortfall på 2 av dessa 3 artiklar. Då 11 artiklar kändes tunt i förhållande till 

studien så togs ett beslut att utöka årsbegränsningen till 5 år, 2014-04-11 till 2019-04-11. Vilket 

genererade 37 träffar varav 17 av dessa klassas som nyhetsartiklar. I tabell 3:2 redogörs för 

respektive tidningsproducerade artiklar under de senaste 5 åren. I tabellen finns både 
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nyhetsartiklar och övriga artiklar med samt bortfallet på de artiklarna som förekom i tre av 

tidningarna. 

Tabell 3:2: Visar de producerade artiklarna för respektive tidning 

 

* ii: Artikeltyp övrigt innehåller ledare, debattartiklar och andra icke nyhetsklassificerade artiklar. 

I figur 3:1 här nedan visas ett stapeldiagram över fördelningen av nyhetsartiklar under perioden 

2014-04-11 till 2019-04-11. I figuren är studiens bortfall bortplockat. Det som går att se av 

figuren är att ingen av de undersökta tidningarna producerade några artiklar som innehöll 

studiens sökord från 11 april till 31 december 2014. Vidare går det att utläsa att endast GP 

producerat artiklar under 2019 och att endast DN producerade en artikel med sökorden under 

2017. 
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Figur 3:1:Visar ett stapeldiagram över antalet producerade nyhetsartiklar för respektive tidning de senaste fem åren 

 

* iii: I figuren har bortfallet tagits bort 

3.3.2 Materialbearbetning  

Första steget i bearbetningen av den insamlade empiriska materialet var att skriva ut de 15 

tidningsartiklarna. För att undvika kaosproblemet sorterades tidningsartiklarna i högar efter 

respektive tidning (Rennstam & Wästerfors 2015). Materialet var således uppdelat i fyra högar, 

som sedan sattes ihop med gem och en post-it där tidningens förkortning samt antal artiklar 

stod, det vill säga DN 4 artiklar; GP 6 artiklar; SDS 3 artiklar; SvD 2 artiklar.  Då den första 

sorteringen var klar tilldelades varje tidningsartikel en oberoende siffra och kodades sedan med 

hjälp av marginalmetoden (Aspers 2011). 

3.3.2.1 Kodning av det empiriska materialet 

Artiklarnas sifferkodning utfördes slumpmässigt efter den ordning som artiklarna låg i. 

Sifferkodningen av tidningsartiklarna var på så sätt en hjälp för studieförfattarna att få en 

överblick av allt insamlat empiriskt material. Numreringen skedde enligt följande DN  1 – 4; 

GP 1 – 6; SDS 1 – 3; SvD 1 – 2.   
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Vi läste därefter igenom alla tidningsartiklar för att skapa oss en bild av innehållet och för att 

hitta representerade enheter som sedan kunde kodas. Eftersom vi använde oss av 

marginalmetoden bestod en första kodning av ett helhetsperspektiv på socialarbetarnas 

arbetsmiljö varpå fem olika teman färgkoordinerades; arbetsmiljö, hälsa, omsättning, styrning 

och driv. Vi insåg efter en första kodning att vi behövde genomföra särskilda kodningar av de 

mönster vi fått fram då de hade ett flertal underkategorier. Utifrån vår huvudfråga för studien; 

Vilken gestaltning skapar media av socialarbetarnas arbetsmiljö? Kunde vi bryta ner vårt 

material i tre underliggande frågeställningar som sedan även blev till de övergripande frames 

som redovisas i nästa kapitel; Hur socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas i artiklarna, Vilka 

aktörer som gestaltas i artiklarna och Vilka förhållanden kopplade till socialarbetarnas 

arbetsmiljö som gestaltas i artiklarna. Varpå den sistnämnda frame har sammanförts under 

resultatet för hur socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas. I och med uppdelningen av de första 

framtagna teman kunde vi därefter skapa ytterligare underkoder och särskilja på de 

inramningarna vi eftersökte. Studiens resultat redovisas till viss del i form av kvantitativa 

tabeller och diagram vilket presenteras i nästkommande kapitel. Kodningen av materialet 

framkommer i tabell 4:2, tabell 4:3 och tabell 4:4.  
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Kapitel 4 Analys och resultatredovisning  

I följande kapitel presenteras studiens analys och resultat. Vi refererar konsekvent till 

artikeljournalisten eller i de fall där skribent saknas, till tidningen där artikeln är publicerad. 

För en fullständig förteckning över artiklarna se bilaga 1.   Analysen och resultatredovisningen 

är uppdelat i tre huvudrubriker, Artikelinnehåll och problematisering, Hur socialarbetarnas 

arbetsmiljö gestaltas i artiklarna och Vilka aktörer gestaltas i artiklarna. 

4.1 Artikelinnehåll och problematisering  

Göteborgs-Postens artiklar dominerar det empiriska materialet med 6 tidningsartiklar, vilket är 

tre gånger så många som Svenska Dagbladet vilken genererat minst antal artiklar, det vill säga 

2 artiklar. Dagens Nyheter publicerade 4 artiklar och Sydsvenskan publicerade 3 artiklar under 

den undersökta femårsperioden, 2014-04-11 till 2019-04-11. I tabell 4:1 nedan återfinns 

spridningen av respektive tidnings publicerade artiklar under femårsperioden som undersökts. 

Det går att se två utstickande årtal, 2018 och 2016, då det publicerats flest artiklar vilket är 6 

respektive 4 artiklar inom ramen för studien. Ingen av de undersökta tidningarna publicerade 

någon artikel kopplat till studiens område under 2014. 

Tabell 4:1: Visar antalet producerade artiklar under den undersökta femårsperioden 

 

Det som framkommer i kodningen kopplat till arbetsmiljön är att alla 15 artiklar belyser 

arbetsklimatet på ett eller annat sätt för socialarbetarna. Därefter är personal och 

arbetsbelastningen de mest framstående kodningarna, det vill säga att det framgår i 11 

respektive 10 artiklar. Kodningen för styrning och förebyggande förekommer i lika många 
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artiklar, det vill säga 7 av 15 artiklar. I tabell 4:2 nedan framgår det även att tidsrelaterad stress 

och ekonomiska resurser förekommer i 6 respektive 5 artiklar. Det som är minst förekommande 

är hot och våld samt kritik och uppskattning som förekom i 3 artiklar vardera. 

Tabell 4:2:Visar de olika gestaltningar som vi såg i artiklarna när de beskrev socialarbetarnas arbetsmiljö. 

 

* iv: Dessa artiklar har en mer positiv framtoning än de övriga 12 artiklarna 

I undersökningen framkom skiftande sätt att beskriva vilka förhållanden som framställs i 

samband med socialarbetarnas arbetsmiljö. Tabell 4:3 nedan visar att det som dominerade var 

hälsa vilken förekommer i 11 av artiklarna, följt av personalflykt som framkommer i 8 av 

artiklarna. Löner och arbetsinnovationer exempelvis sänkt arbetstid, samt utveckling och 

utbildning framgår i 4 respektive 3 artiklar. 

