
31

Media och socialt arbete
En explorativ studie av mediarapporteringen som

påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England

ELINOR BRUNNBERG

Inst. för samhällsvetenskap, Örebro Universitet,
SE 701 82 Örebro, elinor.brunnberg@ sam.oru.se

Publiciteten i media tycks spela en central roll i
skandaliseringen av offentliga verksamheter. När
barn skadas eller dödas trots att socialtjänsten har
kontakt med familjen blir publiciteten i media om-
fattande. Rapporteringen och skandaliseringen kan
utlösa en krisreaktion inom den verksamhet som
berörs och sprida sig som ringar på vattnet till an-
dra liknande verksamheter. Den byråkratiska kri-
sen kan leda till förändringar av rutiner och arbets-
metoder. Media är även en arena klienter eller
intressegrupper missnöjda med socialtjänstens
verksamhet ibland väljer att agera på för att åstad-
komma en förändring av socialtjänstens verk-
samhetsutövning. I England har socialt arbete varit
mer skandalomsusat än i Sverige.

Lorraine Fox Harding skriver i sin bok Pers-
pectives in Child Care Policy (1991 ) att det finns
fyra betydelsefulla faktorer som påverkar hur lag-
stiftning, policy och praktik inom ‘child care’ for-
mas. De faktorer hon menar spelar en stor roll för
hur politik och praktik tar form är skandaler,
intressegruppers tänkande, resultat från olika typer
av statliga utredningar och rapporter samt regering-
ens politik i stort. Fox Harding diskuterar inte när-
mare medias roll omkring de faktorer hon menar
påverkar child care trots att media kan vara en lo-
kal, nationell eller internationell arena att agera på
och sprida information via. Vilka nyheter som pre-
senteras styrs inte bara av händelser och externa
aktörer utan också av mediaföretagens bedömning
av vad som är mest intressant i dagens händelse-
flöde, vilka frågor man vill belysa och hur.

Syftet med artikeln är att beskriva situationer
där socialarbetare menar att media påverkat

socialtjänstens verksamhet, men också profession-
ens status. Jag kommer även att beskriva forskning
som granskat medias roll i relation till välfärdssta-
ten och socialt arbete. Socialtjänstens arbete med
utsatta barn och ungdomar sker inte inför öppen
ridå i offentligheten utan i en sluten värld där
sekretesslagstiftningen ofta omöjliggör informa-
tionsutbyte. Kan rapporteringen i media trots det
påverka socialtjänstens arbete? Vilken roll spelar
media för socialarbetarprofessionens status? Den
här studiens empiriska material är från social-
arbetarintervjuer, och frågeformulär som samlats in
i en svensk kommun och ett engelskt county1. Stu-
dien har en explorativ karaktär. Det empiriska ma-
terialet är inte tillräckligt omfattande för att ge an-
nat än en begränsad beskrivning av skillnader mel-
lan svenska och engelska socialarbetares upplevel-
ser av rapporteringen i media. Det internationella
perspektivet kan ändå visa på olika dimensioner i
socialt arbetes relation till media.

Intresset för frågan kan knytas till mig som per-
son eftersom jag i många år arbetat som socialarbe-
tare, men också i många år arbetat som journalist.
Det som väckte min nyfikenhet och förbryllade mig
var framförallt de engelska socialarbetarnas åter-
kommande resonemang om socialarbetarprofes-
sionens presentation i media. Även de svenska
socialarbetarna kunde diskutera professionella as-
pekter i relation till media, men inte med samma
intensitet och på samma sätt som de engelska. Det
fanns en skillnad. Samtidigt är medias villkor olika
i de två länderna. De engelska journalisterna har
inte samma möjligheter som de svenska p.g.a. of-
fentlighetsprincipen att få information från myndig-
heter.

Vid analysen visade det sig att i England före-
kommit betydligt fler skandaler där social-
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arbetarnas arbetsinsatser granskats än i Sverige.
När ett barn som socialtjänsten haft kontakt med
har dödats och händelsen presenteras i media sker
en skandalisering. Skandalen kan utlösa en profes-
sionell och verksamhetsanknuten kris, som i sin
tur kan leda till stora eller små förändringar i verk-
samhetsutövning och attityder. En professionell
skandalisering kan även ske genom att intresse-
grupper agerar via media eller via kontrollerande
myndigheter. I skandaliseringen är media en cen-
tral arena.

Välfärdsstaten
och rapporteringen i media
I England tycks relationen mellan media och socialt
arbete väcka starkare känslor än i Sverige av flera
olika skäl. Två engelska forskare (Franklin & Par-
ton 1991) menar att som bakgrund till medias rap-
portering om socialt arbete finns en koppling mel-
lan synen på välfärdsstaten och på socialarbetarna
där socialarbetarna blivit en symbol för den offent-
liga sektorn.

Media presentations of social work articulate a
broader antipathy to the role of the social
democratic state as a provider of goods,
especially welfare goods and services. (Frank-
lin & Parton 1991, sid 48)

Ekonomiska och ideologiska förändringar under
1970-1980-talet i det brittiska samhället ledde till
att socialarbetarprofessionen utsattes för offentlig
kritik. Det finns en koppling till det politiska och
samhällsekonomiska klimatet. Konjunkturned-
gången i mitten av 1970-talet med massarbetslös-
het som följd och valet av en konservativ reger-
ingen 1979 innebar att välfärdsstaten alltmer sågs
som en börda i Thatchers England. Det berodde
inte bara på att antalet klienter ökade samtidigt
som ekonomin och resurserna minskade utan också
på att traditionella värden ansågs hotade. Välfärds-
staten skapade beroende och ansvarslösa individer.
Peter Golding och Sue Middleton gjorde 1982 en
större studie av massmedias bevakning av välfärds-
politik i England2. Det är fortfarande en av de
största undersökningar som gjorts inom området.
Resultaten från den engelska undersökningen vi-
sade bl.a. att välfärdsrapporteringen dominerades
av nyheter om fusk och missbruk av välfärdspoliti-
ken.

I Sverige har en studie av explorativ karaktär
gjorts om synen på välfärdsstaten i pressen (Svall-
fors 1995) under tiden 1969-1993. Undersökningen
av välfärdsrapporteringen i svenska tidningar visar

på stora skillnader jämfört med rapporteringen i
engelska medier. Rapporteringen om missbruk av
välfärden hade i Sverige en mycket undanskymd
plats i samtliga tidningar. Detta förklarar Svallfors
med att det finns skillnader i inställningen till väl-
färdsstaten bland tjänstemännen i båda länderna.

