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1. Inledning 

Under tiden jag studerat till socionom har jag fått frågan om jag ska bli en ”sossekärring”, 

med negativ ton. Jag har flera gånger fått försäkra personer om att jag inte ska bli någon 

elak socialarbetare. Ofta har jag funderat på hur det kommer sig att bilden av socialarbetare 

är så negativ. Min tanke är att kanske massmedia bidragit till synen på socialarbetare och 

deras arbete. Min egen uppfattning är att socialtjänsten och de som arbetar där oftast 

skildras negativt i exempelvis tidningarna.  

En relativt stor del av människors vakna liv upptas av TV, internet, mobiltelefoner och 

radio så det är inte konstigt att media har en stor påverkan i våra liv. Själva syftet med min 

undersökning var att se hur media framställer socialtjänsten. Det är viktigt att som 

socialarbetare vara medveten hur massmedia skapar en bild av socialtjänsten för att kunna 

möta klienter på ett bra sätt. Enligt Andersson & Lundström (2002) är oftast inte 

socialtjänsten mediernas källa till nyheterna.  

McCombs (2006) skriver att den verklighet människan ser som sin egen egentligen är en 

andrahandsverklighet samt att människan påverkas av alla intryck de tar in och media 

bidrar med många av dessa intryck. Enligt Hadenius & Weibull (2005) tillbringar en 

svensk i genomsnitt sex timmar varje dag med massmediala sysslor som exempelvis att 

titta på tv, läsa tidningar och lyssna på radio. Detta innebär att vi spenderar en fjärdedel av 

ett dygn åt media. Då vi spenderar så mycket tid åt massmedia på olika sätt så kan den bild 

massmedia projicerar av socialtjänsten ha stor inverkan på oss, hur vi uppfattar 

socialtjänsten.  

Enligt Ghersetti (2004) är det mer vanligt att det publiceras negativa än positiva nyheter i 

kvällspressen. Lundälv & Moberg (2006) menar att det arbete socialtjänsten utför med 

positiva konsekvenser inte är av nyhetsvärde för media då det ses som normaltillstånd. 

Strömbäck (2008) skriver att eftersom den medierade verkligheten är lättillgänglig vad 

gäller aktörer, institutioner och fenomen som personer inte har erfarenhet av så kan den 

vara ”verkligare” än den ”vanliga verkligheten”. Hadenius & Weibull (2005) skriver att 

socialarbetare uppfattar mediebilden av socialtjänsten som negativ och att de som följd ofta 

väljer att inte uttala sig i media. 
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När socialarbetare väljer att inte uttala sig i media kan följden bli att det inte ges en rättvis 

bild av det arbete de utför. Varför är socialarbetarna motvilliga att uttala sig i media? Att se 

hur socialtjänsten skildras i media kan vara ett steg närmre svaret på denna fråga. Starrin & 

Swärd (2006) menar att det är bra att veta hur den faktiska mediebilden ser ut för att kunna 

möta den. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsärenden, med fokus på 

att det är ett arbete med barn, skildras i media. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån är: 

1. Hur kommer socialtjänsten till tals? 

2. Hur skildras socialtjänsten? 

2. Tidigare forskning 

Här presenteras resultat från tidigare forskning, utifrån tre olika studier, om hur 

socialtjänsten i arbete med barn skildras i media. 

2.1 Mellan vardag och dramatik – Pressens bevakning av socialt arbete med utsatta 

barn och unga 

Lundström (2004) har utfört en undersökning beståendes av en kvantitativ undersökning 

och en kvalitativ undersökning. Han granskade artiklar från lokala och rikstäckande 

tidningar och sorterade dem efter om de beskrev en negativ eller positiv bild av 

socialtjänsten. Forskningsfrågorna i undersökningen var ”Hur framstår socialt arbete i 

pressens vardagsrapportering?” och ”Vilken struktur och uppbyggnad har dagstidningars 

berättelser om dramatiska barnavårdsfall och vilka roller spelar de inblandade socialarbetarna i 

dem?”.  

Något som var värt att notera från undersökningen var att andelen negativa artiklar var 

färre än väntat, ungefär 25 procent. Lundström (2004) förklarar detta med att det under 

undersökningens tidsperiod inte var något dramatiskt barnavårdsfall som 

uppmärksammats. Han skriver även att den rikstäckande pressen mer ofta skildrade 

socialtjänsten negativt än vad det gjordes i den lokala pressen. Den andra delen av 

undersökningen består av en kvalitativ diskursanalys med grund från två artiklar om två 
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fall där barn har dött till följd av misshandel. Lundström (2004) menar att dessa två artiklar 

inte är en representativ bild av verkligheten men att man tydligt kan se hur vissa diskurser 

skapas och bevaras av massmedia.  

Lundström (2004) identifierade åtta teman i tidningarnas rapporteringar om socialt arbete: 

1. Det hotade goda sociala arbetet, 2. Socialt arbete ger resultat, 3. Positiva rapporter från det 

sociala arbetets vardag, 4. Problemlösande nysatsningar, 5. Övergripande funktionskritik, 6. 

När det sociala arbetet trampar på individen, 7. Socialt arbete och kriminella ungdomar och 8. 

Det sociala arbetets skandaler.  

Lundströms (2004) undersökning har även urskiljt tre genomgående diskurser. En diskurs 

menar att om socialarbetaren hade utfört sitt uppdrag korrekt och handlat efter sitt omdöme 

borde det som hänt uppmärksammats och förhindrats, att händelsen var förutsägbar och 

borde kunnat ha förhindras. En andra diskurs handlar om hur det upplevs att 

socialarbetaren tränger sig på i den idealiska familjen, inte lyssnar på klinter, hellre fäller 

än friar och kränker deras integritet. Den tredje diskursen innebär att socialarbetarens syn 

på fallet i fråga inte är tillgänglig för läsaren, läsaren blir inte upplyst om vad som låg till 

grund för socialarbetarens handlande. Lundström (2004) menar att här beskrivs 

socialarbetaren som ”den svaga och okunniga socialarbetaren” och ”den kalla byråkraten”.  

2.2 Child Protection and the Media: Lessons from the Last Three Decades 

Ayre (2001) har granskat hur media skildrar socialt arbete med utsatta barn i Wales och 

England under perioden 1970- till och med 1990- talet. Han skriver att under denna period 

fick organisationer som arbetade med utsatta barn mer resurser och att trotts detta hade 

allmänheten fortsättande lågt förtroende för det. Tre orsaker skriver Ayre (2001) att detta 

berodde på. Den första var att allmänheten kunskap om ämnet ökade genom att staten och 

frivilligorganisationer gick ut och informerade. Den andra orsaken är att socialt arbete fick 

stöd i lagar och regler. Den tredje orsaken var att under hans undersökningsperiod skrevs 

det mycket dramatiskt om barnmisshandeln som skedde. 

Ayre (2001) utförde en undersökning kring medias roll i formandet av miljöer som präglas 

av rädsla, skuld och misstro som verkar ha satt sin prägel på arbetet med 

barnavårdsärenden. Tre diskurser för hur socialtjänsten skildras av massmedia har Ayre 

(2001) identifierat i sin undersökning. Den första diskursen handlar om att socialtjänsten 

målas upp som opålitliga av media. Massmedia beskriver att socialtjänsten aldrig gör rätt 

och att de antingen ingriper där det inte hade varit nödvändigt eller att de inte har klivit in 
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trots att de vetat om att ett barn behöver hjälp. Den andra diskursen handlar om att media 

gör allmänhetens rädsla för att barn ska fara illa högre. Han skriver att media gör att 

allmänheten tolkar bilden media skapar som att risken att barn far illa är mycket hög, vilket 

den egentligen inte är. Den tredje diskursen handlar om att media förmedlar socialtjänsten 

som ansvarig för att barn far illa. Att socialtjänsten ska ställas till svars för vad som har 

hänt är vad denna diskurs handlar om.  

Ayre (2001) kom även fram till att media blir tvungen att formulera sina utsagor från 

endast en informationskälla, oftast en kritisk sådan. Han menar att detta beror på att chefer 

inom socialtjänsten ser media som sin fiende som målar upp socialtjänsten som 

inkompetent och därmed inte vill interagera med media. Detta blir en negativ spiral skriver 

Ayre (2001).  Han menar att båda parter skulle dra fördel av att samarbeta. Som Ayre 

(2001) skriver så är det medias rapporteringar som blir allmänhetens verklighet och 

sanning då allmänheten inte har egen kunskap om socialtjänstens arbete. 

2.3 Pressens bild av barns missgärningar  

”Pressens bild av barns missgärningar” är en del av ett forskningsprojekt som Andersson & 

Lundström startade år 2002. Anderssons & Lundströms (2004) intresse låg i att se hur 

media rapporterar om barns missgärningar. Detta görs utifrån en tanke på vilken makt 

media har i samhället samt att enligt dem så har inte media den opartiskhet och objektivitet 

i samhället som de bör ha. Det som skildras i media, i detta fall tidningar, är enligt 

Andersson & Lundström (2004) att det existerar en social konstruktion där journalisten är 

den som bestämmer vad som skrivs och hur det skrivs.  

