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1. Inledning 

Strömbäck (2009) redovisar en historisk överblick över medias inverkan på den allmänna 

opinionen och visar att de har förändrats genom åren. På 1920-talet efter första världskrigets 

slut började media att etablera sig då, film och radio fick ett genombrott och började spridas. I 

slutet av 1940-talet ansågs medierna som allsmäktiga. Under denna period växte 

demokratisamhället fram. Detta ökade urbaniseringen1 och nya jobb skapades och 

människorna lämnade sina gamla sociala nätverk och skapade nya. Under första världskriget 

spreds kraftfull propaganda i media som befäste sin makt över människors åsikter och 

värderingar (Strömbäck, 2009).   

 

Andersson och Lundström (2004) lyfter fram medias påverkan och deras skildringar av 

sociala problem och socialarbetarnas yrkesroll och hur den kritiserats av media. De lyfter 

även fram vad socialarbetarna anser om medias skildringar om socialt arbete med barn och 

unga. I Sverige finns det exempel på barnmisshandels fall där socialarbetare anklagats i 

medier att deras arbete varit bristfälligt och att de inte agerat skyddande för de barn och unga 

som farit illa. Att socialarbetare blir kritiserade i media på grund av brister i yrkesrollen är inte 

ovanligt i dagens samhälle, de anklagas bland annat för att kränka föräldrar, felaktiga 

omhändertaganden och liknande. Moralisk panik är ett välanvänt begrepp vad gällande 

medias skildringar kring olika problem. Medias beskrivningar av exempelvis ett socialt 

problem är ofta överdrivet och skapar överdrivna reaktioner från allmänheten detta är 

moralisk panik. Dokumentärskildringar är ett sätt, en genre genom vilken medierna förmedlar 

berättelser för att skapa reaktioner och fånga en kräsen publik (Andersson & Lundström, 

2004).  

 

Hindberg (2006) lyfter bland annat fram dödligheten i Sverige och andra länder på grund av 

våld och mord. Föräldrar är rädda för att deras barn ska utsättas för våld och övergrepp av 

främlingar, att barn utsätts av främlingar är dock ovanligt. Anledningen till denna rädsla är att 

massmedia väljer att skriva och rapportera om fall med tragisk utgång som död, medan om ett 

barn misshandlats eller utsatts för övergrepp av en familjemedlem så uppmärksammas det inte 

på samma sätt.  

                                                 
1 Människor flyttade från landsbygden till tätorterna  
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Hemmet anses vara den plats där våld och övergrepp sker och inte av en främling utan av en 

familjemedlem. Kända fall i Sverige som det har skrivits om i media och gjorts dokumentärer 

kring har bland annat lett till förändringar i sociallagstiftningen och påverkat socialtjänstens 

arbete (Hindberg, 2006).   

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att kritiskt granska utifrån kritiskt diskursanalys och Faircloughs modell, 

hur media framställer och debatterar kring samhällets ansvar inför att ett barn blir torterad till 

döds av sin egen familj. Studien är baserad på dagspress samt kvällspress kring ett i media, 

väl uppmärksammat fall från 2006, där en 10-årig pojke blev mördad av sin mamma och 

styvfar.   

1.2 Frågeställningar  

1. Vilka aktörer kommer till tals och på vilka sätt debatteras samhällsansvar när det kommer 

till dödligt våld riktat mot barn inom familjer?  

2. Finns det likheter och/eller skillnader avseende hur dagspress resp. kvällspress rapporterat 

kring detta fall? 

3. Vilka konsekvenser kan medias rapporteringar gällande utsatta barn få för socialt arbete?  

2. Forskningsområdet och kunskapsläget 

2.1 Medias inflytande på ett samhälle 

Strömbäck (2009) diskuterar medias makt och inflytande i samhället och menar att media har 

makt och inflytande över människor. De är inte allsmäktiga men han menar att vi människor 

tar del av media och skapar olika uppfattningar utifrån deras rapporteringar. Vad vi människor 

påverkas av för medier är inte fastställt, det beror på vilka medier människor tar del av, det 

finns väldigt många olika medier och de har olika fokus. De tilltalar olika typer av människor 

och påverkar människor individuellt. Hans slutsats är att vi påverkas av media medvetet och 

omedvetet. Pollack (2001) skriver även i sin bok En studie i medier och brott om medias 

inflytande och deras skapande av allmänhetens bild av kriminalitet. Individer i ett samhälle tar 

åt sig och skapar bilder av medias skriverier vad som är brottsligt genom att uppmärksamma 

vissa brott mer än andra. Pollack (2001) beskriver även medias makt och deras inflytande i 

hur människor tänker, agerar och uppfattar verkligheten. Media kan även framställa olika 
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händelser och nyheter på olika sätt, de kan välja hur de uttrycker sig för att skapa reaktion och 

känslor hos läsaren.  

2.2 Medias skildringar av brott mot barn 

Warner (2013) skriver om ett fall som kallades Baby P och medias rapporteringar kring detta 

fall. Baby P var ett fall om en pojke som blev mördad av sin mamma och sin styvpappa. I 

detta fall fick socialarbetarna som arbetade med denna familj mycket kritik av media. Warner 

skriver även om hur uppmärksammade fall får stor plats i tidningar. Slutsatsen i denna 

undersökning blev att media, allmänheten och politikerna men även socialtjänsten har makt. 

Att man bör argumentera för att ett bättre skyddsnät borde finnas för dessa barn och att 

allmänheten skall ta sitt ansvar för utsatta barn. Detta fall kan kopplas samman med 

Andersson och Lundström (2004) forskning kring medias skildringar om sociala problem. 

Som tidigare nämnt fick socialarbetarna mycket kritik av media, deras skriverier kunde skapa 

moralisk panik hos allmänheten. Undersökningen diskuterar även vad socialarbetarna ansåg 

kring medias skildringar kring sociala problem, de ansåg att medias bild av dem var dyster. 

De betonade även att Tv och medier har stor genomslagskraft bland allmänheten. Att se en 

gråtande mamma sakna sitt omhändertagna barn påverkar allmänheten och kan leda till att 

socialtjänsten blir kategoriserade som något dåligt. Deras exempel på hur de framställs i 

media var att antingen är de oprofessionella, flummiga eller en Gestapo-agent som tar barn 

från ovetande människor (Warner, 2013). 

 

I artikeln The Role of Media in Reporting Child Abuse skriven av Marie-Christine Saint-

Jacques Et.al (2012), framgår medias skildringar av brott mot barn och deras inflytande. 

Historier om barn som far illa, som utsätt för brott är en stor del av medias rapportering. Att 

skriva om dessa sociala problem är viktigt för ett samhälle. Forskarna framhåller att ju mer 

media rapporterar om sociala problem, ju mer genomslagskraft får den bilden av ett problem i 

ett samhälle. Detta har även bidragit till att bland annat barnmisshandel erkänts som ett socialt 

problem. Nya lagar har etablerats och olika organisationer har skapats för att förhindra att 

barn far illa. Media har ett inflytande på framställningen av dessa sociala problem och 

påverkar samhället med skildringar av exempelvis ett barnmisshandelsbrott (Saint-Jacques 

med flera, 2012).  
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Dessa fall skapar reaktioner från omgivningen och framkallar bland annat ilska. De fall som 

får en plats i media är oftast fall som har en tragisk utgång så som död eller allvarliga skador. 

Informationen som socialarbetarna har om ett fall är sekretessbelagd, och samtidigt är det bara 

de kända fallen som får utrymme i media. Ett exempel på ett känt rättsfall som fick stort 

utrymme i media var mordet på en 10-årig flicka i en mindre stad i Sverige. Anledningen till 

detta var att den 10-åriga flickan till en början var försvunnen och då ansåg bland annat en 

anhörig, att media kunde hjälpa till att hitta flickan. De kända fallen är oftast de fall som är 

tragiska och ofattbara, dessa fall blir kända på grund av deras bakgrund och därför är det en 

större efterfrågan från allmänheten att få information om hur det går i utredningen och 

liknande. Slutsatsen i denna artikel (Saint-Jacques Et.al 2012), blev att på grund av medias 

skildringar kring sociala problem som exempelvis barnmisshandel så ökade allmänhetens 

medvetande och deras uppmärksamhet kring barn som far illa. Anmälningar om barn som far 

illa ökade, dock så är det många barn som fortfarande far illa så de ansåg att mer tid och 

pengar skall läggas på organisationer som arbetar emot våld mot barn. Samtidigt som detta 

kan leda till moralisk panik som Andersson och Lundström (2004) påpekar i sin forskning och 

menar även att allmänheten ska kritiskt granska medias skildringar innan olika uppfattningar 

skapas (Saint-Jacgues med flera 2012; Andersson & Lundström, 2004).   

2.3 Brott mot barn  

Barnombudsmannen (2012) skriver om våld i nära relationer och hur detta påverkar barn och 

ungdomar som dagligen utsätt för detta. Denna forskning belyser för läsaren om hur de 

samlade in sin information, barn berättar själva om våldet, samhällets skydd utreds även i 

denna studie. Under hösten 2011 mötte Barnombudsmannen barn och unga som upplevt våld i 

nära relationer, de olika typer av våld de beskrev var: fysiskt våld, psykiskt våld och sexuella 

övergrepp. De flesta barn och ungdomar de samtalade med lever idag med skyddade 

identiteter. De samtalade med 34 barn och unga varav 12 stycken var pojkar och 22 stycken 

var flickor, de var i åldrarna 8-26 år. Syftet med denna studie var att ta reda på hur samhället 

kunde hjälpa dem. Vad som måste förändras och vad som kunde förbättras för att undvika att 

fler barn och unga blir utsatta för detta våld. Om man råkar illa ut, vilket stöd behöver de då? 