Tabell 4:3: Visar vilka faktorer som gestaltas i koppling till socialarbetarnas arbetsmiljö 

 

Vid kodningen av vilka aktörer som uttalar sig i tidningsartiklarna är det två dominerande 

grupper, politiker och nämndemän som förekommer i 8 artiklar och 

fackförbundsrepresentanter i 7 artiklar. Många socialarbetare verksamma inom socialtjänsten 

Tidning Personalflykt Arbetsinovationer Utveckling/utbildning Hälsa Löner Totalt

DN 2 1 1 3 1 8

GP 1 2 2 3 1 9

SDS 3 1 3 1 8

SvD 2 2 1 5

Totalt 8 4 3 11 4 30
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har fått komma till tals i 6 av artiklarna. Vilket är likställt med antalet artiklar där chefer inom 

socialtjänsten uttalat sig, det vill säga 6 artiklar.  Andra som har fått komma till tals är 

arbetsmiljöinspektör i 3 artiklar och övriga samhällsaktörer i 4 av de 15 artiklarna. Tabell 4:4 

nedan visar respektive aktörsgrupps medverkan i tidningarnas artiklar. 

Tabell 4:4: Visar vilka aktörer som får komma till tals i respektive tidning 

 

* v: I begreppet Chef innefattas chefer inom socialtjänsten. Inom begreppet övriga innefattas forskare, polischef, 

generalsekreterare och skyddsombud 

4.2 Hur socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas i artiklarna  

I följande avsnitt presenteras resultatet för hur socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas i artiklarna. 

I det avslutade avsnittet, resultatdiskussion görs kopplingar till gestaltningsteorin då den 

handlar om hur ett fenomenen eller problem uppfattas och framställs av mediavärlden. De mest 

framträdande förhållandena som beskriver arbetsmiljön i artiklarna har delats in i underrubriker 

utifrån antalet artiklar som det förekommer i.    

4.2.1 Arbetsmiljö  

När vi gick igenom studiens empiriska material framställdes en organisation, där arbetsmiljön 

för socialarbetarna på socialtjänsten inte är gynnsam. Rubrikerna formuleras mestadels negativt 

och beskriver hur verksamheterna inte klarar av att behålla sin personal. Detta är inte 

förvånande utifrån att Andersson och Lundstöm (2004) i sin studie påtalat att en negativ 

framställning i media genererar ett större nyhetsvärde. Tidningsjournalisterna betonar även att 

få resurser finns att tillgå vilket även Lloyd et al (2002) tar upp i sin studie. Endast 3 av de 15 

analyserade tidningsartiklarna, se tabell 4:2, har en någorlunda genomgående positiv 
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framtoning. Detta främst när journalisterna betonar de förbättringar som behöver göras, där 

rubrikerna formuleras på följande sätt; ”Socialtjänsten specialutbildas för att hantera hot” 

(Pettersson 2019, s. 18), ”V vill satsa på Göteborgs socialtjänst” (Yousuf 2018, s. 13) och 

”Kortare arbetstid ska få fler att stanna” (Göteborgs-Posten 2018, s.11).  Vidare lyfter 

journalisterna fram förbättringarna i samband med redan existerande problem inom 

socialtjänsten. Journalisterna tar upp handlingsplaner och olika satsningar som ska lyfta 

arbetsklimatet inom organisationen.   I alla studerade artiklar presenteras socialarbetarnas 

arbetsklimat som allvarligt, oavsett om artikeln har en “positiv” eller “negativ” framtoning. 

Arbetsklimatet beskrivs vara så dåligt att åtgärder måste vidtas.  Journalisterna lyfter de dåliga 

arbetsklimatet i koppling till socialarbetarnas höga sjukfrånvaro och den psykiska ohälsan inom 

socialtjänsten, journalisterna beskriver en yrkesgrupp som “går på knäna”. 

4.2.1.1 Arbetsbelastning  

Problembeskrivning utifrån arbetsbelastningen inom socialtjänsten framgår i 10 av de 15 

undersökta artiklarna, se tabell 4:2. Journalisterna framställer socialtjänsten som en ohälsosam 

organisation och en arbetsplats som tampas med stora utmaningar (Bouvin & Dragic 2018), 

vilket även tidigare forskning som studien tagit del av påvisar (Tham 2017; Lloyd et al 2002; 

Andersson & Lundström 2004). Vidare beskriver journalisterna att det rapporterats att två av 

tre socialarbetare upplever hög arbetsbelastning och att 21 procent av de tillfrågade 

socialarbetarna inte hinner med sina arbetsuppgifter (Bouvin & Dragic 2018; Pradet 2018). 

Journalisten beskriver att socialarbetarna tvingas tumma på de rutiner som de har. Vidare 

beskriver journalisten hur socialarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter får komma i andra hand på 

grund av den höga arbetsbelastningen, något som även Tham (2017) tar upp i sin studie. 

Journalisten uttrycker även i koppling till socialarbetarnas upplevda arbetsbelastning att 

kommunerna har svårt att leva upp till socialtjänstlagen (Göteborgs-Posten 2015). 

Journalisterna ger en bild av att arbetssituationen förvärrats i och med att antalet ärenden och 

orosanmälningar fördubblats samt att klienter allt oftare söker upp socialarbetarna (Tottmar 

2016; Pettersson 2019; Sydvik 2019). Journalisterna beskriver en psykiskt ohållbar situation 

för de anställda inom socialtjänsten. Detta belyser dem utifrån socialarbetarnas egen upplevda 

arbetsmiljö. Vidare påtalar journalisterna att arbetsbelastningen bidrar till ökad stress och 

sömnsvårigheter samt ökade sjukskrivningar (Sydsvenskan 2016; Westerberg 2018). I en 
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artikel för journalisten en diskussion angående att arbetssituationen inte förändrats för 

socialarbetarna. Journalisten påtalar i artikeln att det behöver ifrågasättas vilka arbetsuppgifter 

som kan plockas bort för att underlätta socialarbetarnas arbetsbelastning (Grahn-Hinnfors 

2016).  Det framställs även av journalisterna att den upplevda arbetsbördan och lönen är 

bidragande omständigheter till att socialarbetarna vill byta arbete (Bouvin & Dragic 2018; 

Haglund 2018; Pradet 2018).   

4.2.1.2 Tidsrelaterad Stress 

Det framgår i 6 av de 15 artiklarna att socialarbetarna, relaterat till den höga arbetsbelastningen, 

känner att de inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter, något som även framgår i den 

tidigare forskningen. Den tidsrelaterade stressen problematiseras genom att journalisterna 

beskriver socialarbetarnas överbelastade arbete och deras oro att inte utföra ett “bra” jobb. 

Journalisterna lyfter fram den höga sjukfrånvaron som en omständighet skapad av stressen 

(Westerberg 2018). Vidare beskrivs det i två artiklar att socialarbetarnas upplevda stress leder 

till sömnbesvär och sömnproblem. Journalisterna beskriver vidare hur det ökande antalet 

sjukskrivningar, sömnproblem, sömnbesvären och stressen kan ses som en följd av 

personalbristen som ökar arbetsbelastningen för de befintliga socialarbetarna (Sydsvenskan 

2016; Westerberg 2018). Andra omständigheter som journalisterna tar upp kopplade till 

socialarbetarnas hälsa är oro, ångest, ökande puls, stress och rädsla (Westerberg 2018; 

Sydsvenskan 2016). Flertalet artikeljournalister påtalar socialarbetarnas hälsa. Framför allt i 

samband med den ökande sjukfrånvaron, sjukskrivningarna och de arbetsrelaterade 

sjukdomarna.  Journalisterna framställer det som ett problem inom socialtjänstens organisation 

(Göteborgs-Posten 2018; Haglund 2018; Grahn-Hinnfors 2016; Sydsvenskan 2016; Nandorf 

2015). Detta påpekar även Lloyd et al (2002) i sin studie där de menar att problemen inom 

socialtjänsten inte rör sig om demografiska problem utan om organisatoriska.  