Anderssons & Lundström (2004) skriver att det sällan rapporteras i media om barns 

missgärningar. De skriver även att det som skildrades i tidningarna var myndigheternas 

agerande och inte barnen eller deras gärningar. Det framgick att det inte skrevs om barnens 

hemförhållanden utan fokus låg på, som skrivits tidigare, på bland annat socialtjänstens 

arbete i ärendet enligt Andersson & Lundström (2004). De skriver även att det inte 

framgick i artiklarna vad som händer efter att socialtjänsten tagit sig an ärendet. Andersson 

& Lundström (2004) skriver att hur barnavårdsarbetet skildras i media har stor betydelse 

för hur det uppfattas av allmänheten samt att det inte är enbart allmänheten som påverkas 

utan även socialtjänsten.  

Andersson & Lundström (2004) skriver att då barnens gärningar inte skildras i media kan 

bero på att medias uppgift är att stå på den lilla människans sida samt svaga grupper, vilket 
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de uppfattas göra då det handlar om barn. Barn skildras i media som en svag grupp som 

behöver skydd och stöd enligt Andersson & Lundström (2004). Detta kan enligt dem leda 

till att media är mer finkänslig gentemot de inblandade i arbete med utsatta barn, då även 

myndigheter som exempelvis socialtjänsten. De skriver om några diskurser då 

socialtjänsten nämns i tidningarna och det är då det handlar om skydd, stöd samt 

professionell vård.  

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Det forskningen har gemensamt är att det i samtliga studier har undersökt nyhetsartiklar i 

tidningar samt att nyhetsartiklarna har handlat om socialt arbete med barn. Forskningen har 

även visat hur journalister skildrar de inblandade i författandet av artikeln samt till viss del 

vad för konsekvenser som kan komma av detta. De skriver även om hur media påverkar 

samhället. 

Det som skildras i media kan ses som en social konstruktion menar Andersson & 

Lundström (2004), det är journalisten som bestämmer vad som skrivs och hur det skrivs 

om en specifik nyhet. Lundström (2004) skriver att nyheternas skildring påverkar synen på 

det sociala arbetet hos både allmänheten och de som arbetar med detta. Ayre (2001) skriver 

dock att medias skildring av det sociala arbetet med utsatta barn kan ha lett till en positiv 

utveckling i detta arbete. 

Det denna forskning har visat är relevant för denna undersökning då de belyst vissa delar 

som kan tillämpas på undersökningens empirin. Det är möjligt att urskilja olika teman i de 

nyheter som forskarna tar upp så som ”De professionellas nertrampning av den lilla 

individen” ur Anderssons & Lundströms (2004) undersökning samt ”Kritik mot 

socialarbetarnas kompetens” ur Lundströms (2004) undersökning. Dessa teman kan vara 

en del av skapandet av olika diskurser. 

3. Vårdnadsreform år 2006 

Syftet med vårdnadsreformen som infördes i socialtjänsten år 2006 var att stärka 

barnperspektivet. Lagtexten har inte ändrats i någon större utsträckning men den har 

förtydligats. Lagens utgångspunkt är att alltid se till barnens bästa och att det ska vara 

avgörande för alla beslut om umgänge, vårdnad och boende. Det har lyfts fram att det finns 

en risk att barn far illa i dessa ärenden och med det har paragrafen (6 kap 2 a § FB) 

redigerats om. Att barnet har rätt att komma till tals har gjorts tydligare och det har 
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påpekats att handläggare inom dessa ärenden måste utbildas för att kunna samtala med 

barn och tolka deras sätt att uttrycka sig. Detta medför att kvaliteten på utredningarna kan 

bli bättre (Socialstyrelsen, 2006). 

Ändringar som vårdnadsreformen medför citeras nedan: 

”• Ett tydligare barnperspektiv. Barnets bästa skall vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad boende och umgänge.  

• Risken för att barnet kan komma att fara illa skall väga tungt i bedömningen 

av barnets bästa. Gemensam vårdnad ska i princip vara uteslutet vid våld i 

familjen.  

• Barnet har rätt att komma till tals innan snabbupplysningar lämnas till 

domstolen om det är lämpligt.  

• Föräldrars förmåga att samarbeta är central för att de skall kunna ha 

gemensam vårdnad. Det är viktigt att ta en förälders motstånd mot gemensam 

vårdnad på allvar.  

• En socialnämnd är skyldig att på begäran lämna upplysningar som har 

betydelse för utredningen till den socialnämnd som verkställer utredningen.  

• Socialnämnden skall, om det inte är olämpligt, lämna förslag till beslut i 

utredningen.  

• Barnet kan ha en annan sorts umgänge med föräldern än att barnet träffar 

föräldern, t ex kan de ha kontakt via brev och telefon.  

• Socialnämnden får väcka talan om umgänge.  

• Socialnämnden skall särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina 

mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära.  

• Domstolen får fatta interimistiska beslut om det behövs för barnets bästa.  

• Domstolen skall aktivt verka för samförståndslösningar som är till barnets 

bästa och får utse en medlare i mål om vårdnad, boende och umgänge.  

• Allmän domstol handlägger verkställighetsförfarandet.  

• Tolvårsgränsen har tagits bort i verkställighetsmål i syfte att yngre barn i 

större utsträckning skall få komma till tals.  

• Domstolen kan i verkställighetsmål ändra eller komplettera de praktiska 

arrangemangen för umgänget, om det är nödvändigt för att umgänget ska 

komma till stånd.” (Socialstyrelsen, 2006, s. 1). 

3.1 Socialstyrelsens uppföljning av vårdnadsreformen år 2006 

Socialstyrelsen hade som uppdrag att följa upp hur vårdnadsreformen år 2006 påverkat 

socialtjänstens arbete. De undersökte till vilka förutsättningar, hur och i vilken omfattning 
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barn kommer till tals. Något socialtstyrelsen kollade på är bland annat var hur 

socialtjänsten genomförde bedömningar om hur stor risken är att barn far illa, hur barnets 

bästa visar sig i de beslut socialtjänsten tagit och hur socialtjänstens arbete med vårdnad 

ändrats i enlighet med (6 kap. 7§ FB), vilken innebär att socialtjänsten har rätt att väcka 

talan om vårdnadsöverflyttning i vissa fal. Aktstudier, enkäter och intervjuer utfördes för 

att kunna göra uppföljningen (Socialstyrelsen, 2011).  

Socialstyrelsens uppföljning visar att förutsättningarna för att lösa tvister mellan föräldrar 

skiljer sig stort mellan kommuner. Det visar sig att socialtjänstens kompetens är generellt 

god samt att kvaliteten på utredningarna kring vårdnad blivit bättre och att barnen fått 

större plats i utredningarna (Ibid.). Denna goda utveckling har varit möjlig med ändring av 

arbetssätt som grund och gör sig uttryckt i uppföljningen som bland annat:  

”… kvaliteten på utredningarna mellan åren 2005 och 2009 har blivit bättre. 

Barnen har blivit mer synliga och barnsamtalen är tydligare 

redovisade.”(Socialstyrelsen, 2011, s. 21). 

Socialtjänsten behöver förbättra sin dokumentation av barnsamtal och riskbedömningen för 

att bättre kunna tillgodose barnets bästa. För att bättra socialtjänstens arbete ytterligare 

behöver de mer vägledning och stöd i riskbedömningen. Socialtjänsterna själva har uttryckt 

en önskan om mer stöd från socialstyrelsen angående frågor som rör boende, umgänge och 

vårdnad för att kunna verka för barnets bästa (Socialstyrelsen, 2011). 

4. Teori och metod 

Här beskrivs de verktyg som använts vid genomförandet av undersökningen. Enligt 

Hartman (2004) innehar de olika metoder som används vid en undersökning vissa regler, 

dessa regler följs under undersökningen för att den ska kunna ses som vetenskaplig. Den 

metod som valts är kritisk diskursanalys vilken enligt Bryman (2011) är grundad i 

kvalitativ metodteori. Bryman (2011) skriver att i kvalitativ forskning vill forskaren få en 

ökad förståelse för ett fenomen, vilket vore önskvärt om denna undersökning kunde 

medföra. Det kommer att undersökas hur socialtjänsten skildras i media och inte hur ofta 

det skrivs om socialtjänsten. I senare kapitel beskrivs hur metoden tillämpats i analysen av 

empirin. Fokus ligger på nyhetsartiklar ur en kvällstidning och en dagstidning, vilka är en 

stor del av de media som når ut i samhället. Giddens (2003) skriver att massmedia påverkar 
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alla människors vardagsliv och den ger oss tillgång till kunskap vilket medför att vår syn 

på och attityd till omvärlden påverkas av media.  

4.1 Diskurs som teoretiskt begrepp 

Begreppet diskurs har inte en klar definition utan det är flertydigt och definitionerna skiljer 

sig åt vad gäller om vad begreppet inbegriper samt till vilken betydelse diskurser har 

(Winter Jörgensen & Phillips, 2000). En enkel definition är ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 9). 

Denna definition används i denna undersökning.  

Olika diskurser skapas när vi avgränsar världen vi lever i och dessa diskurser används för 

att beskriva olika delar av världen. Det är slöseri med tid att söka efter en osynlig sanning 

om hur verkligheten ser ut då det inte finns någon sådan. Det som går att göra är att 

undersöka de diskurser som finns för att tolka och förklara hela eller delar av verkligheten, 

dessa diskurser är vi själva en del utav. Målet med en diskursanalys är inte att hitta en 

bakomliggande mening av en företeelse eller att se hur det egentligen är, då 

diskursanalysen bygger på en socialkonstruktionistisk tanke betyder det att det 

”bakomliggande” inte existerar (Winter Jörgensen & Phillips, 2000).  