(Barnombudsmannen, 2012).  

 

Deras fokus blev att ta reda på vad barnen och de unga berättade själva, om vad som varit bra 

och vad som varit mindre bra. De har inte frågat vilken typ av våld de blivit utsatta för.  
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I samtalen använde de en metod som de kallar Unga Direkt. Denna metod utgår från att barnet 

är expert på sitt liv och sin situation. Barnet skall få prata till punkt, ingen skall lägga sina 

egna åsikter eller värderingar på det som sägs. Olika verktyg kan användas för att underlätta 

berättelserna, bland annat collage eller dramatiseringar. De anpassade samtalet efter barnets 

eller ungdomens egna önskningar. Trygghet, respekt och anonymitet var deras ledord. 

Undersökningen fokuserade även på hur dessa barn och unga påverkats av detta våld. 

Undersökningen visade att alla barn som lever med våld i nära relationer far illa. 

Personligheten, förmågan till inlärning och lek, relationer och beteende är några saker som 

påverkas. Barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Detta är ett vanligt motto när det 

gäller barn och det är inget undantag när de bevittnar våld eller blir utsatta för våld själva. 

Våld mot barn kan sluta i en tragedi, allvarliga fysiska skador och dödsfall. Detta är i de 

extrema fallen. Även psykiskt våld kan sätta djupa spår hos ett barn, känslan av att bli 

avvisad, övergiven och problem med anknytningen är bara några få av dessa skador 

(Barnombudsmannen, 2012).  

 

Rädsla, skadad självkänsla och osäkerhet är också vanligt hos dessa barn. Skadorna från 

psykiskt våld styrs av hur grovt våldet är och under hur lång tid det pågått. Forskning visar att 

barn som varit utsatta eller utsätts för detta våld löper stor risk att hamna i ett destruktivt liv 

med kriminalitet, missbruk, rökning eller hetsätning. De åtgärder denna forskning diskuterar 

är att tidiga insatser kan vara avgörande, skolans ansvar att anmäla vid misstanke är bland 

annat en tidig insats. Om de misstänker att ett barn far illa genom att ett barn uppvisar 

blåmärken eller ett socialt avvikande beteende skall de anmäla (Barnombudsmannen, 2012).  

 

Isdal (2010) beskriver våldets aktörer, han skiljer på offret, utövaren och observatören. Offret 

är den aktör som blir utsatt för exempelvis en misshandel eller övergrepp. Offret kan vara 

slumpmässigt utvald av utövaren, att utövaren ger sig på en okänd person exempelvis på en 

offentlig plats eller liknande. Ett offer som inte är slumpmässigt utvald kan vara en person 

som blir utsatt för våld i hemmet. Utövaren är den personen eller de personer som utsätter 

offret för våld och övergrepp. Utövaren kan vara en bekant eller familjemedlem till offret. 

Observatören är den eller de personer som bevittnar våldet. Observatören har ett ansvar att 

ingripa om det inte sker så blir observatören medskyldig. Media är även de en observatör då 

de skriver om våldsbrott (Isdal, 2010).   
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En undersökning som gjordes av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstadsuniversitetet år 

2011 visar hur barn blivit utsatta för våld i hemmet. De undersökte en skolklass med elever i 

åldrarna 15-16 år. Siffrorna visade att hemmet är en otrygg plats för många barn och unga. 

Undersökningen fokuserade på barn som blivit utsatta för kroppslig bestraffning i hemmet, 

antingen vid enstaka tillfällen eller vid många tillfällen. Lite mer än 13 procent av eleverna 

svarade att de blivit slagna vid enstaka tillfällen eller vid många tillfällen av någon av 

föräldrarna eller annan vuxen. Av dessa blev ca 80 procent slagna vid enstaka tillfällen, de 

resterande 20 procent blev slagna vid flera tillfällen. Risken ökar i hem där våld förekommer, 

främst mellan vuxna. Cirka 6 procent av eleverna medgav att det förekommit våld mellan de 

vuxna vid enstaka tillfällen. Cirka 2 procent medgav att våld förekommit många gånger 

mellan de vuxna. Bland dessa barn som medgav att våld förekommit i hemmet är hela 70 

procent av dem vittnen till våld. Broberg et al. (2011) beskriver att barn ofta är vittnen till våld 

och vad det innebär att vara ett vittne. Barns upplevelser av våldet består av hörsel-, syn och 

känslointryck, de kan även välja att ”rymma” från händelsen och stänga in sig på sitt rum.  

2.4 Anmälningsplikt 

I början av år 2000 hamnade socialtjänstens arbete kring skydd för utsatta barn i fokus efter 

att fall kring utsatta barn hamnade i rampljuset i tidningar och dokumentärer för att väcka 

debatt kring dessa barns situation. Debatten handlade dels om hur myndigheter däribland 

socialtjänst inte agerat och dels att socialtjänsten ingripit och kränkt föräldrar där det inte 

fanns någon grund för ett omedelbart omhändertagande av barn. Detta ledde fram till att 

socialstyrelsen idag har i uppdrag att utreda fall där barn avlidit på grund av brott (SFS, 

2007:606) 

 

Socialstyrelsen (2012) har gjort en undersökning angående anmälningsplikten som olika 

myndigheter har. De myndigheter som har anmälningsplikt är skyldiga enligt lag att anmäla 

om ett barn far illa eller om misstanke uppstår att ett barn far illa. Det finns brister inom detta, 

alla anmäler inte trots misstanke. De undersökte även hur många barn som avlidit på grund av 

brott samt vilka lagar som ändrats för att skydda barn som far illa. Syftet med socialstyrelsens 

undersökning var att skapa ett underlag till åtgärder som kan förebygga att fler barn skall fara 

illa och i vissa fall avlida. Regeringen vill skapa ett långsiktigt system för 

kunskapsuppbyggnad och att ett helhetsperspektiv ska vara genomförbart för att utreda barn 



7 
 

som avlidit med misstanke om brott. De samlade in handlingar från olika myndigheter, bland 

annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Deras slutsats blev att det finns brister i 

samverkan mellan polisen, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, samverkan har även 

saknats trots att behovet har funnits. Bristerna i barnavårdsutredningarna är att det tar för lång 

tid att utreda, trots tecken på att barnet farit illa. Hälso- och sjukvårdens brister är att de inte 

undersöker om deras patienter har barn, en patient med psykiska problem kanske brister i 

föräldrarollen (Socialstyrelsen, 2012).    

 

Ett stöd i socialsekreterarens arbete för att bedöma barn och ungas behov av insatser är BBIC- 

barns behov i centrum. BBIC är ett handläggnings- och dokumentations system för utredning, 

planering och uppföljning inom socialtjänsten som socialstyrelsen har arbetat fram. 

Socialstyrelsen har hämtat detta system från England men har sedan anpassat detta till 

svenska förhållanden, med utgångspunkt från SoL, FN:s- barnkonvention i samarbete med 

forskare och ett antal kommuner. Ett försöksprojekt pågick mellan 1999-2005 och används 

numera inom de flesta kommunerna. BBIC:s teoretiska ram bygger på ett antal teorier om 

barns utveckling, främst utvecklingspsykologin. Teorier är viktiga redskap eftersom de kan 

hjälpa socialsekreterare att organisera sina tankar och sin förståelse för barnet på ett 

systematiskt sätt och därigenom också få vägledning i sitt handlande. Med den teoretiska 

kunskapen och förståelsen kan socialsekreterare tydligare förklara för barnet och föräldrarna, 

vad det är som ligger till grund för bedömningar och handlingar från deras sida 

(Socialstyrelsen, 2006).  

2.5 Socialarbetare om massmedia 

Andersson och Lundström (2004) har gjort en studie om socialarbetares syn på massmedias 

bild av dem. Undersökningen bygger på intervjuer av socialarbetare som arbetar med barn 

och unga i två olika kommuner i Sverige. De framhäver massmedias viktiga maktresurs i ett 

informationssamhälle. Dagspressens uppgift enligt deras policy är att kritiskt granska 

makthavare, vara opartisk i nyhetsförmedling och stå på människans sida. Det så kallade 

dagordnings begreppet syftar till att medias inflytande inte handlar så mycket om vad 

människor ska tycka utan vilka frågor de ska tycka till om. Media uppmärksammade 

ungdomsproblematik under 1990-talet och detta gjorde att kommunens socialtjänst tillskapade 

resurser för denna grupp. Antalet omhändertagande av ungdomar för samhällsvård ökade. 

Socialarbetarna som medverkade i denna studie beskriver bilden som skapats av dem i 
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pressen på två sätt, som antingen oprofessionella och att de inte klarar av att skydda ett utsatt 

barn, eller som för hårdhänta och omhändertar barn på bristfälliga grunder. Socialarbetarna 

för fram att medias skriverier om de dramatiska barnavårdsfallen kan skapa en förenklad men 

även motsägelsefylld bild av det sociala arbetets roll. Socialarbetarna beskriver även att 

medias skriverier om det sociala arbetet och yrket socialarbetare är mer negativt beskrivet än 

någon annan yrkesgrupp eller yrkestitel. Medias skriverier påverkar även deras självbild och 

allmänheten attityder mot dem (Andersson & Lundström, 2004).    

 

Andersson och Lundström (2004) genomförde en studie under 4 månader 2001, de följde fem 

svenska dagstidningar och deras rapportering gällande socialt utsatta barn och unga och 

socialt arbete. Av tidningsurklippen framgår att rapporteringen kring socialt arbete med barn 

och unga bygger på vardagliga händelser där socialarbetare själva eller deras arbetsgivare 

uttalar sig. När det framförs kritik kommer det från olika myndigheter eller forskare. De 

analyserade även två dramatiska barnavårdsfall, där barn blivit misshandlade till döds och 

som hade stor plats i medierna under 1990-talet (Andersson & Lundström, 2004).    