Den borgliga dominansen i civil service i Stor-
britannien torde i Sverige motsvaras av ett
socialreformistiskt etos bland många högre
tjänstemän, som gjort välfärdsstatens värde-
ringar till sina egna. Studerar man de många
”experten slår larm”-artiklarna ser man också
att de nästan aldrig artikulerar missbruks-
dimensionen. (Svallfors 1995, sid 64)

I den svenska välfärdsmodellen, som är av mer ge-
nerell karaktär än den engelska, betraktas klienter-
na som att de har ett problem och att det är något
som kan drabba alla. I den residuala engelska
välfärdsmodellen betraktas klienterna som om det
är de som är problemet (Weightman & Weightman
1995). Svallfors menar att i ett system där de flesta
på ett eller annat sätt berörs av välfärdspolitiska åt-
gärder blir välfärdspolitiken ‘i högre grad en ge-
mensam problemlösning och i mindre grad en fråga
om hur ‘de andra’; de fattiga, arbetslösa, miss-
lyckade – bör behandlas’ (Svallfors 1995 s 65).
Den svenska välfärdsstaten tycks på tidnings-
sidorna ha varit mer accepterad än den engelska.
Även socialtjänstens verksamhet kan därför på ett
symboliskt plan möta olika attityd i media-
rapporteringen dvs. den engelska socialtjänsten bli
mer ifrågasatt än den svenska.

Tragiska händelser med barn
Den omfattande kritiken i media mot de engelska
socialarbetarna har också, menar flera engelska
forskare (Valentine 1994, Franklin & Parton 1991,
Aldrige 1994), sitt ursprung i en serie olyckliga
händelser i England under sjuttiotalet och åttiotalet
då barn dödades. Den första i raden av uppmärk-
sammade tragedier inträffade 1973 då åttaåriga
Maria Colwell dödades av sin styvfar. Dödsfallet
ledde till en officiell undersökning av omständig-
heterna runt hennes död. I media klandrades social-
arbetaren för att genom sin försummelse ha orsakat
barnets död. Det här blev startpunkten för en ny era
i allmänhetens attityder mot socialt arbete i Eng-
land (Valentine 1994), men också en punkt då
misshandel placerades på agendan i debatten om
den sociala välfärden (Parker 1995). Sedan första
världskriget hade så gott som enbart vanskötsel,
inte misshandel, varit på den offentliga agendan.
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Det här var också första gången som en offentlig
undersökning gjordes av ett fall där ett barn miss-
handlats i sitt eget hem (Parker 1995). Tidigare
hade ett flertal offentliga undersökningar gjorts,
men de hade alla rört barn som misshandlats på in-
stitutioner eller i skolor.

Maria Colwells död följdes av flera liknande
tragiska händelser. Fyrtiofem officiella undersök-
ningar av händelser där barn dödats eller utsatts för
andra övergrepp, gjordes under åren 1973-1994
(Munro 1999). Socialarbetare var inkopplade i
samtliga fall. Syftet med de offentliga undersök-
ningarna var att hitta systemfel. Till några av de
mest kända skandalerna hör morden på Tyra Henry,
Jasmine Beckford och Kimberley Carlile som dö-
dades av sina fäder/styvfäder. I media presentera-
des de socialarbetare som arbetat med fallen som
inkompetenta och obeslutsamma med ett motstånd
mot att intervenera i familjens inre angelägenheter
även om det gällde att skydda ett barn från en mis-
stänkt misshandlande vuxen (Franklin & Parton
1991).

Clevelandfallen 1988 var nästa milstolpe i den
massmediala uppmärksamheten. Det innebar att
även sexuella övergrepp kom på den offentliga
agendan. I Cleveland omhändertogs ett stort antal
barn sedan medicinska undersökningar visat att de
kunde ha utsatts för sexuella övergrepp (HMSO
1988). Socialarbetarna i Cleveland beskrevs som
auktoritära byråkrater som utan större hänsyn till
varken barns eller vuxnas mänskliga rättigheter
bröt sönder familjer genom att omhänderta barn
(Franklin Parton 1991).

I den engelska pressen har alltså kritiken mot
socialarbetarnas arbetsmetoder både gällt fall där
socialarbetarna ingripit för lite och för mycket.
Mediabevakningen har alltid lyft fram de rapporter
som konstaterat att de professionella gjort fel, men
för den engelska forskare (Munro 1999) som gick
igenom samtliga rapporter framstod en delvis an-
norlunda bild än intrycket från mediarapporte-
ringen. I en fjärdedel av rapporterna hade utredarna
inte varit kritisk mot någon professionell aktör utan
barnets död framstod som oförutsägbart. I 42% av
rapporterna fick socialarbetarna snarare beröm för
sina insatser, men i de övriga hade de kritiserats
framförallt för att de var alltför långsamma i att
omvärdera sina bedömningar och ta till sig uppgif-
ter som inte stämde med den bedömning de redan
gjort. Socialarbetarna blev alltså låsta i sitt eget
tänkande och försökte bekräfta den egna bedöm-
ningen, som ofta utgick från det första intrycket av
familjen. När de gjort en felbedömning kunde den
kvarstå och få ödesdigra konsekvenser för barnet.

Även barnets egen berättelse handskades social-
arbetaren med på samma sätt dvs. tog till sig när
den stämde och ifrågasatte när den utmanade
socialarbetarens egen bedömning. Det kunde inne-
bära att socialarbetaren inte trodde på barnet när
det berättade om misshandel. Å andra sidan var det
flera av barnen, som förnekade misshandeln och
höll med föräldrarna om att skadorna berodde på
olyckor.

I Sverige, hade när intervjuerna genomfördes,
egentligen bara ett fall förekommit som kan sägas
motsvara de engelska. Det var det sk Hedemora-
fallet. En 4-årig tysk pojke, Mikael, sparkades en
julidag 1990 ihjäl av sin styvfar uppe i den svenska
fjällvärlden. En socialarbetare ställdes, efter en of-
fentlig utredning, inför rätta anklagad för tjänstefel
(Hedemora Tingsrätt 1991). Det finns även andra
fall som uppmärksammats av media, men de
svenska socialarbetarna kan ändå inte sägas ha be-
lastats med samma mängd negativ publicitet som
de engelska där de tragiska händelser inträffat som
lett till officiella undersökningar av socialarbe-
tarnas arbetsinsatser. Clevelandfallen och fallen
med de små Londonflickorna som mördades av sina
far eller styvfar samt ytterligare ett par andra fall
påverkade starkt den nya lagstiftningen som kom
till uttryck i The Children Act 1989 (Hogget 1990).

Socialt arbete och mediarapportering
Nyheter konstrueras i en kulturell och samhällelig
situation ofta i ett möte mellan professionella aktö-
rer. Bob Franklin och Nigel Parton (1991) menar
att förklaringen till medias rapportering om socialt
arbete innehåller åtminstone tre olika element som
förstärker varandra. Den första är att socialt arbete
framförallt under Thatcher-eran blev en symbol för
den offentliga sektorn och dess tillkortakomman-
den. Det andra att socialt arbete är en tvetydig pro-
fession. Socialarbetarna ser sig själva som klient-
orienterade och hjälpande samtidigt som de arbetar
på uppdrag av samhället. Myndighetsutövningen
blir central liksom rollen som ’gatekeepers’ i för-
hållande till samhällets resurser. Bob Franklin och
Nigel Parton menar att tvetydigheten i profession-
ens arbetsuppgifter skapar en professionell sårbar-
het och inre spänning. Det tredje elementet som på-
verkar medias rapportering om socialt arbete hand-
lar om medias egna villkor. Redaktionsmässiga
prioriteringar, nyhetsvärderingar och rutiner avgör
vilken uppmärksamhet en händelse får (Aldrige
1994) inte bara händelsen i sig.