Vad ska vi då använda diskurser till? Vi behöver diskurser för att kunna tolka vår omvärld 

samt för att kunna kategorisera och ordna vår kunskap. Om vi inte hade diskurser så skulle 

vi ideligen behöva förklara vad vi menar då inget av det vi skriver och/eller yttrar skulle 

kunna tas för givet. Någon förförståelse skulle inte existera och varje situation skulle vara i 

behov att förklaras med icke-värderande ord. Detta skulle vara omöjligt då alla ord är 

laddade med värderingar. Detta betyder att det inte på något sätt går att språka om världen 

neutralt, all användning av språket skapar eller återskapar diskurser (Ibid.). Det är 

intressant att utifrån detta synsätt undersöka vilka som har del i skapandet av diskurser 

samt att se vilka normer som skapas. 

Metod och teori hör ihop i en diskursanalys. En diskursanalys ser till hur en social verklighet 

formas och tillhandahåller med modeller och metodologiska förhållningssätt med olika 

tekniker för en språkbruksanalys samtidigt som den ger filosofiska grunder. Det finns fem 

gemensamma drag i de olika förhållningssätten inom den kritiska diskursanalysen som gör det 

tydligt att se att de har samma inriktning (Ibid.): 
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1. ”Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 67). En vital form av social praktik 

är den diskursiva praktiken varpå det skapas och konsumeras texter. Den diskursiva 

praktiken är en del i skapandet av vår sociala värld. Den process som sker varje dag där 

konsumtionen, tolkningen och skapandet av texter medverkar i den sociala och 

kulturella utvecklingen (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). 

2. ”Diskurs är både konstituerande och konstituerad” (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s. 67). En diskurs kan både förändra en social struktur samtidigt som den 

reflekterar den. Språket som en diskurs är både en mänsklig aktion som har en inverkan 

på den sociala världen och en aktion som är sen tidigare diskursivt konstituerad 

(Winter Jörgensen & Phillips, 2000).   

3. ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget” (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000, s. 68). Inom den kritiska diskursanalysen görs en språklig textanalys 

av språket i sitt sociala sammanhang (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). 

4. ”Diskurs fungerar ideologiskt” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 69). Olika 

diskursiva praktiker medverkar i skapandet och reproduceringen av de ojämlika 

maktförhållanden som existerar i samhället, exempelvis mellan män och kvinnor. Den 

kritiska diskursanalysen ser detta som ideologiska effekter. Här är diskursens syfte att 

arbeta mot en social förändring och ett mer jämställt maktförhållande (Winter 

Jörgensen & Phillips, 2000). 

5. ”Kritisk forskning” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 70). Den kritiska 

diskursanalysen arbetar mot en social förändring, står på de svagare gruppernas sida i 

samhället och ser sig inte som politiskt neutral (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). 

4.2 Diskursanalytisk ansats 

Begreppet diskurs används för att förklara att det är ett specifikt område som omtalas, vilka 

kan vara ekonomidiskurs, vårddiskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) och som i 

denna undersökning där det är socialtjänstdiskursen som står i centrum. Över tid förändras 

diskurser och med det förändras också hur människor kring ett givet fenomen tänker och 

handlar. De som styr diskursen har makten att påverka och förändra hur människor tänker 

och kommunicerar om ett fenomen, exempelvis socialtjänsten (Giddens, 2003). Språket är 

indelat i mönster och används på olika sätt beroende på vad det pratas om. Analysen av 

dessa mönster är vad som kallas diskursanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
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Språket är en viktig del av den sociala interaktionen som bygger den sociala 

konstruktionen och det blir därigenom också viktigt för hur vi använder språket. Ibland 

används språket för att utöva makt över andra, dock inte alltid medvetet och att detta kan 

vara tydligare i vissa fall såsom i det professionella samtalet mellan klient och 

socialarbetare. Som till exempel i relationen mellan en äldre person i behov av hemhjälp 

och biståndshandläggaren som fattar beslutet. Biståndshandläggaren använder då i viss 

mån språket för att utöva makt över vårdtagaren (Payne, 2008). 

Diskursanalysen kan delas in i tre områden; kritisk diskursanalys, diskurspsykologi och 

diskursteori. Bland annat scoialkonstruktionistisk grund är vad diskursanalysen byggs på, 

denna grund kommer i sin tur från socialpsykologin som beskriver att när vi är i interaktion 

med varandra skapar vi vår egen verklighet. Människor använder språket för att skapa en 

bild av den egna verkligheten, denna bild av verkligheten blir sen gemensam när fler 

personer antar den. När detta skett påverkas inte bara dessa personer utan även de som inte 

har antagit denna verklighet.  

De sociala konstruktioner som existerar i samhället skapar med andra ord inte bara vår 

egen verklighet utan även andras. Detta innebär att andra personers antagande blir viktig 

när vi skapar vår egen identitet samt att när en diskurs ändras så ändras även det sociala. 

De tre olika delarna av diskursanalys berör olika saker. Den kritiska diskursanalysen har 

fokus på ett makroplan och ser till hur grupper och maktrelationer påverkas i samhället av 

diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  

Språket används medvetet eller omedvetet för att utöva makt över andra och detta kan vara 

tydligt i det professionella samtalet mellan socialarbetare och klient. Som exempelvis 

mellan socialtjänsten och föräldrar i vårdnadsärenden då socialtjänsten fattar besluten. 

Socialarbetaren använder i vissa fall och med viss mån språket för att kunna utöva makt 

över personerna i ärendet (Payne, 2008). Syftet med att göra en kritisk diskursanalys är att 

visa hur diskursiva praktiker och sociala samt kulturella utvecklingstendenser och 

strukturer hör samman (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
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I denna uppsats används Faircloughs tredimensionella modell som enligt Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) är anpassad för att kunna utföra empirisk forskning i och med 

set är den passande för en analys av socialtjänstdiskursen i media. Denna modell består av 

tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. Text dimensionen innebär att en 

analys utförs utav själva texten, ett språkligt perspektiv, där fokus ligger på grammatiken, 

fraser och ordbruket. Bland annat undersöks transitivitet som innebär att man ser till om ett 

objekt finns eller inte i exempelvis en fras. Detta innebär att det undersöks om händelser 

eller processer förbinds eller inte med objekt och subjekt. Det är tydligt i frasen ”Jag diskar 

glaset” att det är jag som diskar glaset.  I frasen ”Glaset diskas” kan man inte se vem det är 

som diskar glaset. Detta kan ha en betydelse för hur en händelse eller annat beskrivs 

(Ibid.). Detta analytiska verktyg används i uppsatsen för att få ett perspektiv på ifall 

individer skildras som passiva eller aktiva i situationen de är i samt för att se hur olika 

företeelser framställs i artiklarna.  

I textdimensionen undersöks hur relationer och processer knyts samman med objekt och 

subjekt samt att undersöks hur ämnen förhåller sig till varandra. Transitivitet kan beskrivas 

som en metod att undersöka hur en text är uppbyggd och ordnad grammatiskt för att kunna 

exponera hur exempelvis kulturella, ideologiska och politiska faktorer avgör hur vilken 

vikt en process har i en viss diskurs (Fairclough, 1992). Detta betyder att det som 

undersöks är vad som görs av vem som vidare kopplas till exempelvis kulturella, 

ideologiska och politiska begrepp och faktorer.  

Ett annat analytiskt verktyg, som används i denna undersökning, är modalitet som inom 

textdimensionen syftar på talarens omdöme av något förekommande. Hur mycket 

språkaren instämmer i vad frasen säger kallas affinitet. Ett exempel på hög affinitet ses i 

satsen ”Du är glad” då det inte ges något utrymme för någon osäkerhet. Om frasen skulle 

vara ”Du är förmodligen glad” så skulle talaren inte vara helt säker på om personen i fråga 

är glad. Detta innebär att det finns två olika sätt som talaren kan förbindas med sitt 

Faircloughs 

tredimensionella modell 

för diskursanalys 

(Fairclough, 1992, s. 73). 
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påstående. Modalitet kan även vara subjektiv, vilket då innebär att det är talarens egen 

anknytning för ett påstående som formuleras. När modaliteten är objektiv som i frasen 

”Det är gott” så är det inte klart ur vems perspektiv detta kommer. Det kan vara talarens 

åsikt som skildras som det allmänrådande, eller någon annans åsikt som uttrycks (Ibid.).  

Modalitet uttrycks även i hedges vilket innebär att frasen innehåller ord som ”lite” eller 

”liksom”, alltså ord som uttrycker en aning medhållande i ett påstående.  

Modalitetsverktyget kan användas för att se om påståenden skildras som sanningar (Winter 

Jörgensen & Phillips). Företeelser går att skildra som olika säkert eller osäkert med modala 

verb som exempelvis möjligen, kunna, kanske, troligen, självklart och borde. Massmedia 

författar ofta sina egna tolkningar som om det vore fakta genom att bland annat använda 

objektiva modaliteter i formandet av texter istället för subjektiva, såsom: ”den är säker” i 

stället för ”vi anser att den är säker” (Fairclough, 1992). 

Dimensionen diskursiv praktik ser till hur existerande diskurser mångfaldigt skapas samt 

författarens användning av dessa i skapandet av en text. Man ser även på hur läsaren tolkar 

och tar till sig texten. Detta perspektiv medför en möjlighet att undersöka vad innehållet av 

nyheterna är influerat av samt att se till organisationen, formen, konsumtionen och 

presentationen av texter. Detta betyder även att olika nyhetsorganisationer kan skildra en 

och samma företeelse på olika sätt (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). 