De återfann (38 %) positiva artiklar och (25 %) negativa artiklar. De positiva fanns i 

lokaltidningar medan de negativa fanns i rikstidningar som Dagens nyheter och Aftonbladet. 

När de analyserade de dramatiska barnavårdsfallen blev det stort uppslaget i pressen och 

oftast skapas då en negativ bild av det sociala arbetet. Deras uppslag är dramatiska och spelar 

på allmänhetens känslor, de framställer socialarbetare som byråkratiska och okänsliga och 

framställer familjers och barns lidande (Andersson & Lundström, 2004).    

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att sammanfatta den tidigare forskningen på ett tydligt sätt har jag valt att sammanfatta de 

tre ämnena: medias makt, brott mot barn och socialsekreterare i media. Media har en makt 

över ett samhälle och framförallt över allmänheten. Media är allmänhetens informationskälla, 

media fyller en viktig funktion för att sprida information till världen och dess invånare. Utan 

medias publikationer skulle samhället gå miste om mycket viktig information. Media kan 

även anses som ett negativt fenomen, de rotar i människors liv, skriver om händelser på ett 

negativt sätt, publicerar den information som säljer tidningar utan att veta om det finns någon 

sanning bakom. Media kan skapa moraliskt panik via deras publikationer, de påverkar 

allmänhetens i deras tyckande och tänkande. Händelser med tragisk utgång skrivs det mycket 

om och allmänheten påverkas. Den tidigare forskningen som handlar om brott mot barn 
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påvisar att barn är mer eller mindre är maktlösa i dagens samhälle. Att barn utsätts för hemska 

dåd och att andra myndigheter ofta får skulden för detta. Media skriver även ut vem som 

utförde dådet, exempelvis i Baby Ps fall, då skrev de mamman och styvpappan mördade sitt 

barn. Samma gäller i fallet jag valt att analysera, fallet Bobby där det var hans mamma och 

styvpappa som torterade honom tills döds. Det skrivs sällan om de barn eller vuxna som den 

hjälp och räddat livet på. Det som även försvårar den korrekta bilden av ett fall där 

socialtjänsten varit inblandad är deras sekretess, de får inte yttra sig om att de kände till offret. 

De får inte röja personens identitet genom att bekräfta att de hade kännedom om personen. 

Detta bidrar till att socialtjänstens version av ett fall aldrig når allmänheten.     

3. Den valda metoden 

Jag har valt en kvalitativ forskningsansats och jag har använt mig av Faircloughs 

tredimensionella modell (se bilaga 1). Ett begrepp inom kvalitativa studier är tillförlitlighet, 

detta begrepp består av följande kriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet betyder att forskaren beskriver detaljerat 

och beskrivande sitt material, så att det blir trovärdigt. Även att läsaren får en bild över 

verkligheten eller undersökningen. Överförbarhet innebär att resultatets gemensamma 

aspekter och om forskaren kan få samma resultat i en annan miljö. Pålitlighet innebär att 

forskaren beskriver forskningens tillvägagångssätt detaljerat och redovisar sin metod under 

studien. Forskaren skall få möjligheten att styrka och konfirmera sitt material, forskaren skall 

ha varit objektiv och redovisa att studien är baserad på kunskap och fakta. Dessa kriterier kan 

vara svåra att följa under kvalitativa studier, då kvalitativa studier innebär tolkningar, 

verklighets problem och de är tolkade av en individ och vi är alla olika och har olika 

värderingar och sätt att se på saker och ting (Bryman, 2012).  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Intresset för min studie väcktes av att jag hade lyssnat på några P3 dokumentärer och läst 

mycket publikationer om brott mot barn. Det som intresserade mig mest var hur media skrev 

om detta fall, fallet Bobby och dess aktörer, med aktörer menar jag offret, förövarna samt 

omgivningen. Något som jag även fann intressant var hur media kan påverka allmänheten med 

deras publiceringar och deras strukturering av artiklarna och om de möjligen förändrade redan 

existerande diskurser eller skapade nya. På vilket sätt de satte rubriken och hur de skrev för att 
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väcka uppmärksamhet från allmänheten. Jag valde att ta del av dagspress samt kvällspress, 

hur jag gjorde det urvalet beskriver jag i avsnittet urval.       

3.2 Insamling av tidigare forskning  

Jag har till stor del använt mig av Mittuniversitetets biblioteks databaser. De databaser som 

jag använt mig av är Diva och Psykinfo, dessa databaser innehåller ett brett utbud av olika 

forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. När jag sökte efter relevant forskning i 

Diva använde jag mig av dessa sökord: brott mot barn, barnamord, sociala problem i media, 

medias skildringar av sociala problem, utsatta barn, våld mot barn, kända rättsfall. När jag 

sökte i psykinfo så använde jag mig av engelska ord som motsvarar de svenska ord jag 

redovisat ovan. Några exempel på dessa ord var, child murder, abused child, social problem 

och social work. Jag har även tagit del av relevant litteratur, olika böcker och rapporter som 

socialstyrelsen, barnombudsmannen och litteratur som handlade om våld och våldets mening, 

starka känslor och sårbara barn. Anledningen till att jag valde att ta med forskning som 

Socialstyrelsen står bakom var på grund av att de brukar skriva om kända fall och 

myndigheters utövande då deras uppgift är att granska och sammanställa rapporter kring 

sådana ämnen. De litterära verk jag har valt att använda mig av har gett mig mycket 

användbar fakta om kunskapsläget kring dessa problem men även olika teoretiska 

ståndpunkter.  

3.3 Empiriskt material 

Empirin består av artiklar från både kvällspress och dagspress om ett fruktansvärt brott mot en 

10-årig pojke som var försvarslös mot sina förövare. Pojken hade ett handikapp och en 

diagnos som gjorde att han var underutvecklad i sin mognad. Artiklarna som är med i denna 

studie är från Dagens nyheter och Aftonbladet, jag valde ut fem stycken från Dagens nyheter 

samt fem stycken från Aftonbladet. Sammanlagt består studien av tio artiklar som berör detta 

fall dels från början av detta fall, då pojken anmäldes försvunnen av sina föräldrar, till han 

återfanns död och det rättsliga efterspelet. Jag har genomfört en kvalitativ studie och jag valde 

att använda mig av 10 artiklar på grund av att inom den kvalitativa forskningen är inte 

mängden avgörande utan analysen och genomförandet. Om min studie varit en kvantitativ 

studie hade jag behövt fler artiklar, då den typen av studie fokuserar på antalet före kvalitén 

och analysen av materialet (Bryman, 2012).  
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3.4 Urval 

Jag valde att inhämta det empiriska materialet från både dags- och kvällspress, jag valde 

tidsperioden 2006-2012 alltså tio år. Den dagspress jag valde var Dagens nyheter och den 

kvällspress jag valde var Aftonbladet, dessa valde jag utifrån att de är stora tidningar och har 

skrivit mycket om detta fall. Jag valde att tidsbegränsa min sökning då jag ville ha artiklar 

från början av detta fall till det rättsliga efterspelet och då ansåg jag att en begränsning på tio 

år var lämplig. Jag visste inte på förhand hur länge detta fall var aktuell i pressen och valde då 

en lång tidsbegränsning. Jag sökte via Dagens nyheter samt Aftonbladets egen sökruta som 

finns på respektive tidnings hemsida. De sökord jag använde mig av när jag sökte på båda 

tidningarna var: Mordet på Bobby, Bobby Äikiä och fallet Bobby. På Aftonbladet fick jag 

119,44 stycken träffar när jag sökte på Mordet på Bobby, 125 stycken träffar på sökordet fallet 

Bobby samt 25 träffar när jag sökte på Bobby Äikiä. Jag fann även en kolumn som heter ”läs 

mer” där jag fann tips på artiklar som kom till användning i studien. När jag sökte i Dagens 

nyheters sökruta med samma sök ord fick jag 68 stycken träffar på mordet på Bobby, 151 

stycken träffar på fallet Bobby samt 6 stycken träffar på Bobby Äikiä. Dagens nyheter har 

ingen ”Läs mer” ruta med tips på liknande eller andra artiklar i samma genre. De har en ruta 

där det står ”Andra har läst” dock använde jag mig inte av den då jag fick fram intressanta 

artiklar via mina sökord. De flesta av mina artiklar är från året 2006, då Bobby blev mördad 

och artikeln från 2012 valde jag utifrån att den var intressant, intrycket jag fick var att det var 

en påminnelse om detta hemska brott.  De artiklar jag valde till min undersökning är av olika 

art, olika aktörer kom till tals, intressanta citat och artiklarna hade olika utgångspunkter och 

detta bidrog till en bredare bild av detta fall. Jag har inte skrivit ut journalisternas namn eller 

undersökt om det är en och samma journalist som skrivit artiklarna då jag anser att det inte är 

relevant för min studie (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

3.5 Val av analysmetod 

För att analysera mina tidningsartiklar har jag använt mig av en kvalitativ forskningsansats i 

form av Faircloughs modell (se bilaga 1), att analysera tidningstext utifrån Faircloughs tre 

dimensioner. De tre olika dimensionerna åtskiljs analytiskt men de påverkar varandra genom 

att en text har en viss uppbyggnad som formar produktion och konsumtion av textmassa och 

detta påverkar och påverkas av den sociala praktiken. Utifrån Faircloughs modell tänker jag 

analysera vilka diskurs som förekommer och därefter strukturera artiklarnas upplägg.  

Faircloughs tre dimensioner är:  
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Text: I textanalysen har jag valt att undersöka de utsagor som framkommer i artiklarna, hur 

språket används i de artiklar jag valt ut och jag gör då analysen utifrån det som sägs eller 

påståenden. Jag har även valt att analysera rubrikerna på de valda artiklarna. Jag har inte lagt 

mitt fokus på att analysera grammatiken så som stavfel och andra grammatiska fel. 