Det finns i media ett stiliserat berättande, arke-
typer med bestämda scener, roller och intriger
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(Svallfors 1989; Eide & Hernes 1987). Några av de
mest centrala välfärdspolitiska arketyperna är

1) fördelningsdimensionen – vardagspraktiken
innebär ett fördelningsproblem mellan rik och
fattig mellan stark och svag

2) administrationsdimensionen – vardagspraktiken
fokuseras som ett möte mellan medborgare och
myndighet

3) kostnadsdimensionen – sätten att finansiera den
vardagspraktiska verkligheten fokuseras.

4) missbruksdimensionen – utnyttjandet av väl-
färdssystemet fokuseras liksom klienternas
sviktande moral. (Svallfors 1989)

Dessa arketyper berör framförallt ett ekonomiskt
eller administrativt perspektiv, men medias rappor-
tering kan också gälla vård, omsorg och skydd av
individer. En engelsk forskare, som granskat me-
dias rapportering om socialt arbete (Aldrige 1994)
menar att de för professionen socialt arbete mest
smärtsamma händelserna, som fått mycket publici-
tet i media, alla handlade om den offentliga social-
tjänstens arbete med barn och familjer. Omvård-
nadsperspektivet ur samhällets moraliska diskurs
kan beskrivas med liknande arketyper som de
välfärdspolitiska samt ytterligare en arketyp som
rör de professionellas sviktande moral eller kun-
skap.

5) maktmissbruksdimensionen – den svage utnytt-
jas av den starke p.g.a. bristande moral eller
kunskap hos myndighetsutövaren. Klienten som
skall vårdas eller skyddas av myndigheten har
inte blivit omhändertagen eller skyddad utan ut-
nyttjad, skadad eller illa behandlad.

Socialtjänsten och personal social services har
välfärdsstatens yttersta ansvar för att skydda barn.
Har barn, som socialtjänsten har kontakt med, dö-
dats, skadats eller blivit illa behandlade har social-
tjänsten inte lyckats skydda barnet. Det kan i me-
dia beskrivas med arketypen maktmissbruks-
dimensionen p.g.a. bristande moral och/eller
oprofessionellt agerande och leda till en skandali-
sering. En skandal handlar i dagligt tal om något
som väcker allmän förargelse eller obehagligt upp-
seende; en skamfläck (Svenska akademiens ord-
lista över svenska språket 1982/1992). En skandal
förutsätter att andra människor känner till vad som
hänt. Massmedias funktion blir utifrån den drama-
tiska händelsen att göra allmänheten medveten om
vad som hänt, varför det kunnat hända och följ-
derna av det. Det blir en synlig manifestation av in-

tresset för ett ämne eller en händelse. Medierna
kan utifrån etiska värderingar diskutera och ifråga-
sätta olika aktörers professionella handlande. Att
definiera något som ett socialt problem är ett
normativt ställningstagande då man konstaterar att
det finns en diskrepans mellan hur något är och hur
det bör vara (Söder 1999). Olika aktörer kan ta
problemet på entreprenad och aktivt agera för att
definiera problemet och få det förankrat på den
massmediala och politiska arenan.

Det sociala problemet blir det problem som ak-
törerna skapar genom att definiera det (Söder
1999, sid 214).

Inte bara ett dramas nyhetsvärde och dramaturgiska
mönster avgör om problemet och den specifika de-
finitionen av det får genomslag på den offentliga
arenan utan också om perspektivet går att anknyta
till några av tidens grundläggande dilemman (Sö-
der 1999). Maktmissbruk är ett av vår tids dilem-
man. Övergrepp mot barn är ett tema där roll-
fördelningen om vem som är den starke och vem
som är den svage är tydlig samtidigt som alla har
varit barn och därför lätt kan identifiera sig med
barnet. Utlöser ett samhällsproblem en stark all-
män oro kan det med ett sociologiskt begrepp be-
skrivas som att det uppstår ‘moralisk panik’
(Cohen 1980). En skandal skiljer sig från moralisk
panik genom personorientering.

Scandals must be traceable to real persons who
are held responsible for their actions (Lull &
Hinerman 1997, sid 4).

Lull & Hinerman (1997) menar att person-
anknytningen också skiljer en skandal från ett
rykte. En skandal beskriver en händelse som kan
framkalla skamkänslor hos berörda personer. Den
kan stimulera till moralisk panik om individernas
handlingar kan tolkas som symptomatiska på ett
större socialt problem. Den moraliska paniken ut-
trycker rädslan och skräcken som kan finnas hos
andra personer. En känsla som sällan kan sägas in-
träffa hos den sk allmänheten menar Malin Åker-
ström (1991). Hon menar att panik är ett alltför
starkt ord. Det handlar om mer flyktiga känslor hos
allmänheten än panikkänslor dvs att människor
blev mer tillfälligt sorgsna, upprörda eller berörda
av händelserna. Media kan ägna stor uppmärksam-
het åt ett ämne vars offentliga behandling åtföljs av
tecken på intensivt engagemang hos allmänheten,
men den intensiva känslan för saken hos allmänhe-
ten kanske inte finns där när allt kommer omkring.
Händelsen framkallar
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ett moraliskt entreprenörskap, som i sin tur le-
der till en mobilisering av övervaknings-
apparaten (Åkerström 1991, sid 228).

Rädsla hos allmänheten kan, även om den har en
flyktig karaktär, upplevas som stark kritik för de
som är personligt, politiskt eller professionellt an-
svariga för det som inträffat. Har det som hänt en
generell problematik kan rädslan, misstänksamhe-
ten och kritiken som myndighetens företrädare och
politiskt ansvariga möter i media vara starkare. In-
tensiteten i allmänhetens kritik och flyktigheten i
den ’moralisk panikreaktionen’ kan variera med
risken för att själv bli berörd, men också med hur
avvikande myndighetens agerande varit från cen-
trala etiska värden i välfärdssamhället. Det som in-
tresserat mig är vad som händer inom den berörda
verksamheten. Allmänhetens reaktion på medias
rapportering kan vara flyktig, men är den lika flyk-
tig inom den verksamhet som berörs av händelsen
eller liknande verksamheter?

Metod och instrument
Det empiriska materialet har samlats in i en mer
omfattande studie av socialtjänsten i Sverige och
England. Jag har gjort djupintervjuer med samman-
lagt tjugofyra socialarbetare varav elva i Sverige
och tretton i England. 90 socialarbetare på samma
platser har även skriftligt besvarat öppna frågor i
ett frågeformulär. Intervjuerna har utgått från olika
temaområden bl.a. handlingsutrymme och påver-
kansfaktorer däremot inte socialt arbetes relation
till media. Professionens och verksamhetens rela-
tion till media har i analysen av intervjumaterialet
visat sig vara ett centralt tema för många av social-
arbetarna. Artikeln har alltså en fenomenologisk
utgångspunkt (Giorgi 1988, Brunnberg 1994) och
är av explorativ karaktär.