Att socialarbetare inte hinner träffa sina klienter är en situation som journalisterna framställer 

återkommande, vilket även framkommer i den tidigare forskningen. Journalisterna beskriver 

situationen utifrån vad socialarbetarna upplever, det vill säga att de inte kan planera sitt arbete 

då de ständigt befinner sig i ett akutläge (Göteborgs-Posten 2015; Tottmar 2016). “Pulsen gick 

upp bara hon kom till jobbet” (Pradet 2018) lyder en artikels inledande mening och journalisten 
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beskriver en socialarbetares arbetssituation och den förändringen som har skett i arbetstempot 

under de senaste åren. Något som även Tham (2017) tar upp i sin studie. Journalisten målar upp 

en arbetsplats där det var rush hela tiden, ärende efter ärende, som på löpande band, där möten 

med klienter uteblev (Pradet 2018). Vidare beskriver en journalist att det råder brister inom 

socialtjänsten och att socialtjänsten är en tärande verksamhet. Journalisten kopplar samman att 

socialarbetarnas svåra och komplicerade ärenden har med tidsbristen inom arbetet att göra. Det 

vill säga som en orsak till att socialarbetarna inte känner att de kan hjälpa till ordentligt och 

upplever stress (Haglund 2018). Tre journalister beskriver i sina respektive artiklar att 

situationen för socialarbetarna dock har blivit bättre. De tar upp att socialarbetarna är mycket 

eller ganska nöjda med sin arbetssituation än tidigare samt att det i en rikstäckande 

undersökning som gjorts visat att färre socialarbetare procentuellt inte har lika hög 

arbetsbelastning längre (Pradet 2018; Westerberg 2018; Nandorf 2015).   

4.2.1.3 Hot och Våld  

Socialarbetarnas arbetsmiljö gestaltas i tre av artiklarna som tung, hotfull och våldsam (Nandorf 

2017; Haglund 2018; Pettersson 2019). Ökade incidenter av hot, våld och trakasserier för 

socialarbetarna eskalerar då trycket på dem att utföra sitt arbete uppges vara svårare. 

Undersökningar som utförts om hot och våld, att var tredje socialarbetare har utsatts för detta, 

vill journalisterna understryka men att även de ökade hoten främst anses handla om att berörda 

individer försöker få socialarbetarna att ändra sina beslut (Nandorf 2017; Haglund 2018; 

Pettersson 2019). Andersson och Lundström (2004) tar upp i sin studie att det händer att klienter 

hotar socialarbetare med att gå till media när ett beslut inte känns rätt. Det framgår att 

socialarbetare som arbetar med barn som befinner sig i kriminella kretsar och likartade 

maktstrukturer fått en ökad frekvens av hot men att förekomsten av olika sorters hot är rätt 

vanligt inom socialtjänsten (Pettersson 2019). Artiklarna tar även upp vikten av att 

socialarbetare talar ut och rapporterar om hotfulla incidenter för att rutiner ska kunna fastställas 

varpå det framställs att socialarbetarna som verksamma sällan gör det för att skydda sina unga 

klienter (Nandorf 2015/2017). Det uttrycks även en viss risk för att socialarbetare drar sig för 

att påtala våldet av rädsla för att de då gör sina egna tillkortakommanden synliga vilket 

framkallar en allt mer ansträngd arbetsmiljö (Haglund 2018).   
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4.2.1.4 Uppskattning  

I de flesta undersökta artiklarna har journalisterna framställt socialarbetarnas arbetssituation 

som tuff. Journalisterna skriver fram en del uttalanden från fackförbund och forskare om hur 

slitsamt socialarbetarnas yrke är. Vidare skriver journalisterna att socialarbetarnas arbetsvillkor 

inte är acceptabla och att en förändring måste ske (Fagerström 2016). Något som är 

underrepresenterat i artiklarna är den positiv framställning av arbetet som socialarbetarna utför. 

En aspekt som en socialarbetare tar upp är att det sällan ges några belöningar för att hen gör ett 

bra jobb eller att förändringar är möjliga att genomföra (Nandorf 2015).   

4.2.2 Personalomsättning  

Flertalet av de undersökta artiklarna påtalar att socialarbetare slutar arbeta. I 11 av de 

undersökta artiklarna beskrivs personalomsättning av något slag. Journalisterna lägger vikt vid 

antalet socialarbetare som slutar och socialtjänstens svårigheter med att rekrytera samt behålla 

ny personal, svårigheterna med att rekrytera personal framkommer även i den tidigare 

forskningen. Beskrivningen av varför socialarbetare säger upp sig målas i flera artiklar fram på 

ett dramatiskt sätt så som “Min räddning var att sluta och söka ett lugnare jobb” (Pradet 2018), 

“En massiv personalflykt avslöjades då i Malmö stads personalredovisning” (Westerberg 

2018), “på flera håll flyr socialsekreterarna från yrket” (Haglund 2018). I en av artiklarna 

kopplas en dramatisk beskrivning samman med en positivitet “Personalen flyr – ny plan ska 

rädda socialtjänsten” (Tottmar 2016).   

I en av artiklarna tar journalisten upp problematik angående bristen på socionomutbildade som 

har den kompetens som krävs för arbetet. Journalisten framhäver även en oro som rör framtiden 

för socialtjänsten. Det påtalas i artikeln att fler socionomer kommer att behövas i framtiden men 

att socionomer är ett bristyrke (Göteborgs-Posten 2015). I 4 av artiklarna nämner journalisterna 

hur nyanställda inom socialtjänsten får handskas med komplicerade fall (Nandorf 2015; 

Sydsvenskan 2016; Tottmar 2016; Bouvin & Dragic 2018). Journalisten i en av de 4 artiklarna 

lyfter fram hur personalbristen inom socialtjänsten tvingar nyexaminerade socionomer att klara 

av komplicerade och svåra fall (Sydsvenskan 2016).  Journalisten till en av de andra 2 artiklarna 

skriver att en punkt på handlingsplanen är att nyanställda inom barn och unga behöver en 
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grundutbildning då det ofta är tunga ärenden (Tottmar 2016). Journalisten till den tredje artikeln 

tar upp att de nyanställda har svårt att hantera klienter då de känner att de inte vet hur de ska gå 

tillväga. Vidare skriver journalisten att den nyanställda vet att den behöver klara av det. 

Journalisten tar även upp att den personalomsättning som råder gör att de som håller i 

introduktionen för nyanställda är de med kort erfarenhet (Nandorf 2015). Flertalet av artiklarna 

som tar upp personalomsättningen påtalar även att fler socionomer behöver anställas. En av 

journalisterna skriver att arbetsmiljön måste bli bättre för socialarbetarna innan det kan anställas 

fler. Vidare i samma artikel hänvisar journalisten till en undersökning utförd av ett fackförbund 

som påtalar att sju av tio socialarbetare övervägt att byta yrke (Göteborgs-Posten 2015). Två 

artiklar beskriver bland annat att många socialarbetare söker sig bort från socialtjänsten. Vilket 

journalisten framhäver som en stor kompetensförlust. journalisterna tar även upp hur 

kommunerna oroar sig för att förlora hela yrkesgrupper. I koppling till detta beskriver 

journalisterna en “socionomflykt”, vilket kan medföra en systemkollaps, det vill säga Sveriges 

yttersta skyddsnät försvinner. I samband med att journalisterna skriver att socialarbetare 

funderar på att byta yrke tas det upp att lönen skulle kunna få socialarbetaren att stanna 

(Westerberg 2018; Sydsvenskan 2016).  Flertalet av artiklarna vill visa på, utifrån genomförda 

rapporter och granskningar, att problemet funnits i många år men att ledningen inte tagit det på 

allvar. Journalisterna beskriver att effektivitet och ekonomi, det vill säga att hålla budget och 

avsluta ärenden inom tidsramen har varit mer i fokus (Haglund 2018; Fagerström 2016; Yousuf 

2018; Tottmar 2016; Göteborgs-Posten 2018).  