Diskursiv praktik: Studera och analysera hur textförfattaren bygger på redan existerande 

diskurser och genrer för att skapa en text och på hur textmottagaren (läsaren), använder 

diskurser och genrer i sin konsumtion och tolkning av texten. För att analysera vilken diskurs 

som artikeln har så valde jag att lyfta fram olika citat från de valda artiklarna, de jag funnit är 

offerdiskurs, förövardiskurs och ansvarsdiskurs. Dessa diskurser har jag valt utifrån min 

uppfattning av artiklarna och citaten. Diskurser är inget som förekommer i verkligheten utan 

det är något som konstrueras utifrån en undersöknings frågeställning och syftet med studien. 

Det betyder inte att de saknar verklighetsinnehåll men diskursen är knuten till en specifik 

studie (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

Social praktik: Analysera hur den diskursiva praktiken förhåller sig till den bredare sociala 

praktiken den ingår i. Vilken konsekvens den diskursiva praktiken får socialt, ideologiskt och 

politiskt. Hur en social förändring uppnås och vilken roll diskursen har i denna förändring, 

påverkar massmedia på så sätt att diskursen vidmakthålls eller ombildas (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2012) definierar begreppet validitet som en bedömning av de resultat som skapats 

kring en undersökning är sammanhängande eller inte. Jag har försökt att säkerställa 

validiteten i uppsatsen genom att förklara hur jag gått tillväga och hur jag tänkt kring mina 

slutsatser. Mitt mål med denna uppsats har inte varit att objektivt analysera dessa artiklar då 

det är omöjligt då det är ett känsligt och hemskt fall som det är väldigt svårt att inte påverkas 

av. För övrigt ”objektivitet” inom vetenskapligt arbete är ett omtvistat ämne. Reliabilitet 

innebär att en undersökning är genomförbar av en annan forskare på samma sätt och att få 

samma resultat, eller om resultatet är slumpmässigt utifrån olika faktorer. Jag kan inte med 

100 % säkerhet säga att någon annan som gör en liknande studie skulle uppnå samma resultat 

som jag eller dra samma slutsatser. Jag gör min egen tolkning av Faircloughs modell samt 

mina egna tolkningar utifrån min verklighet och mina egna värderingar (Bryman, 2012).    
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3.7 Etiska överväganden 

Det finns olika etiska principer som skapats för att skydda de personer som är delaktiga i en 

studie. Det finns etiska frågor kring frivillighet, anonymitet, integritet och konfidentialitet. De 

etiska principer som gäller för svensk forskning är: 

Informationskravet som innebär att forskaren skall förmedla kunskap om forskningen till de 

personer som deltar i studien. De ska få information om att det är frivilligt, att de får avbryta 

om de vill. De ska även få en bild över hur undersökningen kommer att gå till och vilka 

moment som kommer att ske. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att 

bestämma deras deltagande, om de ska delta eller inte. Om en minderårig person ska delta, 

ska en förälder eller vårdnadshavare godkänna medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla de uppgifter om de personer som inträffar i undersökningen är sekretess. Personuppgifter 

måste förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlas in om de personer som medverkar bara får användas i 

forskningsändamålet (Bryman, 2012). 

 

Då jag bygger analysen på nätpublicerade tidningar anser jag att jag inte ställs inför samma 

etiska dilemman som om jag skulle använda mig av intervjuer eller enkätundersökning som 

metod. Jag anser att jag följt de ovanstående principerna då min uppsats bygger på redan 

publicerat material och detta material har godkänts att publiceras och gjorts tillgängligt för 

allmänheten. Med det menar jag att de artiklar jag har använt mig av i min studie är offentliga 

som vem som helst har tillgång till och kan undersöka/analysera dess innehåll. Jag har angett 

källor och använt citat utifrån det som publicerats i artiklarna och jag har ej kränkt någon 

aktör.  

4. Teoretiska perspektiv 

Jag har valt att kritiskt granska artiklar utifrån Faircloughs modell både från dagspress samt 

kvällspress gällande ett känt rättsfall. Den teori jag valt och som ligger till grund för min 

tolkning av det empiriska materialet är kritisk diskursanalys. Teorin och Faircloughs modell 

är valda utifrån att de är lämpade för en studie av tidningsartiklar. Faircloughs modell är ett 

bra verktyg att använda sig av vid analys av tidningsartiklar för modellens månsidighet. Den 

bidrar till att hela artikeln analyseras, rubriker, citat och hur de väljer att skriva ut 

informationen för att belysa en redan existerande diskurs eller förändra/skapa nya. 
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Jag har även valt att presentera diskursanalys och socialkontruktionismen utifrån att de är 

grunden till den kritiska diskursanalysen. För att använda sig av kritisk diskursanalys måste 

socialkonstruktionismen accepteras (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

4.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism utgår ifrån att det inte finns någon absolut sanning eller kunskap utan 

att människans verklighet och kunskap skapas i kommunikation människor emellan. Enligt 

detta perspektiv så är sanningen ingen produkt av objektiva observationer av omvärlden, utan 

den består av sociala interaktioner och processer mellan människor som alltid skapas på nytt. 

Något som är centralt för detta perspektiv är språket. En människas känslor, tankar och 

erfarenheter är en produkt av språket, hur vi använder språket speglar hur vi uppfattar oss 

själva. Perspektivet skiljer mellan verkligheten och människans berättelse om den. I en 

berättelse ger vi olika mening till de ord som används och i och med det så förändras ständigt 

en berättelse. En berättelse kan även förändras i samspelet mellan olika aktörer och i vilket 

sammanhang som samtalet äger rum (Winter Jørgensen & Phillips, 2000).  

Burr (1995) diskuterar människans personlighet och om vi har någon överhuvudtaget. Det 

vanligaste sättet att beskriva en persons personlighet är utifrån deras yttre beskrivningar. Vad 

personen har för ögonfärg, vart vi bor, hur vi ser ut och så vidare. En persons personlighet kan 

speglas på olika sätt av olika människor, vid olika tidpunkter. Om en person hamnar i 

slagsmål kan de som bevittnar slagsmålet anta att den personen är aggressiv eller våldsam, 

detta behöver inte stämma. Då de inte känner personen eller vet varför slagsmålet bröt ut. 

Alltså kan även fördomar eller förhastade slutsatser skapa en människans personlighet utifrån 

en observatörs antaganden (Burr, 1995).    

4.2 Diskursanalys 

Diskursanalys innefattar alla typer av språkbehandlingar, det skrivna eller det muntliga som 

finns i olika sociala sammanhang. I en diskursanalys är det användandet av språket i ett visst 

sammanhang och vid en viss tidpunkt som är intressant att analysera. 

Diskursanalys tillämpas i både text och samtal till skillnad från samtalsanalysen. 

I en definition kan begreppet diskursanalys beskrivas som att det handlar om det som skrivs 

och sägs. Utifrån detta görs då en analys av texten utan att analysera i vilket sammanhang 

texten ingår i. Diskursanalys kan även användas på en händelse och då handlar det om att säga 

och göra. I samspelet mellan människor sker kommunikation som skapar vanor och 
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handlingsmönster och bildar olika sociala praktiker. De sociala praktikerna är de som sedan 

blir gränssättare för vad man får säga eller göra i samspelet mellan människor. Språket och 

orden förändras ständigt och är beroende av sammanhang vid ett visst tillfälle. Diskursanalys 

är att ha ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som produceras. Kunskapen är de 

föreställningar som vi gör av vår omvärld, dels genom språket, i sociala sammanhang och 

som påverkas av vår historia och kultur (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.3 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en variant av diskursanalys. Fairclough betonar att språk, makt och 

samhället hör samman. Att använda kritisk diskursanalys gör det möjligt att granska olika 

maktförhållanden och att avslöja hur de olika diskursiva praktikerna bevarar ojämnlika 

maktförhållanden. Det handlar om att analysera kopplingen mellan språkbruk och social 

praktik. Fairclough menar att en analys av diskurser inte enbart handlar om språket och har 

därför skapat en tredimensionell modell (se bilaga 1) som ett analytiskt verktyg. Modellen 

innebär att söka relationer mellan de olika diskurser som finns i en text och i produktionen av 

texten samt hur resultatet samverkar med den sociala praktik som omger dessa. Tanken med 

modellen är att de som ingår i praktiken ska göras medvetna om hur vårt språkbruk kan 

påverka och bidra till ojämnlika maktrelationer (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Textnivån är tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella. 

I diskursnivån handlar det om produktion och konsumtion av texter.  

Social praktik är en handling inom ramen för en verksamhet och alla diskurser skapar en 

gemensam diskursordning. Diskursordningen är summan av de diskurs typer som används 

inom en social institution eller en social domän som till exempel media och socialtjänsten 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

5. Resultat och analys 

Empirin har hämtats från tio artiklar, fem stycken från Dagens nyheter samt fem stycken från 

Aftonbladet. Artiklarna har analyserats utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Jag har 

undersökt vilka diskurser författaren framhäver via citat och artikeln i helhet så som 

underrubriker samt mina egna intryck. För att tydliggöra så har jag delat in artiklarna i tre 

olika diskurser som jag funnit under min analys av textmaterialet. Winter Jørgensen & 

Phillips (2000) menar att diskurser skapas utifrån studien som görs och en diskurs kan skapas 
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utifrån frågeställningarna och syftet med studien. Diskurserna jag funnit är förövardiskurs, 

offerdiskurs samt ansvarsdiskurs. Offerdiskursen valde jag utifrån hur jag upplevde att 

artiklarna var skrivna, hur de framställde Bobby som var offret för detta brott. Samtidigt fick 

jag intrycket av att förövarna framställde sig som offer. Förövardiskursen valde jag utifrån 

underrubriker som ger information om vilka förövarna var samt uttalande från förövarnas 

advokater då de försvarar sina klienter. Ansvarsdiskursen valdes då bland annat en artikel 

handlar om polisens arbete samt olika citat från andra artiklar från bland annat chefen för 

barn- och utbildningsförvaltningen, från åklagaren och stödfamiljen som Bobby hade haft 

tiden innan sammanflyttningen med styvpappan samt en granne. Under varje diskurs är 

artiklarna indelade i kronologisk ordning, med tidigaste datumet först. Offerdiskurs är den 

första som presenteras sedan är den andra är förövardiskurs och den sista är ansvarsdiskurs. 