Dimensionen social praktik skyddar och formar journalistens jobb. Båda de tidigare 

dimensionerna kopplas till den sociala dimensionen. Då man genererar en sådan koppling 

måste man kartlägga de relationer som existerar mellan diskursordningen och den 

diskursiva praktiken som den är en del av. Fortsättningsvis kartläggs också de icke-

diskursiva relationer och strukturer vilka ligger till grund för ramen av den diskursiva 

praktiken (Ibid.)  

En studie måste inte använda sig av alla de tre dimensionerna i Faircloughs 

tredimensionella modell (Ibid.). Den tid som finns för att utföra denna studie är begränsad 

och för att göra arbetet hanterbart används en av dimensionerna. Den dimension som 

används är dimensionen text som även är den som är mest passande för syftet till studien. 

Det finns ett antal olika analysverktyg att använda och de som används i denna studie är 

modalitet och transitivitet. 
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Det står klart att diskurser förändras över tid. När andra tolkningar och synsätt än den 

rådande diskursen har börjat utvecklats så har en motdiskurs trätt fram. Den rådande 

diskursen utmanas av en annan variant av diskurs. Det händer att det finns brister i den 

rådande diskursen vilket gör det möjligt för en motdiskurs att träda fram. När detta är 

aktuellt börjar en förhandling mellan diskurs och motdiskurs om vilken som ska vara den 

aktuella. Det startar en kamp om vad som är sant och vad som är falskt (Ibid.).  

Att vara medborgare i ett samhälle som bygger till stor del på medierad kommunikation 

innebär att det är näst intill omöjligt att ta totalt avstånd från media och att ha kunskap om 

media. Utan att vara medveten om det så har vi, genom att vara konsument och 

medborgare, en stor mediekompetens. Alla människor innehar en, olika mycket utvecklad, 

förmåga att se kritiskt på den information de blir utsatta för (Fogelberg, 2005). En 

möjlighet att förhålla sig kritisk till det media skriver är viktigt varpå eventuella 

motdiskurser kommer belysas i materialet. 

4.3 Metod 

Området begränsas genom att välja en morgontidning och en kvällstidning. De två 

tidningarna som valdes var Aftonbladet och Dagens Nyheter, vilka är två av de största 

tidningarna i Sverige. Hadenius & Weibull (2003) skriver att drygt 80 procent av Sveriges 

befolkning läser dagstidningen. Inför en analys av media är det enligt Bryman (2011) 

vanligast att en eller två medier utses och att ett urval av data utgörs inom ramen av dessa 

samt att det belyses vilken tidsperiod det utgås ifrån.  

Den tidsperiod data kommer från till denna undersökning är år 2007. Denna tidsperiod 

valdes då det år 2006 infördes en vårdnadsreform inom socialtjänsten. Denna vårdnads 

reform innebär att från och med 1 juli 2006 råder nya regler angående boende, vårdnad och 

umgänge där ändringar gjorts bland annat i föräldrabalken (Socialstyrelsen, 2006). En 

rapport, ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – Uppföljning av hur 2006 års 

vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete”, har gjorts av socialstyrelsen för att 

följa upp vårdnadsreformen där resultatet blev att socialtjänstens arbete med vårdnad, 

boende och umgänge håller hög kvalitet (Socialstyrelsen, 2011).  

Intresset ligger i att se hur socialtjänsten i arbetet med vårdnadsärenden, med fokus på att 

arbetet sker med barn, skildras i media efter den period vårdnadsreformen infördes, med 

tanke på att Socialstyrelsen (2011) menar att socialtjänsten i arbete med vårdnadsärenden 

håller hög kvalitet.  



14 

 

4.4 Urval  

Nyhetsartiklarna söktes efter i nyhetsarkivet vid namn Retriever Research/Mediearkivet. 

Detta är en databas som är internetbaserad och gör det möjligt att söka artiklar ur de flesta 

av Sveriges tidningar. De sökord som användes i sökandet efter artiklarna var ”vårdnad*” 

och ”socialtjänst*”. Sökningen gav 24 träffar varav 19 var från Dagens Nyheter och fem 

från Aftonbladet. I Retriever går att välja en funktion som sorterar artiklarna efter relevans, 

detta gjordes. Då antalet träffar på artiklar skilde sig så pass mycket mellan de två olika 

tidningarna valdes artiklarna från vardera tidning med olika stor fördelning, en fördelning 

som motsvarade antalet träffar. Med andra ord utfördes ett representativt urval på 10 

artiklar; åtta från Dagens nyheter och två från Aftonbladet.  

De artiklar som nu valdes ut var de första åtta från Dagens Nyheter och de första två från 

Aftonbladet som på något sätt diskuterade socialtjänstens arbete med någon typ av 

vårdnadsfrågor. Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver att dataurvalet bör göras 

mot bakgrund av problemformuleringen, den egna tidigare kunskapen om vilket material 

som är väsentlig för det ämne man riktar sig mot. De citat som senare används i resultatet 

har valts ur artiklarna med kriteriet att de nämner socialtjänsten. 

I sökandet efter tidigare forskning användes databasen Primo som finns tillgänglig på 

Mittuniversitetets biblioteks hemsida. De sökord som användes var: socialtjänst, socialt 

arbete, social work, diskursanalys, discourse, media, massmedia, tidningar, dagspress, 

news, barn, child protection, och nyheter. Dessa sökord kombineras på olika sätt för att 

hitta information som kan användas i uppsatsen. De avgränsningar som gjordes vid 

sökandet efter tidigare forskning var att; artiklarna skulle vara peer-reviewed, de skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska då det är dessa språk jag kan hantera samt så skulle 

de finnas tillgängliga för mig i pappersform på Mittuniversitetets bibliotek eller gå att 

hämta i fulltext-format från internet. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man studerat det man avsåg att studera. Kunskap ses som en social 

konstruktion av det verkliga, vilket inte betyder att det är en svag metod utan att den 

ifrågasätter den studerade sociala konstruktionen av verkligheten. Transparens är en viktig 

del inom validitet och innebär att det finns möjlighet att bedöma det analytiska 

tillvägagångssättet (Brinkmann & Kvale, 2009). För att säkerställa validiteten i denna 
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uppsats har det förklarats hur undersökningen utförts och valen motiverats. Detta ger 

läsaren en klarare insyn på uppsatsen.  

Reliabilitet innebär att resultatet av en studie ska vara tillförlitligt samt till vilken mån den 

studie man utfört är replikerbar (Bryman, 2011). Detta innebär att samma undersökning 

ska kunna utföras av någon annan, med samma metoder, samma empiri och det ska gå att 

nå samma resultat som i den första undersökningen (Thurén, 2007). Jag kan inte säkert 

säga att denna undersökning kan göras om exakt likadant av någon annan och att de skulle 

nå samma resultat då alla skapar sin egen verklighet och gör sina egna individuella 

tolkningar. Med detta i åtanke har jag försökt vara tydlig med hur begrepp och resultat 

tolkats. 

4.6 Etiska överväganden 

De artiklar som använts är tillgängliga för allmänheten då de finns tillgängliga på internet 

och inte kräver något lösenord eller liknande för att vara åtkomliga. Elektronisk media går 

att använda som forskningsmaterial om den är lättillgänglig och offentlig, om det inte 

krävs lösenord eller liknande för att komma åt den, om materialet inte känsligt samt om det 

inte finns några uttryckta regler på sajten att materialet inte får användas (Bryman, 2011).  

Något att tänka på är dock att resultatet av denna studie kan leda till att uppfattningar om 

socialtjänstens arbete blir starkare, oberoende om de är negativa eller positiva. I värsta fall 

skulle detta kanske kunna leda till att de destruktiva makrelationer som existerar mellan 

socialtjänsten och massmedia förstärks. I bästa fall kan uppsatsen bidra till att läsaren 

bildar sin egen uppfattning och blir kritisk i sitt tänkande kring hur media skildrar 

företeelser på olika sätt. 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat och analys med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella modell. Empirin består av 10 artiklar, två från Aftonbladet och åtta från 

Dagens Nyheter, samtliga publicerade under året 2007. Från dessa artiklar har relevanta 

citat valts ut. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) används begreppen modalitet och 

transitivitet vid analys av en text utifrån textdimensionen i Faircloughs tredimensionella 

modell, bland annat ser man på hur säkert eller osäkert författaren av en text har beskrivit 

något samt hur en händelse är, eller inte är, bunden till subjekt och objekt. För att 

förtydliga hur analysmetoden har använts kommer det under första rubriken ges exempel 
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på hur den valda metoden och dess begrepp har använts. Detta kommer inte att göras under 

resterande rubriker för att resultatet ska bli så tydligt och lättåtkomligt som möjligt. 

5.1 Socialtjänstens arbete som otillräckligt 

I fyra av artiklarna går det att utläsa en skildring av socialtjänsten som kan liknas med en 

diskurs som Lundström (2004) kunde urskilja i sin undersökning som handlade om att 

socialtjänsten inte gjort tillräckligt. Denna diskurs handlar om att socialtjänsten skildras 

negativt och deras insats som otillräcklig eller obefintlig. De artiklar som hör till denna 

skildring präglas av hög affinitet då ingen hedge används. I artiklarna framställs det som 

att de som kommer till tals är säkra på att det som borde ha utförts av socialtjänsten inte 

har utförts. Det framgår som att de som uttalar sig i artiklarna vet att socialtjänsten utan 

tvivel gjort fel då de gjort för lite. Denna diskurs bekräftas av den tidigare forskningen som 

både Ayre (2002) och Cohen (2002) utfört vilken visar att media skildrar socialtjänstens 

arbete som otillräcklig då de inte agerat när det var nödvändigt.  