Intervjuerna genomfördes och frågeformulären
samlades in under perioden hösten 92 – våren 94.
Socialarbetarna arbetar alla med barn och ungdo-
mar inom likartad verksamhet dvs child protection
inom social services, med barn och ungdomar inom
NSPCC samt inom socialtjänstens individ och
familjeomsorg. Intervjupersonerna har både inom
den svenska kommunen och det engelska countiet
tillhört olika arbetsgrupper och haft olika funktio-
ner och positioner. Urvalet av intervjupersoner i
båda områdena har gjorts för att uppnå maximal
variation med den sk snöbollsmetoden (Patton
1990) där den ena intervjun lett till nästa och där
kompletteringar skett efter vad som hittills saknats
i materialet. Det rör sig alltså inte om något syste-

matiskt urval. Intervjuerna har bandats och därefter
ordagrant skrivits ut. De har genomförts i ena lan-
det på mitt modersmål och i andra landet på ett
språk jag behärskar sämre. Intervjuerna har skrivits
ut av personer med svenska respektive engelska
som modersmål.

Våren 1992 besvarade femtiofem socialarbetare
i den svenska kommunen även ett frågeformulär
med öppna och slutna frågor om socialarbetar-
professionens status och utvecklingen under den tid
de arbetat professionellt i socialt arbete. Av dem
var tre fjärdedelar kvinnor (73%) och en fjärdedel
män (27%). Medelåldern var 39 år för kvinnorna
och 40 år för männen. Socialarbetarna hade arbetat
inom socialt arbete under i genomsnitt ca tolv år.

Hösten 1993 besvarade trettiofem engelska so-
cialarbetare från Social Services Department och
NSPCC i ett engelska countiet samma frågeformu-
lär. Även bland de engelska socialarbetarna var tre
fjärdedelar kvinnor (74%) och en fjärdedel män
(26%). Samtliga var erfarna socialarbetare. Medel-
åldern för kvinnorna var 39 år och för männen 38
år. De hade i genomsnitt arbetat ca tio år inom soci-
alt arbete. De grupper i de två länderna som besva-
rade frågeformuläret var alltså när det gäller bak-
grundsfaktorer som kön, ålder och professionell er-
farenhet mycket lika varandra.

Barnomhändertagande på
undersökningsorterna
Den svenska kommunen var i slutet på 1980-talet
den kommun i Sverige där socialtjänsten genom-
förde flest insatser för barn och unga (Brunnberg
1993). En förändring hade inträffat under 1980-ta-
let som fört kommunen från 50:e plats till att vara
ledande i landet när det gäller antalet insatser för
barn och unga. I slutet på 1980-talet skedde nästan
dubbelt så många ingripanden som riksgenom-
snittet. Kommunen använde både3 fler frivilliga in-
satser och fler tvångsinsatser än tre andra kommu-
ner av liknande storlek under hela 1980-talet och
avvek framförallt när det gällde användande av
kontaktmän/kontaktfamiljer och tvångsomhänder-
tagande av ungdomar p.g.a. eget beteende. När det
gäller tvångsomhändertagande p.g.a. eget beteende
låg kommunen 1990 på samma nivå som 1982 när
en nya lag, som betonade frivillighet, infördes. An-
talet omhändertagna ungdomar minskade däremot
kraftigt efter 1990 Den stora förändring som
skedde gällde inte för omhändertagande p.g.a. bris-
ter i hemmiljön. I mitten och slutet på 1990-talet
kunde kommunen inte längre betraktas som någon
höginsats-kommun t.ex. 1998 placerades det någon
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gång under året betydligt färre barn och ungdomar i
den aktuella kommunen än riksgenomsnittet

Figur 1. Placeringar enligt SoL eller LVU per
1 000 barn i befolkningen någon gång un-
der 1998

0-12 år 13-17 år 18-20 år

Hela riket 4,8 13,1 6,7

Aktuell kommun 2,1 5,5 1,1

Källa: Socialstyrelsen statistik (1999).

Det engelska countiet var när det empiriska mate-
rialet samlades in snarast ett county med låginsats-
profil. Det fanns bara ett fåtal områden i England
med samma antal eller ändå färre barn som place-
rades av myndigheten.

Figur 2. ’Children looked after’ 31 Mars per 1 000
i befolkningen under 18 år

1991 1992 1993 1994 1995 1996

Aktuellt county 3.3 3.1 2.9 3.0 2.9 2.7

England 5.5 5.1 4.7 4.5 4.5 4.5

Källor: Central Statistical Office, Regional Trends 28,1993.

Siffrorna för det aktuella countiet för åren 1992-
1996 bygger på uppgifter från Departement of
Health. Countiet delades 1997 upp i tre olika admi-
nistrativa enheter.

Utvecklingen när det gäller omhändertaganden i
countiet har under första hälften av 1990-talet inte
riktigt följt den utveckling som varit i landet i öv-
rigt, men området har hela perioden behållit en låg
insatsprofil. Den nedåtgående trenden i England
tycktes lokalt brytas 1993/1994 och snarare öka än
minska lika kraftigt som i landet i övrigt. 1995 blev
det i countiet på nytt en nedåtgående trend medan
det då var mera stillastående i landet som helhet.

Analys
I den inledande analysen av intervjumaterialet och
materialet från frågeformuläret fann jag att social-
arbetarna ofta i sina beskrivningar beskrev relatio-
nen till media. Jag valde därför att granska i vilka
situationer relationen till media blivit central för
socialarbetarna och på vilket sätt media upplevdes
ha påverkat det sociala arbetet och professionens
status.

Att jag valt att jämföra socialt arbete i Sverige
och England beror på att det är två traditionella
välfärdsstater som socialpolitiskt brukar hänföras
till två skilda kategorier. Även medias villkor är
olika i de två länderna bl.a. när det gäller myndig-
hetsinformation och namnpublicering. I den här ar-
tikeln fokuserar jag dock inte medias villkor utan
socialarbetarnas upplevelse av relationen till me-
dia.

I frågeformuläret fick socialarbetarna bedöma
socialt arbetes och nio andra välfärdsprofessioners
status – advokat, distriktsläkare, psykolog, polis,
grundskollärare, distriktssköterska, förskollärare,
hemtjänstassistent och fritidspedagog. De fick
också besvara en öppen fråga om de under de år de
arbetat inom yrket ansåg att de fått högre eller
lägre status i allmänhetens och andra professionel-
las ögon. I frågeformuläret fokuserades alltså inte
relationen till media med riktade frågor. De kvali-
tativa intervjuerna utgick inte heller från något
temaområde som speciellt tog upp socialt arbetes
relation till media. Det var istället socialarbetarnas
svar som väckte frågeställningen.

Resultat
När de svenska och engelska socialarbetare fick be-
döma den egna och nio andra yrkesgruppers status
uppfattade socialarbetarna i båda länderna att de
hade ett yrke med medel- eller förhållandevis låg
status (Brunnberg 2000). De bedömde profession-
ens kollektiva status förvånansvärt lika. Däremot
hade de olika uppfattning om hur statusen föränd-
rats under den tid de själva varit yrkesverksamma
trots att det i genomsnitt varit yrkesverksamma un-
gefär lika länge i båda länderna. De flesta engelska
socialarbetarna (77%) tyckte att deras status var
lika låg som tidigare eller sjunkit medan de
svenska socialarbetarna (69%) tyckte att statusen
ökat framförallt i relation till andra professionella.
Både svenska och engelska socialarbetare menade
att professionens status kunde påverkas av vilken
publicitet yrkesgruppen och deras arbetsinsatser
fick i media. De engelska socialarbetarna ansåg att
rapporteringen om skandaler inom den egna eller
andra liknande förvaltningar hade påverkat deras
status negativt.