Artiklarna handlar om hela processen kring detta fall, det är inte organiserade i korrekt 

ordningen utifrån händelseförloppet.  

5.1 Fallbeskrivning 

En 10- årige pojke anmäls försvunnen av sina anhöriga. De hade varit inne på ett köpcentrum 

i staden de bodde i. När de kom ut till bilen var pojken borta, de ringde då polisen och polis 

och militär drog igång ett omfattande sökande efter pojken. De letade överallt och personalen 

letade igenom hela köpcentrumet. Polisen misstänkte att något var fel då de inte återfann 

pojken, efter ett tips riktades misstankar mot de anhöriga. De anhöriga togs in på förhör men 

de nekade till brott. Efter några dagar i häktet så bad den ena anhöriga att få tala med 

förhörsledaren, denne ville berätta något. Dennes berättelse ledde till att de fann pojken, han 

var död och låg på botten av en sjö. Detta ledde till att de båda anhöriga omhäktades och att 

de på sannolika skäl vara vållande till pojkens död. Under utredningen av mordet på den 10-

åriga pojken framkom det vad den lilla pojken varit utsatt för. De anhöriga hade torterat 

honom och utsatt honom för kränkande handlingar av omänskligt slag som sedan ledde till 

hans död (Sveriges television, 2007).  

5.2 Empiriskt material  

5.2.1 Offerdiskurs 

”Ingen vet varför Bobby måste dö” Aftonbladet 2006-05-02; 

Rubriken ger intryck av att tidningen ställer en fråga till läsaren eller att det är ett påstående. 

Artikeln är uppbyggd och indelad i underrubriker som speglar föräldrarnas ”ursäkter” till det 
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våld som ledde till Bobbys död. Underrubrikerna är: ”Mycket alkohol”, ”bestraffningar” och 

”mentalt frisk”. Rubriker är strategiskt utvalda för att göra läsaren nyfiken på att få mer 

information kring varför Bobbys mamma och styvpappa agerade som de gjorde. Föräldrarna 

skyller bland annat på att de drack mycket alkohol, att styvpappan blev arbetslös, att de båda 

var sjuka och samt att Bobby ”gick dem på nerverna”. Familjens psykiska ohälsa kombinerat 

med alkohol ledde till att våldet mot Bobby eskalerade och han avled. I artikeln framgår det 

även att mamman och styvpappan genomgått en liten rättspsykiatrisk undersökning och att de 

båda förklarats mentalt friska. De friskförklarades och det kan upplevas overkligt då 

”normala” människor, enligt samhällets normer och värderingar inte skulle klara av att göra 

något så hemskt som de har gjort.  

En diskurs i samhället är att, för att begå ett brott som detta måste man vara psykiskt sjuk och 

allmänheten vill gärna ha en förklaring till sådant beteende. Artikeln tar upp deras svåra 

situation att de drack mycket alkohol, styvpappan hade blivit arbetslös och att de var tvungna 

att bestraffa Bobby då han gick dem på nerverna. Båda framställs då som offer, att de saknade 

förmåga att ta hand om Bobby på grund av deras sociala situation och att de då inte kan ses 

som ansvariga för sina handlingar. Gränsen mellan offer och förövare blir otydlig, skapar 

förvirring hos läsaren.  

 

”Bobby sa: straffa mig då, döda mig” Aftonbladet 2006-05-02; 

Rubriken väcker många frågor hos läsaren. Det ger intryck till att det är vuxnas ord och inte 

ett barns. Rubriken förmedlar att Bobby gjort något fel, den lägger skuld på honom. 

Denna artikel är utformad så att läsaren får se ett utdrag ur ett förhör mellan en förhörsledare 

och styvpappan, framför förhörsledarens frågor står det F och framför styvpappans svar står 

det S. I artikeln ges intrycket att styvpappan skyller ifrån sig på Bobbys mamma, han erkänner 

vad som skett men försöker ändå lägga det största ansvaret på mamman. Ett citat som gör 

detta tydligt är ett citat av vad styvpappan berättar kring natten då Bobby dog: ”Jag öppnar 

Bobbys dörr och säger ”god natt då Bobby”. Men jag får ingen reaktion. Så då går jag in i rummet 

och säger något högre... och då ropar jag på mamman. Men det är tyst i huset. Och det finns inget 

tillbakarop, nej ingenting. Jag kommer upp i rummet. Hon säger ingenting, hon lägger sig på knä. Jag 

frågar ”vad är det som har hänt, vad är det som händer”. ”Inget”. Jag säger att Bobby är iskall, men 

hon säger ingenting, ingenting”. Mamman framställs av styvpappan i detta citat att hon visste att 
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pojken var död, då hon var tyst innan hon föll ner på knä. Detta citat kan bidra till att läsaren 

får inblick i en annan diskurs än den fördomsfulla många har, att det är mannen som är 

förövaren och att kvinnor är sårbara och oskyldiga, särskilt mammor. Detta kan skapa en 

förändring av en diskurs att kvinnor och mammor kan vara skyldiga om läsaren väljer att tro 

på styvpappan. I dagens samhälle är det vanligt att allmänheten har fördomar att förövaren är 

en man. 

 

”Motsägelser när mamman berättade om Bobbys död” DN 2006-08-15; 

Denna rubrik ger läsaren tankar om att mamman erkänt eller berättat något som tyder på att 

hon inte hållit sig till sanningen tidigare. Rubriken är ”fetad” och en aning större än övriga 

texten. Artikeln är uppbyggd på hennes version av brottet och hennes agerande vid vissa 

tillfällen. I denna artikel ges intrycket av att mamman vill framstå som ett offer för detta våld. 

Att hon inte hade något annat val än att lyda sambon. Hon berättar bland annat att vid jul och 

nyår utsattes Bobby inte för något övergrepp eller våld för då var sambon sängliggande. När 

hon berättar om sin medverkan beskriver hon det på följande sätt: ”Jag hjälpte till med att ta av 

honom kläderna och med att hålla honom medan han tejpades fast. Jag vågade inte annat för dels tror 

jag det hade blivit värre för Bobby och dels hade jag själv straffats om jag vägrat”. Mammans 

berättelse av händelseförloppet är detaljerat enligt artikeln men inte utan motsägelser. Hon 

berättar att hon nådde sin gräns redan på sommaren gällande sambons våldsamma sätt, trots 

detta stannade hon kvar hos honom. Detta påvisar en redan existerande diskurs att kvinnor är 

”offer” och ”svaga” och att män har övertaget. Mamman distanserar sig själv från detta brott, 

hon beskriver det som hänt som händelser och intrycket jag erhåller är att hon inte säger vem 

som gjort vad utan hon lämnar information kring detta. Mamman sätter sig själv i offerrollen, 

hon erkänner inte att hon gjort något fel.      

”10-årige Bobbys öde skakade hela Sverige” Aftonbladet 2012-06-08; 
Denna rubrik är ett bra exempel på hur en rubricering kan användas för att väcka intresse hos 

läsaren. Den talar om att något fruktansvärt har hänt Bobby, att hans öde påverkade många 

människor i samhället. I artikeln är vissa meningar skrivna med fet stil, meningarna utmärker 

sig från de andra i artikeln för att läsaren inte skall missa denna information. Ett exempel på 

en sådan mening är: ”I slutet av sitt liv sov han ibland i hönshuset – för att komma undan moderns 

och styvfaderns våld”.  
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Denna mening är ett bra exempel på sådan information som skribenten inte vill att läsaren 

skall missa. Artikeln är skriven så att den liknar en dödsruna, den är skriven ca sex år efter 

mordet och är detaljerad och i tidsordning till hur mordet och tortyren gått till. Artikeln inleds 

med, att berätta att Bobby bara blev 10 år gammal och att han i över en månads tid torterats av 

sin mamma och styvpappa innan de sänkte hans kropp i en sjö. Denna artikel är uppdelad i 

olika delar, i början beskrivs Bobbys svårigheter, han hade ADHD och en 

funktionsnedsättning som gjorde att hans mognad inte var korrekt i förhållande till hans ålder. 

I denna artikel få läsaren information om en del av de hemska handlingarna mamma och 

styvpappan utsatte Bobby för i tidsordning. Denna artikel offerkategoriserar Bobby, med all 

rätt, de väljer att lyfta fram hans svårigheter. Intrycket jag får som läsare är att artikelns 

funktion är dels att belysa allmänheten om detta brott, en påminnelse att detta har hänt och 

genom denna påminnelse uppmärksamma samhället att se dessa barn.  

5.2.2 Förövardiskurs 

”Par begärs häktat misstänkt för mord på Bobby” DN 2006-02-16; 

Artikelns rubrik kan väcka starka känslor hos allmänheten då tanken på att ett par mördat 

Bobby, är ofattbart, det strider emot normer som samhället har. Artikeln har även en 

underrubrik som tydliggör vem som är misstänkt den lyder: ”Mamman och hennes sambo begärs 

häktade misstänkta för mord på tioårige Bobby Äikiä, som anmäldes försvunnen i Göteborg 29 

januari”. Att skriva mamma och hennes sambo skapar ytterligare hemska tankar, att en 

mamma kan göra detta mot sitt eget barn är ofattbart, nästan overkligt. Denna artikel är 

uppbyggt på ett försiktigt sätt, korta stycken och mycket övergripande information men inga 

detaljer.  