Anledningen till varför socialarbetare flyr sina arbetsplatser och sitt yrke på flera håll 

framställer journalisterna utifrån bakomliggande mekanismer (Haglund 2018; Fagerström 

2016; Yousuf 2018; Tottmar 2016; Göteborgs-Posten 2018). Tham (2017) skriver i sin studie 

att dessa mekanismer till stor del handlar om maktlöshet. Journalisterna beskriver en obalans 

mellan krav och resurser samt att socialarbetarna står inför en rollkonflikt. Journalisterna 

beskriver socialarbetarnas “slit” och deras få möjligheter att utföra arbetet på. Journalisten 

understryker trots det i artiklarna att socialtjänsten har sett över situationen på hur ledningen 

ska gå tillväga för att få de mer erfarna att stanna kvar. Vidare skriver journalisterna om de 

förslag på förbättrade åtgärder, förkortad arbetstid och ekonomiska bidrag som ledningen 

hoppas ska hjälpa (Haglund 2018; Fagerström 2016; Yousuf 2018; Tottmar 2016; Göteborgs-

Posten 2018).  
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Journalisterna beskriver att de höga personalomsättningarna och uppsägningarna kan bero på 

att det finns en alternativ arbetsmarknad för socionomer idag, det vill säga att arbeta som 

konsult. Journalisterna redogör för socialkontor som hyr in konsulter för flera hundratusen 

kronor för att kunna säkra upp arbetsmiljön för de socialarbetare som är kvar inom 

organisationen. Konsultalternativet framställs av journalisten som problematiskt och inte en 

långsiktig lösning. Journalisterna tar upp ledningens problematik angående att det är få som 

söker de utlysta tjänsterna. Vidare beskriver journalisterna att ansvaret ligger på socialtjänstens 

ledning och chefer att ta hand om sin personal och de resurser som finns (Fagerström 2016; 

Sydvik 2019; Pettersson 2019).    

4.2.3 Styrning  

Arbetsklimatet inom socialtjänsten framställs i en del artiklar som något som över tid förbisetts 

av ledning och politiker men att det ändå finns möjligheter för förändringar. Socialtjänsten styrs 

av lagar och riktlinjer och detta kan inte bortses i från. En av de undersökta artiklarna har trots 

detta framställt en socialtjänst som har problem med att klara rättssäkerheten. Rubriksättningen 

lyder “Svårt att leva upp till lagen” (Göteborgs-Posten 2015) och journalisten beskriver att 

utredningstiden förlängs, att barn blir placerade i familjehem som inte är färdigutredda. Genom 

dessa beskrivningar vill journalisten visa på att socialtjänsten har svårt att följa socialtjänstlagen 

(Göteborgs-Posten 2015). Vidare framhåller journalisterna att ledningen och cheferna behöver 

börja agera för att kunna förbättra socialarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Journalisterna 

skriver fram en del kritiska uttalanden från fackliga representanter och forskare gentemot 

politikerna. Journalisterna beskriver att frågorna gällande detta behöver initieras av politikerna. 

Vidare skriver de att det inte längre går att enbart tänka i stadshuset utan förslagen på 

förändringar behöver nå ut till nämnderna och för att verkställas. Journalisterna beskriver att 

uppsägningar inom socialtjänsten pågått under många år och att organisation inte tagit den 

arbetsrelaterade ohälsan på allvar. Journalisten skriver fram att ledningarna inte har gjort något 

åt arbetsmiljön för att stärka socialarbetarnas hälsa (Fagerström 2016; Bouvin & Dragic 2018). 

Några av artiklarna tar upp nya handlingsplaner, åtgärder och insatser som ska stärka upp 

socialarbetarnas arbetsmiljö (Göteborgs-Posten 2015; Nandorf 2015; Tottmar 2016; Grahn-

Hinnfors 2016; Sydvik 2019). Samtidigt presenterar journalisterna fackförbund representanters 

kritik när det gäller tidsramen för att implementera de nya åtgärderna i verksamheterna. Det 
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framställs att socialtjänstens organisation behöver ett attitydskifte. Det vill säga att 

omorganisera verksamheterna och se över styrsystemen inom den offentliga sektorn eftersom 

det i dagsläget lägger betoning på att effektivisera arbetet och budget oavsett hur personalen 

mår. Det framhävs att ledningarna behöver titta på de strukturella problemen samt ändra 

arbetsvillkoren för socialarbetarna och inte se personalen som utbytbar (Fagerström 2016). 

 “... stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder god 

arbetsmiljö och utmanar, stimulerar och ger förutsättningar att utföra ett gott arbete” (Sydvik 

2019). Det presenteras i en del artiklar att de olika stadsdelsnämnderna har en strävan om sunda 

och välfungerande arbetsplatser. I artiklarna framgår det att socialtjänstens chefer och ledningar 

omorganiserar och försöker med nya handlingsplaner för att kunna tillgodose kraven efter den 

tilltänkta budgeten (Sydvik 2019). Frågan som ställs är dock om det vad som innefattar det 

“goda arbetet”? Kritiken riktas till att det inte läggs ner mer resurser för att kunna arbeta 

förebyggande. Det framhålls att ledningarna i dessa fall inte tar sig tid till att utvärdera de 

resultat som samlas in utan ledningen ratar det då de i de flesta fall inte kan bedöma det 

omgående. Journalisten framställer i detta fall socialtjänsten som den politiska organisation som 

sätter den politiska agendan främst och att vikten av det faktiska sociala skyddsnätet hamnar i 

skymundan (Pradet 2018). I en artikel gick det även att utläsa att kommuner fått mottaga böter 

då bristerna i arbetsmiljön varit så allvarliga. Det beskrivs att det i de flesta fallen handlat om 

hur lokalerna är utformade, att kommunerna inte har haft besöksrum som varit säkra vilket 

medför en påtaglig risk för socialarbetarna då de inte har någon flyktväg om det skulle uppstå 

en allvarlig och hotfull situation (Haglund 2018).  

Flyktingströmmen som drabbade en stor del av Europa under år 2015 är även något som påtalas 

i artiklarna. Huruvida arbetsbelastningen och den höga personalbristen gestaltades i artiklarna 

väldigt snarlikt, chefer framhåller att de behövde åsidosätta det ordinarie arbetet och vidare 

utvecklingsarbete med rutiner fått skjutas upp då inströmningen av hjälpbehövande människor 

blev för pressat (Göteborgs-Posten 2015). Det framgår dock att facken och 

frivilligorganisationer ryter ifrån och menar på att det inte enbart går att koppla till situationen 

utan att det snarare är så att varken staten eller samhället tog det ansvar dem skulle och att 

konsekvenserna för detta fortfarande kvarstår tre år efter (Pradet 2018; Göteborgs-Posten 2015). 

Det framställs istället att det behöver åtgärder där en del av socialarbetarnas arbetsuppgifter 
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behöver plockas bort då det inte längre fungerar att slopa saker under mattan (Grahn-Hinnfors 

2016).     