I think the social status of social workers has
declined, largely due to adverse mass media
coverage of scandals – for example Cleveland.
Rochdale,the Orkneys ans of individual cases
where children whose families havre already
been known io social services departments have
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been injured or have been killed (Enkät engelsk
socialarbetare 1993)

Av de engelska socialarbetare som angett att statu-
sen sänkts4 under den tid de varit yrkesverksamma
menade mer än hälften5 att det berodde på rappor-
teringen i media. De beskrev händelser där social-
arbetare kritiserats för att vara ineffektiva och inte
ingripit för att förhindra att barn utsatts för över-
grepp. Var fjärde socialarbetare beskrev också att
de i media och på andra sätt gjordes ansvariga för
välfärdsstatens problem.

Through ”bad press” public view is very poor.
As we are seen as uneffectual. Other pro-
fessional groups may also have a low opinion
Social workers are used as ”scapegoats” (Enkät
engelsk socialarbetare 1993)

De svenska socialarbetarna uppfattade inte medias
roll för professionens status lika central och nega-
tiv som de engelska, men var tionde svensk social-
arbetare poängterade ändå att publiciteten i media
påverkade professionens status.

Statusen har genom åren gått upp och ner bero-
ende på konjunkturen och även medias behand-
ling av de arbetsinsatser som görs inom social-
tjänsten (Enkät svensk socialarbetare 1992)

De engelska socialarbetarna upplevde alltså att
professionen befann sig i motvind medan de
svenska socialarbetarna upplevde medvind. Käns-
lan av att som professionell yrkesgrupp befinna sig
i motvind kopplade de engelska socialarbetarna
ofta till rapporteringen i media om olika skandaler
eller till känslan att ha utsetts till välfärdsstatens
syndabockar. Det skedde samtidigt som välfärd un-
der Thatcher – epoken var ett av tidens dilemman i
det engelska samhället. De svenska socialarbetar-
nas upplevelse av medvind fick de framförallt i
kontakten med andra professionella. Då spelade
media inte samma centrala roll, som när det blåste
motvind för de engelska socialarbetarna.

Lokal skandal inom
det engelska countiet
I intervjuerna med de engelska socialarbetarna
kopplades medias negativa rapportering framförallt
till en skandal med rötter inom den egna förvalt-
ningen. Intervjuerna med socialarbetarna i området
gjordes ett drygt år efter att skandalen hade inträffat.

I november 1991 dömdes en känd, inflytelserik
och karismatisk person i countiet för sexuella och
fysiska övergrepp mot flera institutionsplacerade

barn. Anklagelserna inkluderade fyra tidelag och
en våldtäkt. Mr Ally6 hade varit ansvarig för flera
barnhem i det engelska countiet under åren 1973-
1986. Han hade deltagit i den offentliga debatten
och påverkat omgivningen med sina professionella
idéer om hur barn skulle omhändertas. Ytterligare
tre män var inblandade i övergreppen mot barnen.
Flera av de barn som utnyttjats hade redan innan de
placerades på barnhem varit utsatta för övergrepp.
Det var alltså en händelse där en ansvarig för
socialtjänstens verksamhet själv förgripit sig på
omhändertagna barn. Det var barn som samhället
skulle vårda och skydda. Skandalen hade fått
mycket publicitet. Dramaturgiskt var händelsen av
arketypen maktmissbruksdimensionen. Händelsen
tycks ha utlöst en kris inom verksamheten.

What Ally did was set up a system which
enabled him to abuse children with relative
impunity over a long period of time. I don’t
think anyone would be able to establish that sort
of system any more. I think they could abuse an
individual child, with a good deal of subterfuge
within the system, but it wouldn’t be a part of
the system. (Intervju engelsk socialarbetare
1993)

Avslöjandet att flera omhändertagna barn hade ut-
satts för svåra övergrepp av personer anställda
inom myndigheten ledde till förändringar av rutiner
så att organiserade övergrepp inte skulle kunna
pågå på samma sätt dvs under lång tid och mot
flera barn utan att avslöjas. En omorientering av
verksamheten hade skett sedan händelsen inträf-
fade. Flera av socialarbetarna beskrev en föränd-
ring av rutiner och attityder. Kraven på utrednings-
förfarandet när en misstanke om övergrepp på nå-
gon institution uppstått tydliggjordes. Utrednings-
kraven skulle även gälla om det omhändertagna
barnet var placerat i familjehem. Skandalen hade
påverkat hur mycket omhändertagna barn fysiskt
skulle kunna straffas av institutionspersonalen.

It seems to have had some influence on the arr-
angements for children in care. For example,
how much they can be physically restrained. (In-
tervju engelsk socialarbetare 1993)

Myndigheten kontrollerade efter skandalen mer
noggrant vem som anställdes för att kunna undvika
att de som tidigare hade misshandlat personer an-
ställdes. Dessutom beskrev socialarbetarna hur
barn tillskrivits en större trovärdighet än tidigare.

we have perhaps learned that we must listen to
children very much more than we have done and
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do, although I think things have changed
slightly. I don’t think revolutionary, perhaps as
they are required, so I think we need to do more
listening. (Intervju engelsk socialarbetare 1993)

Den i media, rättsväsendet och av centrala statliga
myndigheter uppmärksammade händelsen föränd-
rade, enligt socialarbetarnas beskrivningar, hand-
landet inom social services department.

Potentiell mediaskandal
inom det engelska countiet
Några av de engelska socialarbetarna beskrev även
en annan händelse som hade kunnat bli en skandal
uppmärksammad av media, men som inte blev det.
Den inträffade en kort tid efter Ally-skandalen. De
socialarbetare som beskrev händelsen hade på
olika sätt själva arbetat med det aktuella fallet.
Även den ’potentiella skandalen’ ledde till en om-
orientering av myndighetens spelregler menade de.

What really kick-started it was the murder of a
child who was on the Child Protection Register
by his father, which had all the hallmarks of a
potentially, a potential scandal and a national
enquiry. (Intervju engelsk socialarbetare 1993)

Den potentiella skandalen och befarade nationella
undersökningen blev aldrig av. Myndigheten hade
förberett sina pressmeddelanden innan situationen
förändrades genom att pappan, som var anklagad
för att ha mördat sitt barn, tog livet av sig i fängel-
set. Det skedde två dagar innan rättegången skulle
börja. Pappan hade tidigare hävdat att han inte vara
skyldig, vilket innebar att all bevisning skulle läg-
gas fram i rätten och bli offentlig. Myndighetens
informationsskydd skulle ha brutits.

there would be a great deal of information that
the media would have access to about our levels
of involvement and that didn’t happen. The trial
didn’t happen. (Intervju engelsk socialarbetare
1993)

Mamman var också anklagad, men hon erkände sig
skyldig till anklagelserna mot henne. Det blev
alltså ingen konfliktfylld rättegång med omfattande
bevisföring. Det i sin tur ledde till att den befarade
nationella undersökningen inte heller blev av.