Jag har, som den tidigare forskningen, i min empiri mött stark kritik mot socialtjänsten där 

det används starka uttryck, ett exempel på detta är artikeln ”Lyssna bättre på barnen som 

drabbas av familjevåld” (Dagens Nyheter 2007-08-18) där författaren skriver ”Socialtjänst 

och domstolar tar inte sina arbetsuppgifter på tillräckligt stort allvar”. I samma artikel står 

det skrivet ”Socialtjänst och domstolar tar inte barnens rätt på tillräckligt stort allvar”. 

Dessa artiklar präglas av objektiv modalitet vilket går att se nyligen nämnda satserna. Då 

ingen hedge finns i texten håller den hög affinitet.  

Uttrycken präglas även av transitivite vilket går att se då det är tydligt vilka som binds till 

händelserna eller processerna i texterna. Ett exempel på detta är satsen ”Socialtjänst och 

domstolar tar inte barnens rätt på tillräckligt stort allvar” där individerna som binds till 

processen är instanserna och processerna är allvarstagandet av barnens rätt. Texten är 

författad som att det är generellt att socialtjänst och domstolar inte tar barnens rätt på 

tillräckligt stort allvar. En sådan satskonstruktion bortser från vilka processer som ledde till 

handlingarna. Liknande fenomen kan man se i citatet ”Socialtjänst och domare gör inte sitt 

jobb, det vill säga en riskbedömning, utan hänvisar till nedlagd polisutredning” ur artikeln 

”Är detta ett brott” (Aftonbladet, 2007-05-10). I samma artikel går det även att läsa:  

”Nyligen kom det till allas kännedom hur en flicka i Vetlanda utnyttjats sexuellt 

av sin pappa under flera år. Pappan hade ensam vårdnad. Socialtjänsten hade 
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inte brytt sig” samt ”Trots att mamman hade berättat för både socialtjänst och 

skola att pappan var våldsam och dömd för våldtäkt så fick flickan inte hjälp”. 

 Denna text uttrycks som en sanning och präglas därmed av hög affinitet då ingen hedge 

används. Det framgår i det senare citatet att författaren av texten förmedlar att socialtjänst 

och skola inte hjälpte en flicka trots att de var medvetna om att flickans pappa var våldsam. 

Här skiljer sig resultatet av denna undersökning från resultatet av Anderssons & 

Lundströms (2004) undersökning lite. De menar att det inte skrivs om barnens 

hemförhållanden och att fokus i artiklarna ligger på socialtjänstens arbete. Det som skiljer 

resultatet åt är att i det nyssnämnda citatet ligger fokus på socialtjänstens arbete men det 

har även framgått till viss del vad flickan hade för hemförhållanden då en förklaring av 

pappan är uttryckt.  

Ayre (2001) urskilde en diskurs i sin undersökning som handlar om att socialtjänsten varit 

frånvarande där de vetat att de borde klivit in. Detta medför enligt Ayre (2001) att 

socialtjänsten skildras som opålitliga. Detta kan direkt kopplas till det ovannämnda citatet. 

Ayre (2001) skriver även om en annan diskurs som handlar om att media lägger ansvaret 

för att barn far illa på socialtjänsten. Också detta går att tyda i det ovannämnda citatet och 

särskilt i satsen ”Trots att mamman hade berättat för både socialtjänst och skola att 

pappan var våldsam och dömd för våldtäkt så fick flickan inte hjälp” (Aftonbladet, 2007-

05-10) som visar på att socialtjänsten inte gjort sitt jobb och därför for flickan illa. 

I citatet:  

”-Jag vill hävda att de sociala myndigheterna och domstolarna ofta tar större 

hänsyn till föräldrarna än till barnen” /…/ ”Det förekommer till och med att 

socialtjänsten använder barnen som verktyg för att få de biologiska 

föräldrarna att sluta med spriten eller drogerna. Och så får det ju inte gå till” 

 från artikeln ”Adoption kan vara en lösning” (Dagens Nyheter, 2007-01-20) används 

modalitetsverbet ”hävda” som innebär att någon menar att påstår något, affiniteten är låg 

då det i texten finns en hedge som medför att texten inte uttrycks som en klar kunskap utan 

som en osäkerhet, påståendet är modererat. Citatet förmedlar talarens åsikt att för lite 

hänsyn ges till barnen från de sociala myndigheterna och domstolarna och att det händer att 

barnen utnyttjas i arbetet med att få föräldrarna drogfria. Detta framställs som att talaren 

menar att detta är något generellt.  
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Det citat som mest nyligt nämnts går att koppla till det som Andersson & Lundström 

(2004) skriver, att barn ofta i media beskrivs som svaga och i behov av skydd samt stöd. 

Detta då författaren uttrycker sig på ett sätt som får barnen att verka handlingsbefriade och 

hjälplösa. Av de tio artiklarna som användes till undersökningen var det endast i den 

ovannämnda artikeln som affiniteten var låg. Detta kan anses vara intressant då författarna 

uttrycker sig i texterna om socialtjänsten på ett sätt som förmedlar att det är en sanning 

trots att det, som även Lundström (2004) skriver, är en enkelriktad utsaga då socialtjänsten 

inte kommer till tals i de flesta av artiklarna. 

5.2 Socialtjänstens ansvar 

En diskurs Ayre (2001) funnit i sin undersökning handlar om att socialtjänsten har ansvar 

för de barn som far illa och att de ska ställas till svars. Bland de tre artiklar som följer 

(Dagens Nyheter, 2007-08-18., Dagens Nyheter, 2007-01-20 & Aftonbladet, 2007-06-09) 

går det att urskilja ett liknande tema som från Ayres (2001) undersökning som funnit en 

ansvars diskurs. Det handlar om att socialtjänsten har omtalats i de sammanhang vilka har 

att göra med ansvar, där ansvaret uttrycks ligga hos både socialtjänsten i sig men inte bara 

hos dem utan även hos andra instanser. Exempelvis kan det handla om att socialtjänsten 

bör ta ansvaret, inte har ansvaret, har ansvaret eller att socialtjänsten har för mycket ansvar. 

Samt vilken makt socialtjänsten bär på.  

”Socialnämnderna måste därför ta sitt ansvar och se till att all personal som 

genomför barnavårdsutredningar eller familjerättsliga utredningar både är väl 

insatt i aktuell forskning om barn som ser, hör eller på annat sätt exponeras 

för våld i sin familj, och att den har förmåga att samtala med utsatta barn om 

deras situation. Lagstiftning och riktlinjer som uppmärksammar barn som 

bevittnar våld som brottsoffer räcker inte långt om de inte genomförs i 

praktiken” (Dagens Nyheter, 2007-08-18). 

Detta ovanskrivna citat är tagit ur artikeln vid namn ”Lyssna bättre på barn som drabbas av 

familjevåld” där namnet på artikeln avslöjar vad den handlar om. Författaren av texten 

använder sig av ordet ”måste” och därmed framstår den yttrade tolkningen som fakta. 

Detta går att likna med det som Andersson & Lundström skriver om att det existerar en 

social konstruktion i det som skrivs om i media och att det är journalisten som formar 

denna konstruktion då denne har kontroll över vad som skrivs och hur det skrivs. Media 

skapar den fakta som når ut i samhället. I denna text går det inte att tyda någon osäkerhet, 
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den är skriven som en sanning. Här läggs ansvaret helt på socialnämnderna och deras 

personal, dit socialtjänsten hör. Med detta uttryck framgår det att utan att detta sker 

kommer inte ett gott socialt arbete vara möjligt att utföras. I satsen ”Socialnämnderna 

måste därför ta sitt ansvar” binds tydligt individ och process samman. I detta fall binds 

socialnämnden med ta sitt ansvar. Detta är även tydligt i satsen ”barn som bevittnar våld” 

där barn är den individ som lyfts fram och bevittnar våld är händelsen.  

”-Den normala socialsekreteraren har ansvar för alldeles för många olika 

slags ärenden. Tiden som krävs för att skaffa sig en personlig kännedom om 

varje barns situation finns inte. Högst två besök om året är det normala. Så 

samhället tar helt enkelt inte sitt ansvar” /…/ ”-Som det nu är vältrar 

socialtjänsten över ansvaret på oss fosterföräldrar. Man kan säga att 

samhället sviker oss - och -därmed fosterbarnen” (Dagens Nyheter, 2007-01-

20). 

Det ovanskrivna citatet är taget från artikeln ”Adoption kan vara en lösning”. Citatet 

diskuterar om det skulle vara bättre för de yngre fosterbarnen att bli adopterade. Texten 

präglas av en säkerhet från författarens sida. Författaren lägger fram den egna tolkningen 

som fakta. Detta går exempelvis att se i satsen ”Den normala socialsekreteraren har 

ansvar för alldeles för många olika slags ärenden”. Det framgår i texten att en normal 

socialsekreterare har ett antal olika ärenden som inte är hanterligt.  