Det påtalas även om en tystnadskultur som råder bland socialarbetarna vilket framställs som 

problematisk. Rädslan bland socialarbetarna medför att de inte vågar diskutera eller prata om 

arbetsmiljön eller sina arbetsvillkor öppet, framförallt inte i media trots möjlighet till 

anonymitet. Detta menar fackförbund och Arbetsmiljöverket är en ledningsfråga där politikerna 

är högst ansvariga för att ändra på situationen. Det uttrycks en viss att de socialarbetarna som 

blivit utsatta för våld eller hot inte heller vågar påtala våldet av rädsla för att de då gör sina egna 

tillkortakommanden synliga (Grahn-Hinnfors 2016; Haglund 2018).    

4.2.3.1 Ekonomiska resurser  

Socialtjänstens budget och ekonomiska resurser framställs generellt i artiklarna som ansträngd. 

Det påtalas att kommunernas ekonomi styr socialarbetarnas möjligheter att utföra sitt arbete 

och att löneutvecklingen för socialarbetarna är en avgörande faktor till den höga 

personalomsättningen och arbetsmiljön (Grahn-Hinnfors 2016). I en av artiklarna påtalas det 

att socialtjänsten i Stockholm var gravt underfinansierad när Miljöpartiet tog över frågan år 

2014 och att det kommer att ta tid att vända den utvecklingen som skett (Bouvin & Dragic 

2018). I artiklarna framställs lönerna, både från fackförbund och socialarbetare som något som 

bör förbättras och att det är det som även driver socialarbetarna att fortsätta arbeta. Det vill 

säga, lönen blir en bidragande faktor till om anställda stannar kvar på sin arbetsplats eller inte 

(Pradet 2018; Westerberg 2018; Grahn-Hinnfors 2016). Chefer och högre uppsatta tjänstemän 

framställs i artiklarna förminska frågan med att uttala sig om att det är viktigt men att 

diskussionen och tillämpning av större åtgärder inte ligger i ett första stadie. Ledningen satsar 

mer på att öka personalstyrkan och chefstätheten samt att omorganisera förvaltningarna vilket 

de menar ska underlätta för att generera rättvisa lönesättningar (Westerberg 2018).    

Ser vi till de artiklar som blivit publicerade inför riksdagsvalet 2018 kan vi utläsa att bland 

annat Vänsterpartiet vill satsa på att stärka Göteborgs socialtjänst så att fler tjänster ska kunna 

tillsättas och att paritet även vill höja socialbidraget för barnfamiljer. Även fast förslaget 
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kritiserats av Liberalerna framställer journalisten förslaget som genomförbart i artikeln (Yousuf 

2018).   

4.2.4 Förebyggande insatser  

I 7 av det 15 artiklarna presenterar journalisterna att chefer och ledning försöker förbättra 

socialarbetarnas arbetsmiljö genom olika handlingsplaner, arbetsinnovationer och insatser. 

Journalisterna beskriver att cheferna önskar förbättra socialarbetarnas arbetssituation och sänka 

personalomsättningen med hjälpinsatserna. I en artikel uppmärksammar journalisten ett försök 

till förkortad arbetstid. Vilket beskrivs genom att en stadsdelsförvaltning ansökt och fått pengar 

för att kunna sänka socialarbetarnas arbetstid till 7 timmar per dag under ett år. Artikeln har en 

genomgående positiv framtoning och framhåller att den berörda stadsdelen i många år arbetat 

aktivt med att förbättra socialarbetarnas arbetsmiljö. Journalisten beskriver förhoppningarna i 

artikeln som något skeptiska men önskvärda då de intervjuade socialarbetarna ser fram emot 

mindre stress och mer fritid (Göteborgs-Posten 2018).  I en annan artikel beskrivs det hur ett 

politiskt parti vill satsa på att stärka upp socialtjänsten genom att bidra ekonomiskt för att 

generera fler socialarbetare. Partiet vill på så sätt möjliggöra 150 till 200 nya arbetstillfällen 

inom socialkontoret genom att lägga omkring 100 miljoner kronor på att anställa socialarbetare. 

I samma artikel framställs dock en invändning från ett annat politiskt parti som menar att det 

inte bara behöves nya anställningar när det rör personalomsättningen utan att det även behövs 

bättre förutsättningar (Yousuf 2018). En annan journalist framhåller att Stockholms stad tagit 

fram en ny handlingsplan för att kunna ändra arbetssituationen för socialarbetarna inom 

socialtjänsten. Journalisten beskriver att den nya handlingsplanen ska ge förslag på nya åtgärder 

för att förbättra socialarbetarnas hälsa på arbetsplatsen (Tottmar 2016).  

Handlingsplaner, digitalisering och omorganisationer framställs av journalisterna som verktyg 

för att kunna ge socialarbetarna det stöd de behöver i sitt myndighetsuppdrag. De olika sorters 

innovativa idéerna som påtalas ska dels bidra till att den höga personalomsättningen stoppas, 

att antalet ärenden per handläggare sänks och att administrationen för socialarbetarna minskas. 

Vidare är tanken att underlätta och ge rätt förutsättningar för socialarbetarna att utföra det 

sociala arbetet enligt journalisten. I en av artiklarna påtalas även satsningar på utbildning för 

personalen (Tottmar 2016; Bouvin & Dragic 2018; Westerberg 2018). Journalisten beskriver 
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en särskild utbildning kopplat till det ökande våldet och hotet. Vidare belyser journalisten att 

utbildningen är framtagen med hjälp av en konsult för att rusta socialarbetarna för kommande 

situationer när det gäller att hantera samt stå emot hot och påverkningsförsök från kriminella.  

Journalisten påtalar även att de ska tas fram rutiner som socialarbetarna ska använda för att 

bedöma hotbilden av situationer (Pettersson 2019). 

4.3 Vilka aktörer gestaltas i artiklarna  

De analyserade artiklarna har ett varierande innehåll av bland annat utförda rapporter, 

undersökningar, lokala beslut och uttalanden av personer som på ett eller annat sätt är insatta i 

det sociala arbetets verksamhetsområde. Uttalandena framställs i vissa sammanhang som 

kritiska men nyanseras med självupplevda händelser och åsikter från anställda inom 

verksamhetsområdet.  

De som journalisterna har låtit framföra sin talan främst i artiklarna är politiker och andra 

nämndemän verksamma inom det sociala arbetets området. Vidare har 

fackförbundsrepresentanter fått en stor del av utrymmet i artiklarna. Även uttalanden från 

chefer för de olika verksamheterna och socialarbetare får utrymme att ge sin syn på 

socialarbetarnas arbetsmiljö. Vidare har forskare och övriga insatta i närliggande yrken fått ge 

uttryck i de olika artiklarna vilka kommer att presenteras gemensamt här nedan. 

4.3.1 Politiker och övriga nämndemän  

Politikerna och verksamma inom nämnderna understryker vikten av att socialarbetarnas 

arbetsmiljö måste förändras och ses över. Generellt framställer journalisterna att politikerna gör 

alla möjliga handlingsplaner och insatser. I samband med de politiska uttalandena framställer 

journalisterna att politikerna slätar över problembeskrivningarna som återfinns i artiklarna 

(Tottmar 2016; Bouvin & Dragic 2018). I en artikel framställs en nämndeman vara medveten 

om de krav som ställs på socialtjänsten och beskriver att myndigheten måste ge socialarbetarna 

det stöd de behöver i sitt myndighetsuppdrag. Vidare beskriver nämndemannen och att de ser 

över digitaliseringen för att underlätta och ge rätt förutsättningar för socialsekreterarna att utföra 
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det sociala arbetet (Bouvin & Dragic 2018).  Journalisten framställer senare att 

handlingsplanerna även har ett annat syfte.  Journalisten skriver fram att det till stor del är till 

för klienterna (Pettersson 2019; Sydvik 2019; Göteborgs-Posten 2015). En utstickande artikel 

handlar om hur ett parti vill förbättra hela socialtjänsten. Politikern som fått uttala sig och som 

journalisten skriver om framställer vilka förbättringsåtgärder de vill vidta (Yousuf 2018). 