 

I artikeln framgår det att trots en omfattande eftersökning av Bobby fann de honom inte. 

Föräldrarna häktades och bevisen som polisen fann i deras hus samt på gården påvisade 

ytterligare misstankar om vad pojken varit utsatt för. Polisen meddelade även att under 

förhören med dem misstänka framkom information som tydde på att något var fel, deras 

berättelser stämde inte överens med varandra samt annan känd fakta. I artikeln framgår det att 

de funnit avgörande bevis i hemmet på vad pojken varit utsatt för, de kan inte delge några 

detaljer. I denna artikel framställde skribenten sambon som en brottsling, de meddelar att han 

är tidigare dömd för våldsbrott med sadistiska inslag.  
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Att en mamma och en styvpappa mördat sitt barn väckte många starka känslor hos mig som 

läsare, denna artikel utmanar en diskurs om att en förälder kan mörda sitt eget barn som är så 

overkligt för många människor.   

 

”Bobbys mamma ifrågasätts” DN 2006-05-09; 

Denna rubrik säger inte så mycket utan den förmedlar att Bobbys mamma i något 

sammanhang blivit ifrågasatt. Denna artikel är upplagd på så sätt att förövarnas advokater 

kommer till tals. Artikeln handlar om hur de försvarar sina klienter.  

Mammans advokat skyller på styvpappan och styvpappans advokat skyller på mamman, det är 

deras jobb att försvara sina klienter. Advokaten som försvarar Bobby mamma uttrycker sig 

som följer: ”Hon har visserligen medverkat i en del av övergreppen mot Bobby, men sambon har 

varit den drivande och hon har varit så dominerad av och rädd för sin sambo att hon inte haft något 

annat val”.   

Medan styvpappan advokat säger: ”Jag har i utredningsmaterialet hittat ”essäer” som kvinnan 

skrev förra sommaren kort efter att hon träffat mannen samt sms-meddelanden med liknande innehåll. 

De har ett sadomasochistiskt innehåll och i berättelserna finns en rad övergrepp liknande de hon 

påstår att hennes sambo utsatt Bobby för – bland annat tortyr med smält stearin”. Dessa citat 

påvisar deras advokatarbete, de skall finna bevis för att deras klient är oskyldig eller i detta 

fall blivit påverkad av den andre förövaren. Styvpappans advokat påvisar bevis som styrker 

att mamman inte påverkats av mannen, utan hon visade dessa tendenser innan. I denna artikel 

är det ingen advokat som försöker bevisa att deras klient är helt oskyldig, utan de försöker 

påvisa att både mamman och styvpappan är skyldiga mer eller mindre. Det som framgår av 

dessa två citat är att kvinnan försöker bevisa att hon påverkats av mannen, medan mannen inte 

förnekar det han gjort utan försöker rikta fokus på mamman, att hon inte är helt oskyldig. 

Mamman har kallat ett vittne för att bevisa att hon blivit påverkad av sambon, en 

psykologiprofessor som skall göra ett utlåtande kring hennes agerande och hur det har 

påverkats av det hon blivit utsatt för av sig sambo. I artikeln framgår det även att sambon 

tidigare är dömd för grov sexualiserad misshandel. Styvpappan är en dömd förbrytare, han var 

en förövare innan han träffade Bobbys mamma.   
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5.2.3 Ansvarsdiskurs  

”Polisen vädjar i teve om 10-åring” DN 2006-02-02; 

Denna artikel har en neutral rubrik, när jag såg denna rubrik gav den intryck av att upplysa 

allmänheten om att de använde sig av TV för att finna pojken. De vill be allmänheten om 

deras uppmärksamhet och deras hjälp för att finna pojken. Polisen tar ett ansvar för pojken 

och gör allt i deras makt att finna honom. I artikeln ges intrycket att polisen tog sitt arbete på 

allvar och att de gjorde allt i sin makt för att finna pojken. I artikeln framgår det att polisen 

ändrade sina metoder för att finna pojken, att de tog hjälp av TV3s program Efterlyst. I 

artikeln framgår det även att efter detta program inkom det tips om en intressant iakttagelse av 

pojkens försvinnande och föräldrarnas historia stämmer inte överens med vad som är logiskt. 

Föräldrarna har beskrivit pojken som skygg. En fråga som ställs i artikeln är en central fråga, 

en pojke som är skygg och har inga rymningstendenser har lämnat bilen. Polisen funderade 

även på om pojken blivit bortrövad och berättade att de alltid utreder om brott föreligger vid 

försvinnanden av människor. Vid närmare undersökning av 10-åriga pojkens hemmiljö samt 

samtal med skolan framkom uppgifter som blev avgörande för detta fall.  

 

Artikeln är uppbyggd för att väcka misstankar mot föräldrarna och deras berättelse och för att 

uppmärksamma allmänheten om denna pojke samt de frågeställningar polisen arbetade med. I 

artikeln redovisas även de misstankar som framkom under sökandets gång, bland annat kom 

det fram information om pojken som bidrog till att misstankarna riktas mot Bobbys mamma 

och styvpappa. Den information som kom fram i artikeln var bland annat att pojken inte varit 

på skolan under en längre tid och att andra familjemedlemmarna till pojken inte sett honom på 

ett tag. Föräldrarna ansåg att polisen fokuserade på fel saker, att de borde söka efter pojken 

istället för att prata med skolan, undersöka hemmet och så vidare. Styvpappan anlitade även 

advokat för att han kände sig så pressad. Dessa skriverier påverkar läsaren att rikta sina 

misstankar mot en eller flera förövare.     

”Han sänktes med en kätting” Aftonbladet 2006-02-20; 
Rubriken är en rubrik som väcker starka känslor, att sänka ett barn till botten av en sjö med en 

kätting låter omänskligt. Underrubriken lyder: ”Mammans telefondejt förvandlade Bobbys liv till 

ett helvete”, denna rubrik lägger skulden på mammans agerande och val av partner. Artikeln 

handlar även om de frågor som uppstod kring Bobbys död och hur omgivningen reagerade 
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och varför ingen gjort något. I artikeln får läsaren redovisat för sig hur denna mardröm 

började och hur skolan och anhöriga reagerade kring flytten och mammans nya relation. 

Enligt skolsköterskan samt lärare fanns det inga tecken på att Bobby var utsatt. I mitten av 

december anmäldes Bobby sjuk och skolan hade kontakt med mamman under dessa veckor, 

de uppger att mamman sa att han hade fått influensa. Den som uttalar sig om skolans roll i 

denna artikel är chefen för barn- och utbildningsförvaltningen. Ett citat som jag 

uppmärksammade på grund av denna sjukanmälan handlar om hur skolan försvarar sig mot 

pressens fråga: Borde ni inte ha gjort hembesök? Deras svar blev: ”Nej, kvinnan var klar och 

redig när vi pratade med henne. Vi hade en god kontakt”. 

I denna artikel framgår det även att det fanns anhöriga som var oroliga för pojken när 

mamman flyttade till sambon. En anhörig berättar att Bobby sagt att han ville bo hos henne. 

Samma anhörig hade försökt få kontakt med Bobby men det fanns alltid ursäkter som att han 

inte ville prata i telefon. En annan släkting berättar att efter flytten kom sanningen fram om 

styvpappans förflutna och att han tidigare blivit dömd för sadistiska övergrepp. De berättar att 

de försökte få mamman att flytta från mannen men det gick inte.  

Det framkom inte i artikeln om någon anhöriga eller någon på skolan gjort en oros anmälan 

till socialtjänsten. Dock tolkar jag det som att de inte gjort en anmälan, då de borde sagt det 

eller gett uttryckt för det i artikeln. Enligt denna artikel och omgivningens uttalanden så visste 

de inte vad som pågick, i många fall vet omgivningen inte vad som pågår. Att uppmärksamma 

om någon far illa är väldigt svårt då alla inte visar det på samma sätt. I detta fall berättar dock 

anhöriga att de var oroliga för Bobby och då kan det tyckas att de borde ha agerat. Dock är 

detta en diskurs som funnits i många år, att någon borde göra något, vem är någon? 

Förhoppningsvis har denna artikel förändrat allmänheten och deras attityder till att göra 

anmälningar, hellre göra en anmälning för mycket än en för lite. 

 

”Åklagaren: ”Det är grymt” Aftonbladet 2006-05-02; 

Rubriken visar tydligt på vad åklagaren anser om detta brott, att skriva åklagaren och göra 

semikolon efter och sedan skriva vad han eller hon säger ger ett starkt intryck och 

trovärdighet då det är en åklagare som tycker till. Artikeln är uppbyggt i tre delar, första delen 

handlar om åklagarens åsikt, andra delen vad åtalet bygger på och sista delen påvisar att ingen 

av dem misstänka gärningsmännen tar på sig ansvaret för pojkens död.  
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I denna artikel är det åklagare Erik Handmark som berättar om brottet och åtalet. På vilket sätt 

han upplever det hela. Ett citat som jag fastnade för lyder så här:   

”Det är grymt och kränkande, just med hänsyn till att han var förståndshandikappad och hade oerhört 

svårt att värja sig”. Detta citat anser jag ger ett tydligt uttryck för vad han som åklagare kände 

och hur han upplevde detta hemska brott. Detta citat ger intryck av att åklagaren erkände 

pojken som ett offer vilket han var, han var försvarslös och skyddslös mot sin mamma samt 

styvpappa. Hans förståndshandikapp och ålder gjorde honom till ett offer för dessa människor. 