Samma fenomen går att urskilja i citatet ”I 95 procent av fallen väljer domstolarna att gå 

på socialtjänstens rekommendationer. - De har alldeles för stor makt med tanke på den 

utbildning de har” från artikeln ”Upp till kamp, alla pappor!” (Aftonbladet, 2007-06-09) 

som handlar om att utredningar i vårdnadstvister till störst del behandlas av kvinnor. Här 

går att se att det inte lämnats någon plats för osäkerhet utan texten präglas av ett 

fullständigt instämmande i sitt yttrande från författarens sida. Denna text går att tyda som 

fakta och något som är generellt. Det kan tyckas att det finns en antydan på att talaren 

anser att socialtjänstarbetare har låg utbildning mot det arbete de utför. 

5.3 Förväntan på socialtjänsten 

I tre av artiklarna går det att tyda att det finns ett slags förväntan på vad socialtjänsten 

borde göra eller hur de borde vara. Författaren till artikeln ”Adoption kan vara en lösning” 

(Dagens Nyheter, 2007-01-20) skriver: 
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”-Detta måste socialtjänsten klara, säger psykologen Anders Nyman. Samhället 

har ju tagit på sig föräldraansvaret, och lagen slår fast att barnets bästa ska 

komma i första hand i alla beslut som rör barnet. Men det fungerar inte alltid”. 

Här framgår att talaren, i detta fall Anders Nyman, instämmer helt i sitt yttrande vilket. 

Detta går att se i uttrycken ”Detta måste”, ”ska komma” och ”det fungerar inte” där det 

inte finns några tecken på tveksamheter. Texten förmedlar att då samhället tagit sig an 

föräldraansvaret är det upp till socialtjänsten att i alla beslut se till barnens bästa men att 

det inte alltid fungerar. I samma artikel skriver författaren ”Detta är ett stort problem, 

säger Lena Nyberg. Socialtjänsten borde i många fler fall sätta ner foten och se till att 

fosterföräldrarna får vårdnaden”. Detta är en respons av talaren Lena Nyberg mot en 

annan persons uttalande om att socialtjänsten har för många ärenden som medför att 

arbetet blir fördröjt, vilket denne anser vara vårdslöst utfört arbete.  

Nyberg förmedlar att just det som är uttalat är ett problem och att socialtjänsten borde vara 

mer krafttagande i sina ärenden för att ge fosterföräldrarna vården. Här kan tydas att 

talaren anser att det existerar ett problem som socialtjänsten måste lösa och att det är rätt 

att fosterföräldrarna ska ha vårdanden. Det framgår även att talaren anser att lösningen på 

problemet, att ärenden blir fördröjda, är att vara socialtjänsten måste vara mer bestämd. 

Frasen ”detta är” används vilket förmedlar att talaren instämmer med påståendet. Ur texten 

framgår talarens åsikt, vilket visar sig i satsen ”säger Lena Nyberg”. Ur detta perspektiv 

framgår att detta problem existerar då socialtjänsten inte är mer bestämd. Problemet, som 

är processen, förbinds tydligt till socialtjänsten, som då är individen.  

Ayre (2001) skriver om en diskurs han kom fram till under hans undersökning som 

handlade om att media gör allmänhetens rädsla för att barn ska fara illa högre än vad den 

egentligen har grund till att vara. Detta kopplas till bland annat denna sats: ”barnets bästa 

ska komma i första hand i alla beslut som rör barnet. Men det fungerar inte alltid” 

(Dagens Nyheter, 2007-01-20) och då med fokus på den avslutande meningen vilken kan 

medföra en oro för läsaren. Detta speciellt då satsen är skriven som en sanning. 

I artikeln ”Extra stöd i vardagen” (Dagens Nyheter, 2007-09-18) uttrycker sig en man med 

namnet Stefan om hans ansökan hos socialtjänsten om att hans familj ska få extra stöd då 

han själv är begåvningshandikappad. ”Jag hoppas nu att socialtjänsten förstår att familjen 

är i behov av stöd” säger Stefan. Det går bland annat här att se de Andersson & Lundström 

(2004) skriver om, att det i artiklarna inte framgår vad som händer efter att socialtjänsten 
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tagit sig an ärendet. Här kan man tydligt se vilka som binds till olika processer då satserna 

”jag hoppas”, ”socialtjänsten förstår” och ”familjen är i behov” används. Det är tydligt 

vem som är en del i processen och de förbinds. I slutet av citatet då författaren skriver 

”familjen är i behov av stöd” kan man tydligt se hur författaren har uttryckt texten som 

fakta och ett konstaterande. Det framgår i texten att personen som kommer till tals själv 

anser att hans familj är i behov av stöd och att han hoppas att socialtjänsten ska tycka 

samma sak.  

”-Vi behöver kloka och modiga socialsekreterare som i första hand tänker på barnens 

bästa och vädjar till de biologiska föräldrarna att gå med på en adoption”. Citatet är taget 

ur artikeln ”För fosterbarnen är livet preliminärt” (Dagens Nyheter, 2007-01-09) där 

Elisabeth Sandberg, bland andra, blivit intervjuad. Detta är hennes uttalande om hur man 

bör gå till väga med de yngre fosterbarnen och att en adoption borde vara en möjlig 

lösning. När talaren säger ”vi” blir hela befolkningen i behov av de modiga 

socialsekreterarna. Det framgår även att talaren anser att socialsekreterarna ska tänka på 

barnens bästa och att talaren anser att de biologiska föräldrarna ska gå med på en adoption. 

Talaren menar också att i socialsekreterarens jobb ska ingå att vädja till de biologiska 

föräldrarna. Talaren visar inga tecken på osäkerhet i texten.  

I satsen ”socialsekreterare som i första hand tänker på barnens bästa” förbinds individen, 

i detta fall socialsekreteraren, tydligt med processen, i detta fall att se till barnens bästa. 

Texten säger med andra ord att det finns ett behov av socialsekreterare som ser till barnens 

bästa. 

5.4 En icke negativ skildring av socialtjänsten 

I artikeln ”Polis och domstolar sviker utsatta barn” (Dagens Nyheter, 2007-10-26) 

förmedlar artikelns författare att socialtjänsten förändrat sitt arbete för att barn i olika 

ärenden, som exempelvis vårdnadsärenden, ska bli rättvist behandlade och hon skriver 

”Sedan förra året ska barn som har bevittnat våld betraktas som brottsoffer inom 

socialtjänsten. Förändringen är ett steg i rätt riktning mot rättstrygghet för dessa barn”. 

Det visar sig att författaren är instämmande i sitt påstående då uttryck som ”ska” och ”är” 

används.  

Det framgår i artikeln att socialtjänsten har gjort en bra förändring i sitt arbetssätt. 

Författaren skriver ”Förändringen är ett steg i rätt riktning” vilket innebär att 

socialtjänstens arbete har blivit bättre men att det fortfarande finns plats för förbättringar.  
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Det som framgår ur det ovanskrivna citatet kan vara ett resultat som går att koppla till det 

Ayre (2001) skriver om. Han menar att när media skildrar de negativa företeelser kring 

socialtjänsten innebär det att de negativa rapporterna kan leda till förbättringsarbete inom 

socialtjänsten och därmed ett godare arbete.  

Det är barn, som brottsoffer, och socialtjänsten som lyfts fram som individer och sedan att 

det är sättet att se på barn som bevittnat våld, vilket har ändrats, som är processen. 

Socialtjänstens arbete har direkt påverkan på barnen som individer, processen förbinds.  

Artikeln ”Kammarrätten gav kvinna rätt adoptera” (Dagens Nyheter, 2007-04-15) handlar 

om en kvinna på 51 år som ville adoptera en pojke på sex år. Där skriver författaren: 

”Utredarna inom socialtjänsten i Bromma ställde sig positiva till en adoption, 

men socialnämnden nekade medgivande. Kvinnan överklagade då till 

länsrätten och fick rätt. Bromma överklagade då i sin tur domen till 

kammarrätten, som nu fastslagit medgivandet”.  

I denna text lämnas det inte rum för några tveksamheter utan författaren instämmer i 

påståendet och den är skriven som en sanning. Det framgår tydligt att socialtjänsten 

godkände adoptionen, att socialnämnden nekade till adoption och att slutligen 

kammarätten godkände adoptionen. De individer som lyfts fram är socialtjänsten, 

socialnämnden, kvinnan och kammarrätten. Här förbinds adoptionen som en process 

mellan dessa individer och de har en direkt påverkan på varandra. Detta visar sig väldigt 

tydligt i satsen ”socialnämnden nekade medgivande” där individen är socialnämnden och 

processen är medgivande.  

Citatet ”Socialtjänsten kan också ha andra skäl till att vilja undvika en 

vårdnadsöverflyttning” är taget ur artikeln ”För fosterbarnen är livet preliminärt” (Dagens 

Nyheter, 2007-01-09). Satsen ”socialtjänsten kan också ha andra skäl” lämnar inte 

utrymme för osäkerhet och texten är uttryckt som en sanning där författaren är säker på sin 

sak. Det framgår att författaren anser att skälen till att socialtjänsten undviker en 

vårdnadsöverflyttning kan vara fler än en. Författaren binder tydligt socialtjänsten till 

processen. Det uttrycks tydligt att det är socialtjänsten som kan ha andra skäl.  