Viktigt att tilläggas är att artikeln skrevs precis inför senaste riksdagsvalet. I en artikel framställs 

även en politiker klappa sig själv på axeln för att de under många år försökt förebygga 

arbetshälsan bland socialarbetarna (Göteborgs-Posten 2018).  

4.3.2 Fackförbundsrepresentanter  

De fackförbundsrepresentanterna som journalisterna ger utrymme åt ger en dyster bild av 

socialarbetarnas arbetsmiljö. Samtidigt beskriver journalisterna hur 

fackförbundsrepresentanterna är dem som trycker på politiker och nämnderna när det gäller de 

förändringar som behöver ske (Westerberg 2018; Bouvin & Dragic 2018; Nandorf 2017; 

Grahn-Hinnfors 2016; Sydsvenskan 2016). Vidare påtalar journalisterna att 

fackförbundsrepresentanterna anser att det är orimligt att det har fått pågå så länge som det har 

gjort utan att det blivit någon förändring. Kritik riktas bland annat mot politikerna och samhället 

med uttalanden som “Våra politiker är högst ansvariga för arbetsmiljön” (Grahn-Hinnfors 

2016) eller “Staten och samhället i övrigt tog inte det ansvar Malmö tog...” (Westerberg 2018). 

Journalisterna beskriver att fackförbundsrepresentanterna anser att det är en ledningsfråga och 

att problemet är mer strukturellt än individuellt förknippat (Westerberg 2018; Bouvin & Dragic 

2018; Nandorf 2017; Grahn-Hinnfors 2016; Sydsvenskan 2016). Journalisten har i en tidning 

belyst problematiken med att få socialarbetare att ställa upp på intervju i media. Den intervjuade 

fackförbundsrepresentanten beskrivs ha ett svar på detta och förklarar detta med den 

tystnadskultur som finns inom organisationerna. Journalisten skriver att det handlar om att 

socialarbetarna utifrån rädsla inte vågar tala om sina arbetsvillkor (Grahn-Hinnfors 2016).  

Vidare framställs fackförbundsrepresentanterna som de förstående av socialarbetarnas 

situation. Journalisterna beskriver fackförbundsrepresentanterna som dem med bäst belägg för 

verkligheten. Dessutom framställer journalisterna fackförbundsrepresentanterna som dem som 
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främst backar upp socialarbetarna med positiva kommentarer (Bouvin & Dragic 2018; Grahn-

Hinnfors 2016).   

4.3.3 Socialarbetarna  

I 5 artiklar får socialarbetarna framföra sin röst till journalisten. Journalisten framställer 

socialarbetarna som uppgivna och trötta på arbetsmiljön. I två av artiklarna uppges det att 

personal nyligen bytt arbetsplats till följd av personalbrist och ledningens passivitet för 

förändring; “Vi har ropat på hjälp men det är ingen som hör” (Bouvin & Dragic 2018). Den 

andra journalisten påtalar att den psykiska hälsan blivit så pass dålig att räddningen för 

socialarbetaren var att söka ett annat arbete på en lugnare ort. “Min puls gick upp bara jag kom 

till jobbet för det var rush hela tiden” (Pradet 2018). Vidare påtalar även en av socialarbetarna 

att hen på grund av den höga arbetsbelastningen känner sig otillräcklig för sina klienter och att 

hen inte längre kan brinna för det yrket hen en gång valt. Journalisten skriver vidare att det har 

att göra med den omöjliga arbetssituationen som råder. Vidare framgår det att socialarbetare 

detta till trots ändå känner oro för förändringar i sin arbetssituation (Bouvin & Dragic 2018; 

Nandorf 2015).  

I en annan artikel framställer journalisten en socialarbetare som blivit utsatt för våld och hot i 

arbetet. Journalisten beskriver situationen som hotfull då en missbrukare förföljt två kvinnliga 

socialarbetare ut till deras tjänstebil där missbrukaren sedan försökt tränga sig in i bilen. Samma 

missbrukare springer också efter socialarbetarnas bil när de kör iväg och skriker hotfullt om att 

hen ska ta socialarbetarna. Den intervjuade socialarbetaren uppger hur denna situation påverkat 

hen under de två år som gått sedan händelsen. Hen uppges i artikeln säga att hen fortfarande 

kan känna rädsla över det som hände och att hen till varje pris undviker att gå ensam i mörkret 

genom centrum (Nandorf 2017).  

I en annan artikel berörande arbetstidssänkning får två socialarbetare uttala sig om sin syn på 

innovationen.  Två socialarbetare verksamma i stadsdelen uppger sin syn på hur sänkt arbetstid 

kan förändra arbetet och menar att de ser fram emot lösningen enligt journalisten, “Att arbetet 

blir mindre stressigt är det viktigaste för mig”, men främst uppger de att tiden har en större 

betydelse; “Jag har familj och barn och nu får jag möjlighet att vara med dem mera” och “Med 
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kortare arbetstid hoppas jag hinna med ett liv efter jobbet också” (Göteborgs-Posten 2018).  

Detta ska enligt artikeln minska stressen hos socialarbetarna och få fler att stanna på 

arbetsplatsen. 

4.3.4 Chefer 

I några av artiklarna framställs cheferna lyfta vad de har lyckats åstadkomma med både nya och 

redan genomförda innovativa åtgärder. Journalisten beskriver åtgärder såsom utbildningar och 

förkortad arbetstid för att främja arbetsmiljön, vilket cheferna hoppas skapa positiva 

hälsoeffekter hos socialarbetarna (Pettersson 2019; Göteborgs-Posten 2018). Cheferna är även 

de som framställs kunna besvara vilka resurser kommunen har, det vill säga hur de väljer att 

fördela budgeten eller varför konsulter hyrs in istället för att rekrytera (Sydvik 2019; Grahn-

Hinnfors 2016). Cheferna ger uttalanden om att det inte enbart är socialarbetarna som har det 

kaotiskt och svårigheterna med att rekrytera dock avslutas artikeln med “Vi är på god väg. Vi 

har en liten bit kvar” på frågan om stadsdelen kan leva upp till att vara en attraktiv arbetsplats 

som ger förutsättningar att utföra ett gott arbete (Sydvik 2019). I en annan artikel får två chefer 

komma till tals och understryker att den stora tillströmningen av ensamkommande barn ökar 

behovet av fler socialarbetare men att det är ett bristyrke. Den andra chefen indikerar detsamma 

men att socialarbetarnas ordinarie arbete får skjutas upp istället, att det inte går att planera 

arbetet då dem ständigt är i akutläge (Göteborgs-Posten 2015)   

4.3.5 Forskare och övriga  

Enligt artiklarna där forskare medverkat så beskrivs det att arbetssituationen för socialarbetarna 

har allvarliga brister. Det framställs framför allt att forskarna vill socialarbetarnas bästa och 

beskrivs av journalisterna vara de som har lösningarna (Haglund 2018; Nandorf 2017; 

Sydsvenskan 2016; Fagerström 2016). Det framställer bland annat socialarbetarna som i sitt 

arbete besväras av rollkonflikter, det vill säga, att socialsekreterare drivs av en vilja att utföra 

ett bra jobb, en professionell etik men att socialarbetarna får signaler från ledningen om att det 

inte har så stor betydelse i förhållande till effektivitet och budget. Vidare beskriver journalisten 

att forskarna påtalar att socialarbetarna skuldbelägger sig själva i vissa ärenden där de kanske 

kunde agerat annorlunda (Fagerström 2016).   
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De återfinns även uttalanden i artiklarna från en generalsekreterare från en frivilligorganisation 

och en polischef. Generalsekreteraren ger uttalanden i en artikel avseende hur socialtjänsten har 

svårt att leva upp till socialtjänstlagen. Journalisten beskriver generalsekreteraren som 

sakkunnig och informativ. I artikeln skriver journalisten fram generalsekreterarens kritik mot 

att socialtjänsten omplacerat ensamkommande barn i icke färdigutredda familjehem. Vidare 

kritiserar generalsekreteraren enligt journalisten ledningens påstående om att socialarbetarnas 

arbetsbelastning bara har att göra med den ökade strömmen av ensamkommande barn 

(Göteborgs-Posten 2015).  