Medias villkor är olika i Sverige och England
när det gäller att få tillgång till information från
myndigheter. I Sverige är myndigheters allmänna
handlingar offentliga medan uppgifter om enskil-
das personliga och ekonomiska förhållanden är se-
kretessbelagda. Journalisten kan skydda en person

som avslöjar interna ‘hemligheter’. I England finns
ingen rättighet att få information. Avslöjanden krä-
ver officiellt godkännande. Myndigheter kan be-
hålla sina hemligheter. Journalister kan av domstol
anmodas avslöja sina källor (Humphreys 1996). En
konfliktfylld rättegång där myndigheten skall visa
hur man agerat blir därför i England ett tillfälle då
media får tillgång till information som annars inte
är tillgänglig.

Social services egen undersökning av det poten-
tiella skandalfallet visade att den ansvariga social-
arbetaren och flera andra som varit direkt inblan-
dade hade bedömt att familjens barn måste omhän-
dertas. Den beslutande församlingen gick emot
socialarbetarens bedömning. Barnet omhändertogs
inte utan dödades. Rättegången mot pappan kunde i
sin förlängning lett till en nationell undersökning
eftersom den interna konflikten skulle avslöjats
och socialtjänsten kunde kritiseras får sitt age-
rande,

But in a sense him killing himself sort of let the
department off the hook. (Intervju engelsk so-
cialarbetare 1993)

Utan medias uppmärksamhet ledde inte händelsen
till den befarade kritiken. Den potentiella medias-
kandalen innebar ändå att myndigheten, i
förberedelsearbetet för rättegången, genomfört en
utredning där förvaltningen skaffat sig kunskap om
andra tragiska fall förvaltningen varit inblandad i.
De fallen hade tidigare inte uppmärksammats. Skä-
let till att utredningen av vad som orsakat även an-
dra tragiska händelser där barn allvarligt skadats
eller dödats påbörjades efter just det här fallet var
bl.a. att myndigheten befarade att händelsen skulle
presenteras i media. Resultatet av utredningen vi-
sade att myndigheten ibland hade väntat alltför
länge med att ingripa och flytta barn från en skad-
lig hemmiljö.

our level of intervention is set rather too high,
that actually we don’t intervene in some quite
serious cases to remove children when perhaps
we ought to (Intervju engelsk socialarbetare
1993).

Ett arbete med att omorientera den tidigare alltför
restriktiva inställning till omhändertagande inled-
des. Arbetsledningen på mellannivå och social-
arbetarna gjordes från högsta ledningen uppmärk-
sam på behovet att skydda barn och att ‘act
decisively to protect them’ (a.a 1993). En förskjut-
ning skulle ske till en högre nivå när det gällde
myndighetens ingripanden och socialarbetarnas
riskbedömningar skulle få större betydelse än tidi-
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gare. Samtidigt uppfattade den centrala arbetsled-
ningen att det fanns ett motstånd hos socialarbe-
tarna och den lokala arbetsledningen mot att in-
gripa i familjerna på ett annat sätt än tidigare. Den
potentiella mediaskandalen blev ingen skandal ef-
tersom det inte skedde någon konfliktfylld rätte-
gång mot pappan, informationspridning till allmän-
heten och ställningstaganden från andra myndighe-
ter om personal social services agerande. Omorien-
teringen blev en intern angelägenhet för förvalt-
ningen.

Media som arena för att påverka
socialtjänsten i den svenska kommunen
I den svenska kommunen associerade samtliga
intervjupersoner det aktiva omhändertagandet av
ungdomar under 1980-talet till den intensiva och
starkt polariserade debatt som förts inom kommu-
nen. Den lokala debatten startade med att en för-
älder i maj 1981 uttryckte ett desperat rop på hjälp
i en artikel i en av ortens tidningar. Hans egen dot-
ter hade blivit narkotikamissbrukare. Det var ett
känslomässigt starkt inlägg där föräldern, som
också var en av kommunens kända auktoriteter, be-
skrev hur han och andra föräldrar befann sig i en
situation där hjälplösheten och förtvivlan var så
stark att man önskade att man slapp leva. Föräld-
rarna bildade en intressegrupp, FMN-föräldra-
föreningen mot narkotika, som strategi för att rädda
livet på sina missbrukande barn och för att själva
kunna överleva. Dessutom ville de åstadkomma en
förändring i samhällets sätt att möta problemen ge-
nom

...att påverka kommun och skola i staden där-
hän att effektiva åtgärder mot narkotika-
marknaden och mot missbruket kommer till
stånd. (ÖK 1981-05-15)

De önskade att en snabb kartläggning av hasch- och
sniffbrukets spridning bland ungdomarna i kommu-
nen skulle ske, att samarbetet mellan berörda pro-
fessionella skulle förbättras och att skolan skulle
reagera så fort man misstänkte missbruk hos någon
elev. En generalisering av familjernas problem
skedde. Det som hade hänt dem kunde drabba alla
tonårsfamiljer.

Ett par veckor senare skrev två representanter
för en annan intressegrupp RNS-Riksförbundet
Narkotikafritt Samhälle en artikel. En av förfat-
tarna kom senare att spela en mycket framträdande
roll i den interna debatten. Intressegrupperna RNS
och FMN delade uppfattningen att narkotikan var
ett samhällsproblem, som måste åtgärdas genast.

De delade också uppfattningen att vilken tonåring
som helst kunde bli narkoman och krävde att politi-
kerna skulle agera för att stoppa missbruket.

Artiklarna blev en väckarklocka och skapade ett
tryck mot politiker och ansvariga tjänstemän ’att
göra något’. En byråkratisk kris initierades via pu-
bliciteten i media. Opinionen ledde till att politi-
kerna beslöt sig för att ta fram resurser för att starta
en speciell länsövergripande narkotikaenhet för
unga. Den öppnades ett och halvt år senare. Men
redan dessförinnan hade en särskild Citygrupp med
fyra fältassistenter bildats. Drygt ett år efter det att
narkotikaenheten öppnats startade också ett
behandlingskollektiv. Den vardagspraktiska verk-
samheten förändrades.

Även på riksplanet hade vid den här tidpunkten
narkotikaproblemet blivit en viktig politisk fråga
som debatterades i media. I regeringsförklaringen7

1982 uttryckte Olof Palme att kraftfulla åtgärder
måste vidtas och en särskild kommission för att be-
kämpa narkotikamissbruket tillsattes. Satsningen
var politiskt kontroversiell. Samma år trädde den
nya socialtjänstlagen i kraft. En lag som betonade
frivilligheten. Välfärdsstatens linje var flertydig
och komplex. Den linje FMN drev var att tvånget
borde öka i kampen mot narkotikan. I social-
arbetargruppen blev det en häftig starkt polariserad
professionell debatt.

Det var ju några oerhört starka grupper som
slogs stenhårt för det här med Hassela- omskol-
ning. De som syntes mycket utåt var duktiga
opinionsbildare. Hade mycket kontakt med po-
lisen. (Intervju svensk socialarbetare 1992)

I socialarbetargruppen var det RNS som domine-
rade och i den offentliga samhällsdebatten var det
FMN. Inom den professionella gruppen var den
stora stridsfrågan ur vilket perspektiv social-
arbetarna skulle se på missbruk och vilka arbets-
metoder de skulle använda.