”Här skulle Monika bo eftersom socialtjänsten ville utreda om hon skulle klara av att vara 

mamma”. Citatet är taget från artikeln ”Det viktiga är att han finns i mitt liv” (Dagens 

Nyheter, 2007-09-19). I fraserna ”socialtjänsten ville utreda” och ”Här skulle Monika bo” 
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har individ och händelse eller process en klar förbindelse. De individer som lyfts fram är 

socialtjänsten och Monika. Text präglas av en sanning då textens författare uttrycker sig 

med ett instämmande där ingen osäkerhet går att urskilja. För att socialtjänsten skulle se att 

Monika skulle kunna vara mamma så skulle hon bo på ett ställe och att det var 

socialtjänstens vilja att hon skulle bo där, det var inte hennes egna initiativ.  

Det är intressant att se att dessa artiklar (Dagens Nyheter, 2007-10-26; Dagens Nyheter, 

2007-04-15; Dagens Nyheter, 2007-01-09 & Dagens Nyheter, 2007-09-19) som har 

skildrat socialtjänsten antingen positivt eller neutralt har trätt fram i undersökningen då 

Lundström (2004) skriver att rapporteringar om socialtjänsten i rikstäckande press 

vanligast är negativt skildrade.  

Det är även intressant att se att det i dessa artiklar (Dagens Nyheter, 2007-10-26; Dagens 

Nyheter, 2007-04-15; Dagens Nyheter, 2007-01-09 & Dagens Nyheter, 2007-09-19) inte 

fanns några direkta uttalanden från socialtjänsten och något som kan avslöjas är att av de 

tio artiklarna som används i uppsatsen så var det bara en (Dagens Nyheter, 2007-06-13) 

som hade uttalanden från socialtjänsten. Lundström (2004) hävdar att det är vanligt att 

socialarbetarens syn på ett fall inte är tillgänglig för läsaren och då blir denne inte upplyst 

om vad som ligger till grund för socialtjänstens agerande. Media blir, som Ayre (2001) 

skriver, tvungna att formulera sina yttranden från endast en informationskälla. Då 

kunskapen om socialtjänstens arbete inte finns hos allmänheten blir medias bild av 

sanningen som en verklighet.  

Det är tydligt att den rådande diskursen kring medias skildring av socialtjänsten är 

huvudsakligen negativ. Dessa artiklar (Dagens Nyheter, 2007-10-26; Dagens Nyheter, 

2007-04-15; Dagens Nyheter, 2007-01-09 & Dagens Nyheter, 2007-09-19), vilka inte 

skildrar socialtjänsten negativt, utmanar den rådande diskursen varpå det har skapats en 

motdiskurs. 

5.5 Socialtjänsten kommer till tals 

Det bör nämnas att det var endast i artikeln ”Far åtalad för 150 sexövergrepp” (Dagens 

Nyheter, 2007-06-13) av alla de tio artiklarna som socialtjänsten kom till tals och då 

handlade det om att en myndighetschef vid socialtjänsten i Uppsala berättar om varför en 

företeelse kunde ske: 
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”Men varför reagerade inte socialtjänsten tidigare när mannen redan var 

dömd för övergrepp mot barn? Jan Holmlund, myndighetschef vid 

socialtjänsten i Uppsala, berättar att en dom inte blir känd av socialtjänsten” 

/…/ ”-Vi får ingen anmälan från tingsrätten om att det finns en dom, säger Jan 

Holmlund”.  

Det som här förmedlas ytterligare är att socialtjänsten inte sköter sitt arbete. Texten 

förbinder socialtjänsten med att inte reagera och det är tydligt att författaren menar att det 

är något de borde ha gjort. Dock så kommer socialtjänsten själv till tals och lägger över 

ansvaret, processen, på tingsrätten, en annan instans. Även här är texten skriven som en 

sanning och det är tydligt att socialtjänsten inte hade reagerat i tid. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) benämner det fenomen att socialtjänsten inte 

kommer till tals som interaktionell kontroll, vilket innebär men ser till vem som äger 

agendan och med det bestämmer vad som skrivs. Detta medför vad det är för bild som 

skildras och därmed vilken diskurs som råder. Lundström (2004) hävdar att det är vanligt 

att socialarbetarens syn på ett fall inte är tillgänglig för läsaren och då blir denne inte 

upplyst om vad som ligger till grund för socialtjänstens agerande. Media blir, som Ayre 

(2001) skriver, tvungna att formulera sina yttranden från endast en informationskälla. Då 

kunskapen om socialtjänstens arbete inte finns hos allmänheten blir medias bild av 

sanningen som en verklighet. 

6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialtjänsten i arbete med 

vårdnadsärenden, med fokus på att det är barn med i bilden, skildras i ett antal tidningar. 

Tio artiklar från året 2007 undersöktes då det var året efter vårdnadsreformen år 2006 

införts inom socialtjänsten. Socialnämndens uppföljning av reformen visar att 

socialtjänstens arbete håller hög kvalitet. Med denna vetskap anser jag det intressant att se 

om detta visar sig som positiv skildring av socialtjänsten i tidningarna under detta år. De 

frågeställningar som skulle besvaras var: Hur kommer socialtjänsten till tals? och Hur 

skildras socialtjänsten?  

Undersökningen har visat att media ofta skildrar socialtjänsten som att de antingen gör för 

mycket eller för litet men väldigt sällan att de gjort lagom mycket. Detta innebär att 

socialtjänsten oftast framställs som otillräckliga och inkompetenta i media, vilket är en del 
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av svaret på en av forskningsfrågorna. Lundström (2004) visar även på detta då han i sin 

forskning sett att rikstäckande press oftare än lokalpressen skildrar en negativ bild av 

socialtjänsten. Denna diskurs har jag inte haft möjlighet att undersöka då undersökningen 

var inriktad på media som var rikstäckande.  

Lundströms (2004) resultat och resultatet i denna undersökning skiljer sig åt i den mening 

att hans undersökning visade att enbart 25 procent av artiklarna var negativt riktade där det 

i denna undersökning inte är så då sex av 10 artiklar skildrar socialtjänsten negativt. 

Lundström (2004) förklarar hans resultat med att under hans undersökningsperiod var det 

inga dramatiska barnavårdsfall som uppmärksammades.  

Det är intressant att se att så stor del av artiklarna skildrar socialtjänsten negativt med tanke 

på att enligt socialnämndens uppföljning av vårdnadsreformen år 2007 så håller 

socialtjänstens arbete en hög kvalitet i vårdnadsärenden. Detta visar att den höga kvalitén 

socialtjänsten håller inte förmedlas via media, vilket inte betyder att den inte finns där. Det 

visar sig tydligt att det kan vara som Lundälv & Moberg (2006) menar att det positiva 

arbetet socialtjänsten utför inte är av intresse för media att rapportera, då det ses som ett 

normaltillstånd. Då det i denna undersökning visade att delar av fyra artiklar utav tio gav 

en icke negativ skildring av socialtjänsten så stämmer resultatet i denna undersökning 

överrens med det Lundström (2004) skriver om att rikstäckande press oftast skriver om 

negativa företeelser.  

Att så stor del av medias skildring av socialtjänsten i arbete med barn är negativt inriktad 

kan medföra att det i samhället skapas en motdiskurs, vilken kan tänkas vara mer åt det 

positiva hållet eller i alla fall mindre negativ. Detta med tanke på människans förmåga att 

kritiskt granska den information de blir utsatta för som även Fogelberg (2005) skriver om. 

En antydan till detta går att urskilja i denna undersökning då det trotts att de flesta 

artiklarna har präglats av den rådande negativa diskursen har det ändå trätt fram några 

artiklar med icke negativ skildring av socialtjänsten, en motdiskurs. 

Det har gått att urskilja några gemensamma teman av skildringar i ett antal artiklar, det 

anses inte att dessa teman är diskurser då analysen inte varit så bred och djupgående för att 

kunna urskilja existerande diskurser. Några av de teman som hittats överrensstämmer dock 

med några av de diskurser som forskare tidigare funnit i sina undersökningar kring ämnet 

socialtjänstens skildring i media. Lundström (2004) skriver om en diskurs som skildrar att 

socialtjänsten inte gör tillräckligt eller är obefintliga och i fyra av artiklarna till denna 
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undersökning visar samma sak. Då socialtjänsten är en myndighet som är ett skyddsnät för 

många personer och då de har ett stort ansvar gentemot oss i samhället så anser jag det inte 

konstigt att denna typ av diskurs framkommer. 

Det uttrycks ofta i dessa tio artiklar om ett slags förväntan på socialtjänsten, hur de borde 

arbeta, vad som gått fel och vad som skulle gå bättre om socialtjänsten agerat annorlunda 

och så vidare. Det Ayre (2001) skrivit om den oproportionerliga stora rädslan för att barn 

ska fara illa som media skapar i samhället anser jag kunna kopplas till detta. Att 

socialtjänsten till så stor del i tidningarna skildras negativt och då det ofta skrivs ut hur en 

önskan finns att de skulle agerat annorlunda, som om att socialtjänsten är inkompetent, 

medför en osäkerhet från allmänhetens sida mot socialtjänsten och deras arbete.  

Mot min förväntan fanns det dock fyra artiklar som inte skildrade socialtjänsten negativt. 

Lundström (2004) skriver att även de som jobbar inom socialtjänsten blir påverkade av vad 

media förmedlar och Ayre (2001) menar att den bild media förmedlar av socialtjänsten kan 

ha lett till att socialtjänsten ändrat sitt arbete med utsatta barn som i sin tur har visat en 

positiv utveckling i detta arbete. Att socialtjänsten blir skildrad negativt kan alltså leda till 

att de ändrar sitt arbete för att kunna utföra ett bättre arbete men det innebär också att de 

konstant blir uppmärksammade på att de inte gör tillräckligt och är i behov av förändring.  