Detta uttryck ger pojken en klar offerroll och med all rätt då förövarna gett sig på ett oskyldigt 

och försvarslöst offer. Barn är ett idealiskt offer då barn är svagare än en vuxen och det som 

gör det extra hemskt är att Bobby när han utsattes för detta brott vistades i sitt hem, där han 

har rätt att vistas och ska vara trygg.   

 

Åklagaren Erik Handmark redogör i denna artikel för svårigheterna att döma ut ett ansvar för 

detta brott då ingen av de misstänkta gärningsmännen tar på sig något ansvar. Oavsett vem 

som gjort vad så har Bobby varit i deras vård och de har ett ansvar som vårdnadshavare att 

uppfylla de basala behoven ett barn har. Erik Handmark tar sitt uppdrag på allvar och åtalar 

båda förövarna. Erik Handmark meddelade att åtalet byggdes på mammans berättelser om 

tortyren samt händelseförloppen som ledde till pojkens död. Det framkom även att styvpappan 

inte kunde redogöra för någon förklaring till detta brott. I denna artikel riktar även styvpappan 

skulden mot mamman. Han berättar att han tyckte att mamman varit hemsk och elak mot sitt 

barn.  

”De skulle bli en lycklig liten familj” DN 2006-05-19; 
Rubriken speglar en önskedröm för Bobby, att föräldrarna ville väl men att det slutade 

olyckligt. Rubriken ger intryck av att det är någon som säger detta, att de skulle bli en lycklig 

familj. I denna artikel får läsaren följa journalisten som besöker gården där mamman, 

styvpappan och Bobby levde och där han dog. Denna artikel handlar om Bobbys situation och 

hans stöd omkring sig i form av stödfamilj/personlig assistent och anhöriga innan flytten och 

hur närmaste grannen uppfattade situationen. Bobby hade en stödfamilj innan flytten samt en 

personlig assistent. Stödfamiljen berättar att mamman sade upp kontakten med dem väldigt 

snabbt, det gick till på så sätt att familjen ringde för att planera Bobbys nästa besök och då 

hade de flyttat och kontakten bröts. Stödfamiljen berättar att de ansåg att det var ett snabbt 
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beslut och att de blev besvikna över att de aldrig fick säga hej då till Bobby. Stödfamiljen 

berättar att de gjorde egna efterforskningar kring flytten då socialtjänsten inte anade oro. 

Detta påstående ger intryck av att socialtjänsten avlutat deras ärende och sedan lämnat det så. 

Detta ger intrycket till att de ville ge socialtjänsten en ”pik” att de borde gjort mer. 

Stödfamiljen pratade med en anhörig som sa att Bobby hade det bra och andra aktörer sade 

samma sak så de lade ner sin egen undersökning.  

Ett citat som jag valt att ta med är ett citat från närmaste grannens observation, det lyder: ”Jag 

hörde Bobby ropa eller skrika någon gång, men jag trodde bara att han lekte med någon av 

hundarna”. Grannen berättar även att han tyckte att något kändes konstig med gården, att ända sedan 

mamman och pojken flyttade dit drog de sig undan. Grannen säger även: ”jag tänkte till och med att 

jag skulle smyga fram och kika in genom deras fönster, men sånt gör man ju inte”. Detta citat och 

grannens agerande påvisar en redan existerande diskurs att ”vi ska inte lägga näsan i blöt” och 

vi ska sköta vårt eget. Finns det inga konkreta bevis som är synliga så är det lätt att 

omgivningen ”missar” det, eller väljer att inte se och agera.    

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

I min resultatdiskussion har jag valt att använda mig av mina frågeställningar som 

underrubriker för att diskutera dem var och en. Detta för att tydliggöra att frågeställningarna 

blir besvarad i uppsatsen och tydliggöra analysen för läsaren.      

Vilka aktörer kommer till tals och på vilka sätt debatteras samhällsansvar när det 

kommer till dödligt våld riktat mot barn inom familjer?  

I de tidningsartiklar jag valt att ta med i min studie så är det olika aktörer som kommer till 

tals, förövarna, myndighetspersoner, anhöriga samt privat personer. De myndighetspersoner 

som kommer till tals är åklagaren, chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö 

samt polisen. De anhöriga som kommer till tals är släktingar till Bobby, de privatpersoner som 

kommer till tals är deras närmaste granne, Bobbys personliga assistent samt hans tidigare 

stödfamilj. I dessa artiklar debatteras det inte lika mycket kring samhällets ansvar som jag 

hade hoppats på att det skulle göra. Dock kan jag tolka in det i vissa uttalanden att 

anmälningar borde ha gjorts, exempelvis de anhöriga som var oroade. I artikeln ”Han sänktes 

med en kätting” kommer skolan till tals och de anade inget då Bobby inte visade tecken på 

vanvård.  
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I artiklarna som skriver om polisens arbete, de artiklar jag tänker på är: ”Polisen vädjar i teve 

om 10-åring” och ”Par begärs häktat misstänkt för mord på Bobby” är artiklar där det 

framgår att polisen gjort ett bra arbete kring detta fall, deras sökpådrag var strukturerat, de 

använde sig av media för att få svar och följde upp tips som ledde till fynden på gården så att 

föräldrarna kunde häktas. Det går inte att uttala sig om socialtjänstens roll och deras agerande 

då de inte uttalar sig, de har sekretess så även om de vetat något så får de inte delge någon 

information. Sekretessen är till för att skydda klienternas identitet. Det som jag kan se som en 

brist från socialtjänsten sida är att när insatsen stödfamilj avbröts så hastigt utan ett riktigt 

avslut så borde de gjort en uppföljning som kanske kunde ha lett till att de gjort en oros 

anmälan till inflyttnings kommun. Samtidigt lever vi i ett fritt land och det är inte olagligt att 

flytta till en annan kommun.  

 

En sak som jag fann intressant var när närmaste grannen uttalade sig i artikeln ”De skulle bli 

en lycklig liten familj” om att han ville kika in igenom fönstret men han sa ”sånt gör man ju 

inte”. Vanliga uttryck i dagens samhälle är: ”sköt ditt så sköter jag mitt” och ”man ska inte 

lägga näsan i blöt” och dessa uttryck lever många människor efter så det är inte konstigt att 

grannen inte agerade. I dagens samhälle vill nog privat personer vara säkra och helst ha något 

slags bevis innan de agerar. Ett annat uttryck som många människor använder är: ”någon 

borde göra något”, vilket leder till frågan, vem är någon? Det är lättare att blunda och låtsas 

som att inget är fel istället för att ta tag i det och agera. Grannen kan inte skuldbeläggas, det är 

lätt att i efterhand säga att omgivningen borde gjort något, eller anmält men vi vet inte vilka 

signaler Bobby sände ut eller hur hans mamma och styvpappa betedde sig bland folk. Vi kan 

spekulera men inte döma. 

 

Finns det likheter och/eller skillnader avseende hur dagspress resp. kvällspress 

rapporterat kring detta fall? 

Intrycket jag får är att Aftonbladet skriver för att väcka uppmärksamhet, bland annat med 

deras rubrikval och deras ”smaskiga” sätt att skriva på som liknar ”skvaller”, ett exempel är: 

”I slutet av sitt liv sov han ibland i hönshuset – för att komma undan moderns och styvfaderns 

våld”. Denna rubrik har ingen källhänvisning, vem som påstått detta framgår inte av artikeln, 

det kan inte bekräftas att det är sant. Kvällspressen är känd för att skriva ”smaskiga” storys 

och skriva om saker och ting som människor inte vill ska komma ut, det är delvis en 



26 
 

skvallerblaska medan Dagens nyheter är en dagspress som fokuserar på mer ”seriösa” 

publikationer. Mammans privatliv och bakgrund utlämnas lika mycket i båda tidningarna. 

Styvpappans bakgrund nämns inte så mycket, en kortare information om hans brottsregister 

nämns men det läggs ingen fokus på det. Mammans berättelser om hur tortyren som kostade 

hennes son livet får stort utrymme i båda tidningarna. Brottet speglas utifrån hennes version, 

vad det beror på framkommer inte. Styvpappan kanske valde att inte delta och uttala sig lika 

mycket som mamman.  

De likheter jag har funnit under studiens gång är att de båda har långa och korta artiklar, med 

kortare menar jag att det finns artiklar som innehåller lite information och skrivs till mestadels 

för att informera om en uppdatering kring en händelse eller förmedla den informationen som 

fanns vid det tillfället. De längre har inslag av intervjuer eller uttalanden av exempelvis 

anhöriga till offret och professionella yrkesmän. Ett exempel på en kort artikel från 

Aftonbladet är artikeln ”Åklagaren: det är grymt”. Denna artikel är en kortare information 

om vad åtalet baserats på.  Dagens nyheter har oftare längre artiklar med mer information men 

en kort artikel är artikeln ”Par begärs häktat misstänkt för mord på Bobby”. Denna artikel är 

en kortare artikel med information kring fallet men inga detaljer. När jag undersökte om det 

fanns några skillnader på hur de skrev så såg jag tydligt att kvällspressen har råare rubriker, de 

väljer rubriker som väcker intresse hos läsaren att läsa artikeln och deras rubriker är större och 

”fetade”.  

Dagens nyheter har rubriker som är mer censurerade och mer grammatiskt korrekt och en 

aning större än texten men inte lika stora som de rubriker Aftonbladet använder sig av. Några 

exempel på kvällspressens rubriker är: ”Han sänktes med en kätting” och ”10-åriga Bobbys 

öde skakade hela Sverige”. Dessa rubriker är ocensurerade och råa och väcker många frågor 

hos allmänheten som de vill ha svar på när de läser artikeln. Några exempel på dagspressens 

rubriker är: ”Polisen vädjar i teve om 10-åring” och ”Motsägelser när mamman berättade 

om Bobbys död”. Dessa rubriker är intressanta men de är mer censurerade och ”barnvänliga”. 