Det var en ideologisk debatt som handlade om
hur man ska se på narkotikamissbruk. Om man
ska ha en restriktiv politik eller inte. Huruvida
man ska ingripa tidigt eller inte. Om man ska
se missbruk som ett symptom på bakomliggande
faktorer eller inte. (Intervju svensk socialarbe-
tare 1992)

Den professionella stridsfrågan delade social-
arbetargruppen i olika läger. Förvaltningsledningen
var kritisk mot socialarbetarna i RNS medan politi-
kerna stödde dem. Av de elva i den här studien in-
tervjuade socialarbetarna arbetade fyra aktivt efter
RNS idéer, tre var kritiska och en fanns inte i länet
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när debatten var som livligast. De övriga förhöll sig
passiva. Alla de socialarbetare som förhöll sig pas-
siva i debatten menar att de påverkades av RNS
och FMN:s idéer. Även de socialarbetare som öppet
stod för en kritisk hållning påverkades liksom den
från början kritiska förvaltningsledningen.

I slutet på 1986 blev narkotikadebatten åter in-
tensiv i kommunen. RFHL hade anmält de lokala
narkotikagrupperna i länet till JO för åsidosättande
av sekretesslagens bestämmelser. I de lokala narko-
tikagrupperna ingick företrädare för socialtjänst,
skola, fritid, polis, föräldraföreningen m fl. De
samlades för att diskutera narkotikafrågan och hur
de skulle hjälpa enskilda missbrukare i kommunen
eller kommundelen. JO:s utredning visade att det
inom samrådsgrupperna lämnats uppgifter om ens-
kildas personliga förhållanden utan samtycke från
de berörda. Samrådsgrupperna åsidosatte sekre-
tesslagens bestämmelser. Socialarbetarnas arbets-
metoder fick stark kritik i lokalpressen och även i
rikspressen, TV och radio. Socialarbetarna beskyll-
des för maktmissbruk och övergrepp.

Socialstyrelsen fick i januari 1987 en anmälan
från tre akademiker inom socialt arbete. De var
oroade över bemötandet av ungdomar med miss-
bruksproblem och ifrågasatte det narkotikapolitiska
programmet som de menade stred mot gällande
svensk lag. Socialstyrelsen fann anledning att rikta
kritik mot socialtjänstens sätt att bemöta ungdomar
med faktiska eller antagna missbruksproblem och
skrev att det i den aktuella kommunen förekom

Organiserat förtal och brott mot sekretesslagen
och metoder som är ägnade åt att hota och
skrämma ungdomar till att medverka i
socialtjänstens program för dem. (Socialstyrel-
sen 87-01-26)

De intervjuade socialarbetarna beskrev hur RNS
linje tonades ner och andra behandlingsideologier
började göra sig gällande. Det som växte sig starkt
i socialarbetarkåren var idéer om att arbeta med
barn och ungdomar i deras hemmiljö och nätverk-
sarbete betonades. Den Hasselainspirerade model-
len för behandlingsarbete som tidigare tillämpats
på kommunens behandlingskollektiv övergavs och
ersattes av Minnesotamodellen.

Diskussion
Socialarbetarna i den här studien menar att medias
rapportering påverkar policy och praktik inom soci-
alt arbete. De menar även att rapporteringen påver-
kar professionens status. Publiciteten i media spe-

lar en central roll i skandaliseringen av verksamhe-
ten. Publiciteten kan utlösa en byråkratisk kris.
Den kan få politiska, administrativa men också
professionella konsekvenser. Bearbetningen av den
byråkratiska krisen kan innebära en omorientering
av vardagspraktiken t.ex. genom att nya rutiner och
arbetsmetoder införs samt att ökade resurser till-
förs det aktuella området. Den utlovade föränd-
ringen kan innebära en attitydförändring hos perso-
nalen där media primärt kan spela en central roll
genom att sätta ett tema för dagen på ‘var mans
läppar’. När omorienteringen förutsätter en attityd-
förändring där samhällets etiska gränser skall tol-
kas på ett annat sätt än tidigare kan även andra
verksamheter beröras för att förändringen på ett
mer genomgripande sätt skall ta form och få bestå-
ende karaktär.

En skandal inom det aktuella engelska countiet,
men också skandaler där socialarbetare på andra
platser inom landet kritiserats för sina arbets-
insatser uppfattade de engelska socialarbetarna på
ett negativt sätt hade påverkat professionens status.
Skandalisering kan sägas ske när media till en bre-
dare allmänhet sprider kännedom om en händelse
av arketypen maktmissbruksdimensionen. Den ex-
terna reaktionen framkallade en intern reaktion och
myndigheten måste för att inte förlora sin profes-
sionella auktoritet visa att det inte finns risk att
händelsen skall upprepas igen. Skandalen runt Mr
Ally ledde till att byråkratiska handläggningsruti-
ner ändrades, personalens möjlighet att använda
aga begränsades och tilltron till barns berättelser
om övergrepp förväntades öka dvs en attitydföränd-
ring hos personalen skulle ske. Kraven på omorien-
teringen av verksamheten kan sägas vara en del av
byråkratins bearbetning av den interna kris skanda-
len utlöste.

I den potentiella skandalen utlöstes en kris-
reaktion inom verksamheten hos ledningen och be-
rörda socialarbetare, men verksamheten skanda-
liserades inte i media. Verksamhetens professio-
nella insatser granskades därför inte av den externa
övervakningsapparaten för proffesionen. Känne-
dom om bristerna i handläggningen blev huvudsak-
ligen interna, men hotet om publicitet hade lett till
förberedelser för agerande i media och rättssalen.
En krisreaktion hade utlösts och en omorientering
av verksamheten inleddes trots att händelseförlop-
pet bara delvis blev det förväntade. Den potentiella
skandalen ledde till att socialarbetarnas riskbe-
dömningar i fortsättningen skulle få större bety-
delse än tidigare. Inom countiet skulle även en för-
skjutning av grundläggande värderingar i myndig-
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hetsutövningen ske för att fler barn inte skulle ris-
kera att dödas. Fler barn skulle kunna omhänder-
tas.

Åren efter följde utvecklingen i det engelska
countiet när det gäller omhändertaganden av barn
inte den trend som var i landet i övrigt. Omhänder-
tagandena minskade inte lika kraftigt som i landet i
övrigt utan snarare ökade under något år. 1995 blev
det åter en nedåtgående trend när det gäller barn-
omhändertagande i countiet medan den då var mera
stillastående i landet som helhet. Det kan tolkas
som att det just då fanns fler barn i problematiska
situationer i countiet och att det därför under något
år blev fler omhändertaganden. Förändringen när
det gäller antal barn som omhändertagits kan också
tolkas som att det temporärt skedde en viss föränd-
ring av attityden till barnomhändertagande i
countiet. Den förändringen kan, med viss försiktig-
het, uppfattas som en bekräftelse på den kris den
potentiella skandalen utlöste och omorienteringen i
verksamheten till följd av den. Däremot hade kon-
sekvenserna av countiets särskilt restriktiva policy
inte offentligt diskuterats och granskats. Föränd-
ringen var inte officiellt förankrad. Efter något år
följdes åter den allmänna trenden i landet. Den po-
tentiella skandalen blev inte en reell mediaskandal,
vilket kan ha lett till att attitydförändringen inte
blev av bestående karaktär eftersom den inte var
grundad i en attitydförändring i relation till sam-
hället utanför t.ex. till andra myndigheter och i re-
lation till andra counties.