Det går att se i undersökningen något som skulle kunna vara en orsak till att det inte så ofta 

skrivs om socialtjänsten positivt. Andersson & Lundström (2004) skriver att journalisten 

bestämmer vad som ska skrivas och Ayre (2001) skriver att då socialtjänsten oftast väljer 

att inte uttrycka sig så blir journalisten tvungen att formulera sina artiklar utifrån en 

informationskälla, vilken oftast är kritisk. Denna sociala konstruktion kan ligga till grund 

för de negativa skildringar som förmedlas om socialtjänsten i tidningarna.  

Vad är det då som gör att socialtjänsten så sällan kommer till tals? I de tio artiklar som 

bearbetats i denna undersökning var det enbart i artikeln ”Far åtalad för 150 sexövergrepp” 

(Dagens Nyheter, 2007-06-13) som socialtjänsten kom till tals, detta är även svaret på sista 

forskningsfrågan. Att socialtjänsten väljer att inte uttrycka sig är enligt Ayre (2001) på 

grund av cheferna inom socialtjänsten ser media som fiende å de ofta skildrar dem 

negativt. Detta blir en ond cirkel och det skulle nog gagna båda parter om de arbetade med 

varandra. Vad än orsaken är till att socialtjänsten så sällan kommer till tals så blir 

konsekvenserna de samma, det är massmedia som har makten att bestämma vilken diskurs 

som ska råda. 
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Det har inte funnits möjlighet att i denna uppsats undersöka om det tidigare än år 2007 

skrevs mer positivt eller negativt om socialtjänsten och det skulle vara intressant att se om 

det innan vårdnadsreformen sattes i bruk skrevs mer negativt eller om resultatet då skulle 

likna det som framgått nu. Detta då denna undersökning exempelvis visar att socialtjänsten 

väljer att inte komma till tals (Ayre, (2001), att journalisten bestämmer vad som skrivs 

(Andersson & Lundström, 2004) och att det inte är av intresse att förmedla socialtjänstens 

positiva arbete för media då det anses vara ett normaltillstånd (Lundälv & Moberg, 2006).  

Något mer som skulle vara intressant att undersöka vore vilka diskurser som råder i denna 

undersökning samt hur de skulle kunna påverka varandra? Det som också skulle kunna 

forskas vidare kring är ifall diskurserna har förändrats genom tiden och då vilken, om 

någon, som varit mer framträdande. Min undersökning skulle kunna göras igen men att 

man då utgår från andra tidningar. En sista sak att forska vidare om som jag kommit att 

tänka på är att se till om och i så fall hur diskurserna skiljer sig åt i olika tidningar och dess 

delar. 

6.1 Metoden 

I denna undersökning och för dess syfte har Faircloughs tredimensionella modell varit 

funktionell. Utan valet att bortse från vissa dimensioner av modellen så hade uppsatsen 

blivit allt för tidskrävande och omfattande, detta kan ha påverkat resultatet av 

undersökningen. För att försöka hålla underökningen hanterbar gjordes valet som Winther 

Jörgensen och Phillips (2000) skriver om, att välja att inte använda alla delar av den 

tredimensionella modellen och jag valde att använda textdimensionen. Trotts detta har en 

relativt klar bild av hur socialtjänsten skildras i media förmedlats. För att få en mer 

fördjupad förståelse hur diskurser skapas har en fullständig analys utförts utifrån denna 

modell och intervjuer hade genomfört med både författarna av texterna och de som 

omnämns där i.  

En textanalys kan vara svår att göra då man inte har en språklig bakgrund och inte innehar 

någon erfarenhet att analysera texter enligt Fairclough (1992), vilket jag inte har. Han 

säger dock att det inte behöver vara ett hinder att man inte har denna efterenhet för att göra 

en diskursanalys utifrån hans modell. Fairclough (1992) skriver att det är så för att 

modellen är tvärvetenskaplig och att det då är orimligt att ställa kravet att analysen ska 

genomföras av någon som ska vara exempelvis psykolog eller sociolog. Med detta menar 

jag att belysa att delar av textanalysen kan ha brister.  
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För att vara tydlig vill jag förmedla att metoden är anpassad för att passa undersökningens 

syfte. Detta visar sig genom att vissa analysverktyg inom textdimensionen valdes bort, som 

exempelvis metaforer vilka enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) anses kunna vara 

viktiga i mer djupgående och vidare undersökningar för att uppnå deras syfte. Metoden har 

varit funktionell men samtidigt har det varit svårt att förstå hur en undersökning ska utföras 

med den. Jag upplever metoden en aning oklar och lite ostrukturerad då det inte finns 

någon mall som guidar forskaren i användandet av den, detta beskrivs även av Winther 

Jörgensen och Phillips (2000). 

Valet att endast använda socialtjänst* och vårdnad* som sökord kan ha gjort att artiklar 

som kunnat göra undersökningen fylligare och djupare om ämnet har gått uppsatsen förbi. 

Med fler sökord hade en annan empiri kunnat uppnås som hade kunnat förmedla andra 

eller fler diskurser i undersökningen men den tidigare forskningen bekräftar dock att de 

teman av skildringar som hittats är de som dominerar. 

 

  



29 

 

Källförteckning 

- Andersson, G. & Lundström, T. (2002). “Barns och ungas utsatthet i pressen”. 

Socionomen, 8 (2), 21-32. 

- Ayre, P. (2001). Child Protection and the Media: Lessons from the Last Three 

Decades. British Journal of Social Work. 31, 887-901. 

- Brinkmann, S. och Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

- Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

- Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity press. 

- Fogelberg, K. (2005). Media Literacy. En diskussion om medieundervisning. 

Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 

universitet. 

- Ghersetti, M. (2004). ”Sensationsjournalistikens mekanismer”. Nord, L. & Strömbäck, 

J. (red.). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 

- Giddens, A. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

- Hadenius, S. & Weibull, L. (2005). Massmedier: en bok om press, radio & TV. 

Stockholm: Bonnier. 

- Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

- Lundström, T. (2004). ”Mellan vardag och dramatik: Pressens bevakning av socialt 

arbete med utsatta barn och unga”. i Blomberg, H. et. al. red. (2004). Sociala problem 

och socialpolitik i massmedia. Lund: Studentlitteratur. 

- Lundälv, J. & Moberg, U-C. (2006). Mediehandbok för socialarbetare. Gävle: Meyer 

- McCombs, M. (2006). Makten över dagordningen: om medierna, politiken och 

opinionsbildningen. Stockholm: SNS Förlag. 

- Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

- Socialstyrelsen. (2006). Nya vårdnadsregler. Hämtad 1 mars, 2013, från 

http://www.socfamratt.se/images/pdf/proposition/vbu/sos_meddblad_vardregler06.pdf 

- Socialstyrelsen. (2011). Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – Uppföljning av 

hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete. Hämtad 1 mars, 

2013, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-40 

- Starrin, B. & Swärd, H. (2006). ”Makt och socialt arbete". Meeuwisse, A., Sunesson, 

S. & Swärd, H. (red). Socialt arbete en grundbok. Stockholm: Natur och Kultur. 

http://www.socfamratt.se/images/pdf/proposition/vbu/sos_meddblad_vardregler06.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-40


30 

 

- Strömbäck, J. (2008). Medialisering och makt: en analys av mediernas politiska 

påverkan. Statsvetenskaplig tidskrift, 110 (4), 331-334. 

- Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB. 

- Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Källförteckning för tidningsartiklarna 

- Antonsson, G. & Carlsson, G. (2007-08-18). ”Lyssna bättre på barnen som drabbas av 

familjevåld”. Dagens Nyheter. Hämtad 2013-03-02 från Retriever Research. 

- Bodin, A. (2007-09-18). ”Extra stöd i vardagen”.  Dagens Nyheter. Hämtad 2013-03-

02 från Retriever Research. 

- Hamrud, A. (2007- 04-15). ”Kammarrätten gav kvinna rätt adoptera”. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2013-03-02 från Retriever Research. 

- Hjelte, S. (2007-09-19). ”Det viktigaste är att han finns i mitt liv”. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2013-03-02 från Retriever Research. 

- Lisinski, S. (2007-06-13). ”Far åtalad för 150 sexövergrepp”. Dagens Nyheter. Hämtad 

2013-03-02 från Retriever Research. 

- Nordenfors, G. (2007-05-10). ”Är detta ett brott: Gunilla Nordenfors: När samhället 

sviker måste kvinnor få skydda sina barn”. Aftonbladet. Hämtad 2013-03-02 från 

Retriever Research.  

- Nyberg, L. (2007-10-26). ”Polis och domstol sviker utsatta barn”. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2013-03-02 från Retriever Research. 

- Solfors, B. (2007-06-09). ”Upp till kamp, alla pappor!: Pappa är inte lik sin pappa. 

Men dagens lagar och regler utgår från att fäder är män som alltid sviker. Det gör de 

nya papporna rasande. Nu samlar de sig till kamp”. Aftonbladet. Hämtad 2013-03-02 

från Retriever Research.  

- Svensson, G. (2007- 01-09). ”För fosterbarnen är livet preliminärt”. Dagens Nyheter. 

Hämtad 2013-03-02 från Retriever Research. 

- Svensson, G. (2007-01-20). ”Adoption kan vara en lösning”.  Dagens Nyheter. Hämtad 

2013-03-02 från Retriever Research. 