Polischefens uttalande rör inte denna studies syfte eller frågeställningar. Uttalandet berör hur 

polismyndigheten agerar i de fall som rör barn som far illa (Pettersson 2019). Ett fackligt knutet 

skyddsombud har även uttalat sig i en artikel i en diskussion om löneläget (Westerberg 2018).    

4.4 Resultatdiskussion  

Det som går att utläsa i resultatet av de 15 analyserade artiklarna är att arbetsmiljön gestaltas 

utifrån olika utgångspunkter. Journalisterna ger uttryck åt att skapa ett sammanhang och 

organisera informationen utifrån deras eget val av fakta, infallsvinkel, källor och hur de själva 

vill utmärkas (Strömbäck 2014). Vi anser att det journalisterna generellt vill understryka i sina 

framställningar är hur socialtjänstens arbetsmiljö inte är gynnsam för socialarbetarna som 

arbetar inom organisationen. De problematiseringar som lyfts fram förmedlas dels utifrån 

journalisternas egna värderingar och dels utifrån fakta men som samtidigt skildras utifrån 

ståndpunkter från de källor som har fått uttala sig (Shehata 2015). De olika gestaltningarna som 

framgår i denna studie går att urskilja genom att journalisterna gör medvetna försök till att 

påverka opinionen men de skapar även en bild av verkligheten som allmänheten antingen kan 

uppfatta som mer eller mindre sann (Strömbäck 2014). Det finns tecken på inramningar som 

liknar de inramningar som den tidigare forskningen nämner. Inramningen om att socialtjänsten 

inte når upp till lagen är ett exempel på detta (Shlomo & Levin-Keini 2017; Enbom et al 2014; 

Andersson & Lundström 2004). 

De flesta artiklarna har sin grund i generella gestaltningar, främst genom händelseorienterade 

(episodic) eller tematiska (thematic) gestaltningar. Journalisterna framställer socialtjänsten som 
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en sämre arbetsplats med en osund arbetsmiljö, men skillnaderna mellan händelseorienterade 

och tematiska gestaltningar är hur journalisterna påverkar allmänhetens åsikter om vem som 

bär ansvaret för situationen (Shehata 2015). Det förekommer en del tematiska gestaltningar där 

fokuset ligger på helheten, det vill säga när journalisterna genom sina texter understryker de 

generella effekterna som arbetsmiljön skapar vid enskilda händelser (Shehata 2015). I en artikel 

intervjuas en socialarbetare då rapporter visat att ”Var tredje socialsekreterare har utsatts för 

hot eller våld” (Nandorf 2017, s. 19). Den intervjuade socialarbetaren får genom detta berätta 

sin historia om när hen utsattes för en hotfull händelse på arbetet. Vidare i artikeln presenteras 

även fakta som med hjälp av uttalanden från både miljöinspektör och fackförbundsrepresentant, 

att detta är en vanligt förekommande företeelse (Nandorf 2017). Vi tänker här att journalistens 

sätt att framställa socialarbetarens historia har en viss påverkan på läsaren men att fokuset 

förflyttas från den enskilda individens händelse till ett mer strukturellt sammanhang (Strömbäck 

2014; Shehata 2015). Andra exempel som framgått i resultatet av tematiska gestaltningar är i 

de artiklarna som tar upp arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, omfattande hela socialtjänsten, 

men att fokus förflyttas från individnivå och istället bidrar till att driva igenom politiska uppdrag 

(Shehata 2015). ”Rädslan gör folk sjuka” (Grahn-Hinnfors 2016, s. 8–9), ”Sju av tio 

socialsekreterare har tröttnat och vill byta yrke” (Bouvin & Dragic 2018, s.4), “Varannan 

socialsekreterare sömnlös på grund av jobbet” (Westerberg 2018, s. B4).   

De händelseorienterade gestaltningarna visar sig även i artiklarna. De framträder när 

journalisterna vill illustrera arbetsmiljöns problematik utifrån en socialarbetares perspektiv eller 

någon specifik händelse som uppstått (Strömbäck 2014; Shehata 2015). I en artikel blir en 

socialarbetare intervjuad, varpå rubriken lyder; ”Dyster bild av socialarbetarnas vardag”. 

Artikeln inleds med meningen ”Socialsekreterare har en erkänt svår psykosocial arbetsmiljö” 

(Nandorf 2015, s. 34–35). I journalistens sätt att gestalta detta kan vi se att innehållet i artikeln 

bygger på en individs erfarenheter och egna uppfattning om sin arbetsmiljö.  I och med detta 

vill journalisten framställa problematiken på ett sätt som kan få läsaren att skapa en mer 

trovärdig bild av socialarbetarnas arbetsmiljö (Shehata 2015). I andra artiklar, där en 

miljöinspektör och en forskare fått uttala sig, efter att rapporter visat negativa resultat på 

socialarbetarnas arbetssituation gestaltas problematiken snarlikt; ”Ett otacksamt slit med 

knappa resurser. En jobbverklighet där man ständigt tvingas kompromissa med sina yrkesideal” 

(Fagerström 2016, s. 2–3) eller ”Socialtjänsten går på knäna och socialsekreterares arbetsmiljö 



 

Att arbeta inom socialtjänsten  

VT 19 

 

  
 Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00,  

Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

 
53 

Kapitel 4: Analys & Resultatredovisning 

blir allt sämre” (Sydsvenskan 2016, s. 4). Det framkommer även tydligt hur journalisterna vill 

få allmänheten att skapa en åsikt huruvida vems verklighet som är mest sann och att de med 

medvetna försök vill skapa åsikter kring problematiken. Det framgår bland annat i en av 

artiklarna att den intervjuade socialarbetaren anser att arbetsmiljön är åsidosatt och att både 

uppskattning och resurser lyst med sin frånvaro. Dock anser hen att ansvaret inte bör åläggas 

socialarbetarna; “Det mesta av ansvaret för de bristande resurserna ligger förstås på den 

politiska nivån, och svåra för verksamhetscheferna att påverka…” (Nandorf 2015, s. 34–35).  