Något dessa tidningar har gemensamt är deras fokus på en speciell gärningsman, mamman till 

Bobby. Att en kvinna och en mamma kan göra detta mot sitt egna barn är som jag tidigare 

nämnt ofattbart och overkligt. Det är långt ifrån vad människor har för fördomar, därför blev 

detta en stor ”nyhet” som säljer och som intresserar människor att läsa och diskutera.  
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I många av dessa artiklar framställs mamman som ett offer, det blir en förklaring till hennes 

agerande då det är så ofattbart att hon gjort detta på egen hand. Någon måste ha påverkat 

henne? Eller kan en kvinna som är ”svag” och ”känslig” göra något så fruktansvärt som att 

mörda sitt egna barn?  

 

Vilka konsekvenser kan medias rapporteringar gällande utsatta barn få för socialt 

arbete?  

I detta fall, fallet Bobby kan medias rapporteringar fått allvarliga konsekvenser, socialtjänsten 

kan ha målats upp till något dåligt och att de inte gjorde något. I detta fall flyttade familjen 

och förmodligen hade stödfamiljs insatsen fungerat bra innan. Alla människor är fria att flytta 

om de vill och då är det den nya kommunen som har ansvar för sina invånare. En 

överflyttning av ärendet borde kanske ha skett men vi har inte all information, det kanske 

skedde en överflyttning? Den nya kommunen kanske inte hade ”hunnit” tagit tag i det eller 

gjorde en bedömning att det inte fanns någon oro för Bobby och att familjen kan kontakta 

socialtjänsten igen om de vill ansöka om en ny stödfamilj i den nya kommunen. 

 

Jag hade som ambition att finna konkreta skriverier om socialtjänstens arbete kring fallet 

Bobby, om det fått kritik från omgivningen. Min upplevelse är att när jag läser artiklar om 

socialt arbete så är det negativt vinklat. Jag har i princip aldrig läst en artikel som hyllat 

socialtjänsten och deras arbete. Det är tragiskt när barn dör och socialtjänsten inte agerat 

korrekt men om man tänker på hur många människor de hjälper, hur skulle vårt samhälle se ut 

utan socialtjänsten? I min tidigare forskning och speciellt forskningen som är gjord av 

Andersson och Lundström (2004) får läsaren en tydlig bild över hur socialarbetare själva 

uppfattar medias skriverier om deras arbete. Det jag även fann intressant med deras forskning 

var att de lyfte även en undersökning de gjort som påvisade att 38 % av alla artiklar som 

skrivs om socialtjänsten är positiva och 25 % av de artiklar som skrivs är negativa. Detta 

resultat kom som en chock för mig då jag inte uppmärksammat detta. Det denna forskning 

även visade var att de positiva artiklarna fanns i lokaltidningarna och de negativa i 

rikstidningar så som Dagens nyheter och Aftonbladet. Även om det empiriska materialet i 

denna uppsats inte kunde besvara denna frågeställning så påvisar den tidigare forskningen hur 

socialtjänsten framställts i media och hur den påverkar den enskilda socialsekreteraren.  
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6.2 Metoddiskussion 

Huvudmålet med denna uppsats var att granska artiklar från både dagspress samt kvällspress 

gällande ett känt fall i media då en 10-årig pojke torterades till döds av sin mamma och 

styvpappa.   

6.2.1 Fördelar och nackdelar med val av metod 

Att analysera artiklar och använda informationen som publicerades som empiri har varit 

intressant, att analysera en artikels rubrik och hur de väljer att lägga fokus på vissa delar och 

uttalanden för att påverka är mycket intressant. Längden på artiklarna ger inte så mycket 

material att analysera, det finns säkerligen mer information än vad journalisten väljer att 

publicera. Jag har lärt mig mycket om hur media försöker påverka oss genom sina 

publikationer och deras sätt att framhäva deras åsikter och information. Faircloughs modell, 

har startat tankegångar hos mig kring medias inflytande och hur media påverkar våra redan 

existerande diskurser och hur de skapar nya. Den valda analysmetoden kritisk diskursanalys i 

form av Faircloughs modell bidrog till att jag kunde granska artiklarna grundligt. Denna 

modell är uppbyggd på ett sätt, så att det går att analysera stegvis olika faktorer i en artikel, 

till exempel analysera rubriken och texten samt analysera innehåller djupare och se hur de 

skapar diskurser. 

 

En svårighet under denna studie var att det var svårt att veta om jag uppfattat Faircloughs 

modell rätt då de analytiska verktygen inom metoden kan tolkas och användas på olika sätt. 

Jag har försökt att tydliggöra för läsaren hur jag har gått tillväga och hur jag har uppfattat 

metoden. Metodens styrka är att modellen tydliggör diskurser på flera nivåer och det ger en 

helhetsbild och gör det möjligt att studera hur språket i en artikel framställer problem. En 

svaghet i metoden är att det är otydligt hur man i praktiken ska koppla samman en teori med 

den tredje dimensionen social praktik. Modellen ger ingen anvisning om vilken teori man kan 

eller bör använda. Diskursanalys är inte en enhetlig metod med givna ramar för hur analysen 

skall genomföras utan metoden måste i varje undersökning skräddarsys utifrån de 

frågeställningar och det material som finns (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 
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6.2.2 Slutord 

Detta fall är ett hemskt och ett väldigt känt fall. Att ett barn blir torterad till döds av sin 

mamma och styvpappa är obeskrivligt, fruktansvärt och overkligt. I relationer där våld 

förekommer påverkas barnen direkt och indirekt, i detta fall var det barnet som utsattes för 

våldet. I de artiklar som jag har med i studien är Bobby beskriven som hjälplös och svag i 

motsats till de vuxna, som framställs som starka och att det är de som har makten. Ett barn är 

oftast försvarslös mot en förövare, ett barn är ett barn och de har inte utvecklats klart vid i 

Bobbys fall 10-års ålder. Artiklarna bidrar till en diskurs om barns utsatthet. Artiklarnas 

struktur ger en bild som säger att barn är hjälplösa, oskyldiga och oskyddade. Barn beskrivs 

som en underlägsen grupp i förhållande till vuxna. Barn är utan makt i samhället och de kan 

inte heller i någon större utsträckning påverka sin situation och därför bör allmänheten ta sitt 

ansvar, våga se dessa barn och framförallt anmäla till socialtjänsten om det finns oro för att ett 

barn far illa.  

 

Jag tror att många människor idag är rädda för att anmäla, då ordet anmäla oftast förknippas 

med något allvarligt och att om en anmälan skall upprättas bör bevis finnas. I dagsläget kan en 

person göra en oros anmälan till socialtjänsten trots bristande bevis och personen kan få vara 

anonym. Socialtjänsten får då i sin tur göra en förhandsbedömning om en utredning skall 

inledas eller inte. Jag förstår människors rädsla och jag tror att den grundar sig i okunskap om 

hur det fungerar när en anmälan upprättas och innebörden av den. Detta tror jag det skulle 

behöva spridas mer information kring till allmänheten. Medias skildringar kring socialtjänsten 

och deras agerande påverkar allmänheten och fördomar skapas. En person som sitter på 

okunskap och läser i tidningen hur socialtjänsten agerat fel gällande ett barns situation kan 

påverkas så att den personen får en negativ bild av yrket.  

 

Något jag lärt mig under uppsatsskrivandet och granskningen av artiklarna är medias makt 

och påverkan. Media har en stor makt i samhället, medias val av ord och språk påverkar mer 

än läsaren kan förstå. I dagens samhälle behöver inte informationen i exempelvis tidningen 

vara sann. En journalist skriver sin ”version” av något och väljer på vilket sätt artikeln skall 

vara vinklad och vilken information som skall vara med. Om socialtjänsten figurerar i media 

gällande ett ärende som handlar om att barn far illa och det framställs som att de agerat 

felaktigt så skall läsaren vara vaksam mot vad som är skrivet, då socialtjänsten inte kan uttala 



30 
 

sig då de har sekretess. Media kan skriva negativa saker om till exempel socialtjänsten samt 

polisen och då de inte kan uttala sig så kan de inte heller försvara sig. För att utvecklas och bli 

ett samhälle som vågar anmäla och vågar se varningstecken att ett barn far illa måste 

kunskapen öka, det är många människor som inte vet hur dessa varningstecken ser ut eller hur 

de ska gå tillväga för att anmäla. Att uppmärksamma den kunskap kan inte göra någon skada 

utan bara nytta. Något som det skulle behöva forskas mer kring är hur kunskapsläget är 

gällande brott mot barn bland professionella som möter barn på skola, förskola och 

socialtjänst, ”vilken kunskap finns”, ”brist på kunskap” och vad som behöver utvecklas för att 

minimera att brott mot barn sker.     

 

Jag vill uppmana till mer forskning och utbildning kring detta ämne för att öka kunskaperna 

hos de myndigheter som ska hantera barn som utsätts för brott. Bland annat socialtjänst och 

polismyndigheten men även hos dem som arbetar nära och möter barn och unga som lärare, 

förskollärare och de som arbetar inom vården. För att arbeta förebyggande mot detta våld så 

bör kunskapen öka, då det är på skolan, inom vården och liknande som de kan se om ett barn 

far illa. Jag tror att vi kan rädda många via den kunskapen, om dessa brott blir 

uppmärksammade och om människor inser att det förekommer så kommer anmälningarna att 

öka. 
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Bilaga 1  

 

Figur: Faircloughs tredimensionell modell för diskursanalys (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s. 74). 