I den svenska kommunen valde intressegrupper
aktivt media som en av flera arenor för att förändra
socialarbetarnas och politikernas värderingar och
handlande. Media var en central arena initialt för
kritiken från intresseorganisationen. Publiciteten
utlöste en krisreaktion. Socialarbetarna beskrev
hur centrala värderingar om hur de skulle utföra
sitt professionella arbete förändrades hos dem av
den debatt som fördes under första hälften av 1980-
talet av intresseorganisationer och starka karismati-
ska personer internt och externt. Kommunen blev
en höginsats kommun i omhändertagande av ung-
domar. Föräldrarnas agerande gav resultat.

Även när det gäller det händelseförlopp som
några år senare ledde till att de svenska social-
arbetarna åter förändrade professionella värde-
ringar och behandlingsmetoder spelade media en
central roll. Den arena som en intresseorganisation
då valde att agera på var inte i första hand media
utan en byråkratisk kontrollerande instans, Justitie-
ombudsmannen. JO:s kritik ledde dock till en reak-
tion i media. Ytterligare en byråkratisk instans, So-
cialstyrelsen, kopplades in för att granska den lo-

kala verksamheten. Media spelade inte samma roll
som huvudarena för intressegruppens agerande i
slutet på 1980-talet som i början utan var en sekun-
där arena, men socialarbetarna fick stark kritik i
media. Socialarbetarna skandaliserades och be-
skylldes för maktmissbruk och övergrepp. Det
skedde i slutet på 1980-talet. Efter det började nya
behandlingsideologier att växa sig starka och om-
händertagande av ungdomar blev efter 1990 inte
lika vanliga som tidigare. Kommunen kunde inte
längre betraktas som någon höginsats kommun.

Att sprida kännedom om interna förhållanden
externt kan tolkas som ett viktigt moment för att
utlösa en byråkratisk kris. Mötet med en extern re-
aktion kan initiera ett händelseförlopp som efter en
politisk reaktionsfas och byråkratisk undersökan-
defas leder till en beslutsfas där omorientering av
rutiner inom verksamheten sker och krav på för-
ändrade attityder eller arbetsmetoder formuleras.

Socialarbetare, framförallt i England, har be-
skrivit att professionens status påverkats negativt
av publiciteten i media (Brunnberg 2000). Även
svenska socialarbetare tog upp professionens rela-
tion till media, men inte i samma utsträckning som
de engelska. Socialarbetare i den svenska kommu-
nen och det engelska countiet bedömde profession-
ens status förvånansvärt lika.

En studie av rapportering (Aldrige 1994 ) i eng-
elska media visade att socialtjänsten egentligen
fick en mycket begränsad uppmärksamhet. Den
rutinmässiga bevakningen i lokaltidningarna kunde
dessutom vara relativt positiv och ibland ge social-
tjänsten rollen som expert. Den bästa bevakningen
i media fick frivilligorganisationer som själva arbe-
tade riktat mot media för att informera om sociala
frågor. Socialtjänsten fick långt ifrån alltid negativ
behandling i media. Trots det upplevde de engelska
socialarbetarna att medias rapportering påverkade
professionens status negativt. Engelska forskare
har tolkat den negativa publiciteten i media om
socialtjänsten som att allvarliga barnmisshandels-
fall leder till en identifikation med barnet och emo-
tionell upprördhet och att socialarbetarna blir mål-
tavla för projektioner av de känslor övergrepp mot
barn väcker (Valentine 1994). Det är en tolkning
som inte tar hänsyn till den kulturella och samhäl-
leliga situation i vilken nyheter konstrueras och om
perspektivet går att anknyta till några av tidens
grundläggande dilemman.

Maktmissbruk är ett grundläggande dilemma i
både Sverige och England liksom att sexuella över-
grepp mot barn är moraliskt otillåtna. Den tidsmäs-
siga närheten till skandalen inom det engelska
countiet kan delvis tolkas som en förklaring till att
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fler engelska socialarbetare än svenska uppfattade
att deras professionella status sänkts p.g.a. medias
rapportering. De engelska socialarbetarna uppfat-
tade även att publicitet runt skandaler inom andra
förvaltningar än den egna påverkat professionens
status negativt. Under Thatcher-eran blev välfär-
dens brister ett grundläggande tema i England vil-
ket det inte var på samma sätt i Sverige. De engel-
ska socialarbetarna blev ifrågasatta som välfärds-
professionella aktörer. Tragiska händelser, offent-
liga utredningar och negativ publicitet utifrån
maktmissbruksdimensionen tycktes kunna ha en
generaliserande effekt till andra förvaltningar. I
den pågående professionaliseringsprocessen var det
centralt att socialarbetare inte fick kritik för att
vara oprofessionella.

Att händelsen inträffat, dramats nyhetsvärde,
dramaturgiska mönster och om perspektivet går att

anknyta till några av tidens grundläggande dilem-
man avgör om problemet får genomslag på den of-
fentliga arenan i media. Genomslaget på den of-
fentliga arenan påverkar också den inre arenan.
Den byråkratiska krisen inom socialtjänsten tycks
både i England och Sverige framförallt kunna ini-
tieras av händelser som skildras med arketypen
maktmissbruksdimensionen där den svage utnyttjas
av den starke p.g.a. bristande moral eller kunskap.
Klienten som skall vårdas eller skyddas av myndig-
heten har inte blivit omhändertagen eller skyddad.
Reaktionen efter skandaliseringen kan hos social-
arbetarna bli långvarig. Det kan tolkas som att be-
greppet ‘moralisk panikreaktion’ har större rele-
vans för att beskriva reaktionen inom den verksam-
het som berörs och liknande verksamheter än hos
allmänheten och vara ett uttryck för rädslan att be-
traktas som oprofessionell.

Noter

1. Jag kommer i den här artikeln att använda uttryck som
svenska respektive engelska socialarbetare trots att
socialarbetarna enbart kommer från ett lokalt område i
varje land och därmed inte kan sägas vara ett represen-
tativt urval för hela landets socialarbetare.

2. Gäller alla rikstidningar, ett par lokaltidningar, några
lokalradiostationer samt TV:s sändningar under tiden
juli-dec 1976.

3. Undantaget är 1982 då en av de tre andra kommuner-
na använde något fler frivilliga insatser än den i stu-
dien aktuella kommunen.

4. De flesta av de trettiofem engelska socialarbetarna me-
nade att statusen var lika låg (9) som tidigare eller
hade sänkts (20) under den tid de själva varit yrkes-
verksamma. Några av socialarbetarna menade att
statusen i något avseende höjts (6<9 och då oftast i re-
lation till andra professionella).

5. 60%.
6. Fingerat namn.
7. 821008.
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