Vidare anser vi att det går att utläsa i de artiklar som är publicerade inför valet 2018, att 

journalisterna gestaltar särskilda ställningstagande som framhålls av politikerna utifrån deras 

egenintresse som drivkraft (Shehata, 2015). Dessa gestaltningar kallas för sakfrågegestaltningar 

(issue frames) vilka används av journalisterna när politikens innehåll framställs för att påverka 

läsarnas politiska åsikter och attityder (Strömbäck 2014; Shehata 2015). Generellt presenteras 

artiklarna utifrån vilka åtgärder som ska göras och hur dessa förändringar ska ske; ”V vill satsa 

på Göteborgs socialtjänst” (Yousuf 2018, s. 13–14) eller ”Kortare arbetstid ska få fler att 

stanna” (Göteborgs-Posten 2018, s. 11–12). Politikernas uttalanden framställs vara formulerade 

efter deras egen agenda, inte journalisternas framställning av det faktiska läget (Strömbäck 

2014; Shehata 2015). Vi tänker oss att framställningarna av de politiska sakfrågorna kan ses 

som ett vinnande koncept i den politiska valprocessen för att samla röster. Men att det inte går 

att utläsa om förslagen faktiskt kommer att verkställas. Sakfrågorna gällande de förbättringar 

som presenteras verkar dock opinionsbildande för läsarna men frågan är om de politiska sociala 

frågorna är tillräckligt intressanta för allmänheten. Vid tidigare genomförda studier av 

sakgestaltningar har det visat sig att de snarare påverkar läsarnas misstro för de ansvariga 

politikerna (Strömbäck 2014; Shehata 2015).  

Vidare förekommer det i artiklarna uttalanden från ett flertal personer, där åsikterna går isär 

(Göteborgs-Posten 2015; Bouvin & Dragic 2018). Denna form av gestaltning kallas för 

konfliktgestaltning (conflict frame) och kännetecknas just av att två eller flera aktörer ställs 

emot varandra och en dramaturgi skapas av deras oenigheter (Shehata 2015). Detta gestaltas i 

en artikel om hur en generalsekreterare från en frivilligorganisation anser att socialtjänsten inte 

arbetar för barnens bästa i de fallen ensamkommande ska placeras i familjehem och att 

utredningarna drar ut på tiden (Göteborgs-Posten 2015). Detta försvaras av två 



 

Att arbeta inom socialtjänsten  

VT 19 

 

  
 Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, tfn 08-608 40 00,  

Besöksadress: Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg 

 
54 

Kapitel 4: Analys & Resultatredovisning 

socialtjänstchefer i olika stadsdelar som påpekar att det har att göra med den stora 

flyktingströmmen som uppstod när artikeln skrevs och att dem inte kan lägga samma tid på 

barnavårdsutredningar för de ensamkommande. Vilket en politiker rättfärdigar med att uttala 

sig om att socialarbetarnas arbetsbörda måste minskas men att det även finns en brist på 

socialsekreterare (Göteborgs-Posten 2015). Denna typ av konfliktgestaltning är något som 

framgår i Shlomo och Levin-Keinis (2017) studie där de tar upp att media ofta vill framställa 

någon som offer och någon annan till syndabock (Shlomo & Levin-Keini 2017).  
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5.1 Diskussion  

Vårt syfte var att ta reda på hur media gestaltar och framställer socialarbetarnas arbetsmiljö och 

dess effekter. Under arbetet med denna studie har vi sett att socialarbetarnas arbetsmiljö 

framställs i artiklarna som katastrofal. Vi läser om socialarbetare som flyr på grund av tunga 

arbetskrav och om en arbetsmiljö präglad av hot och våld. Genom läsningen av den tidigare 

forskningen och de insamlade tidningsartiklarna kan vi se att det inte är speciellt stora skillnader 

i hur de skriver fram arbetssituationen för socialarbetarna trots det långa tidsspannet mellan 

artiklarna och studierna.  

Vi, precis som de flesta i samhället konsumerar massmedia näst intill dagligen. Vår världsbild 

formas av det vi möter och det vi ser, vilket får oss studieförfattare att fundera över vår egen 

framtid. Som nyexaminerade socionomer och därmed nya i yrkeskåren får vi en bild genom 

media av vår kommande arbetsplats, som inte gestaltas ur en så önskvärd synvinkel. Vi tänker 

oss att det som synliggörs i artiklarna inte enbart påverkar oss utan även allmänheten, såtillvida 

att framställningen sällan är positivt vinklad. Frågan är vad det genererar för intryck på läsarna 

angående socialtjänsten, dess yrkeskår och som arbetsplats, om media frekvent gestaltar den i 

negativa sammanhang? Media anses vara en central informationskälla i samhället och vår 

föreställning var att medierna har ett inflytande på allmänhetens uppfattning av verkligheten. 

Oavsett hur journalisterna, politikerna eller läsarna konstruerar och förstår omvärlden, anser vi 

att mediagestaltning bidrar till att skapa åsikter och forma värderingar efter medieinnehållet. 

Hur artiklarna om socialarbetarnas arbetsmiljö skildrats anser vi förmedlar, medvetet eller 

omedvetet, en häpnadsväckande bild till allmänheten som medför tvivel. Vi ställer oss därmed 

frågan om vad medias skildring av en nedåtgående socialtjänst har för intryck på oss. Det vill 

säga, hur ska vi som inte är färdigutbildade, hantera den bild som media skapar av 

socialtjänstens arbetsmiljö utan att bli avskräckta från att arbeta med myndighetsutövning?  

Vi kan inte försäkra att vi fått fram ett generaliserbart resultat på hur medias gestaltning exakt 

påverkar allmänheten eller vilka effekter det framkallar. Men vi kan ändå med hjälp av de olika 
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gestaltningarna förstå att det journalisterna förmedlar är till viss del utifrån ett informativt 

perspektiv men samtidigt finns det möjligtvis ett egenintresse från aktörerna som får komma 

till tals vinkla gestaltningarna efter journalisternas egna värderingar. Vi frågar oss om det är ett 

fenomen skapat av massmedia utifrån vad som lockar flest prenumeranter eller om 

gestaltningen är ett resultat av hur dagens samhälle är konstruerat när det gäller hjälpyrken. 

Kommer vi kunna ha möjlighet att påverka vår framtida arbetsplats? Eller kan vi redan nu räkna 

med att gå på knäna inom en snar framtid?  

5.2 Avslutande ord och uppslag till vidare studier  

Resultatet som framkommer i studien belyser medias tendenser att framställa socialarbetarnas 

arbetsmiljö som “katastrofal” samtidigt som att politiker och chefer gör uttalanden om 

förbättringsplaner. Förhoppningen med studien och dess resultat är att belysa medias 

framställning av socialarbetarnas arbetsmiljö och genom detta bidra till att uppmärksamma de 

förändringar som skulle behöva ske.  

Under studiens gång uppmärksammade vi journalisternas tendenser att omnämna 

handlingsplaner, utredningar från arbetsmiljöverket och fackrepresentanters missnöje med 

långa implementerings tider, vilket bidrog till vår uppfattning om att vidare studier angående 

de handlingsplaner som tas upp i artiklarna. Vår nyfikenhet angående handlingsplanerna och 

arbetsmiljöverkets granskningar rymdes inte i denna studie men finns kvar. Har någon eller 

några av de utformade handlingsplanerna implementerats? Hjälpte den sänkta arbetstiden som 

en av tidningsartiklarna tar upp? Vidare anser vi även att det vore intressant för framtida 

forskning att undersöka socialarbetarnas uppfattning om medias framställning av deras 

arbetsmiljö. Avslutningsvis anser vi att medias bild av socialarbetarnas arbetsmiljö är 

skrämmande. En arbetsplats som präglas av hot, våld, ohälsa och stress är något som borde tas 

på allvar. Politiker borde prioritera ekonomiska resurser för att stärka upp socialtjänsten i 

Sverige vad gäller arbetsmiljön.
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