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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur massmedia framställt socialtjänsten i en svensk 

kontext. Vi har valt att utgå från tre specifika fall – ”Fallet i Oskarshamn”, ”Fallet Louise” och 

”Flickan bakom pansarglas” – för att ta reda på hur socialtjänsten framställts i massmedia under 

tidsperioden 2002–2017. Vi har inhämtat nyhetsartiklar som berör de tre fallen och analyserat 

dessa med stöd av Faircloughs kritiska diskursanalys och med socialkonstruktionismen som 

vägledande teoretisk utgångspunkt. Vad studien har visat är att merparten av rapporteringen 

kring socialtjänsten är negativ. I datamaterialet har vi kunnat identifiera totalt sex diskurser, 

varav fem av dessa var av negativ karaktär. De diskurser vi fann var: diskursen om 

socialtjänsten som förövare, diskursen om brister, kompetent och resonlig diskurs, diskursen 

om nonchalans, diskursen om den hotfulla socialtjänsten samt diskursen om misslyckande. Vi 

har funnit hur socialtjänsten har framställts negativt och diskursen om brister har varit 

återkommande i samtliga av de tre fallen.  
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1. Inledning 

Massmedia har sedan länge varit den aktör som bär ansvaret att rapportera till invånarna om 

vad som händer i samhället. Massmedia har stor genomslagskraft inte minst i dagens samhälle 

där individer ständigt blir exponerade och påverkade av massmedia i dess olika former 

(Andersson & Lundström, 2004). Dessutom besitter massmedia makten att själva välja vad som 

ska publiceras och vad som inte ska publiceras som en nyhet (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, 

s. 44). Förutom makten att bestämma om vad som ska publiceras så har massmedia makten att 

påverka individer i deras tankar och uppfattningar. Rapporteras det om ett fenomen så kan en 

uppfattning bildas utifrån vad som är skrivet och främst i händelser där individer inte har någon 

kunskap (Bergström & Boréus, 2012, s. 19). Individer kan vända sig till massmedia när de 

känner sig orättvist behandlade av myndigheter eller andra offentliga förvaltningar för att kunna 

synliggöra ett problem.  

Socialtjänsten är en stor myndighet inom socialt arbete som bedrivs på kommunal nivå och är 

den myndighet som har det yttersta ansvaret för kommunens invånare enligt socialtjänstlagen 

(2001:453). Socialtjänsten ska tillförsäkra medborgarna skäliga levnadsvillkor och hjälpa 

personer som är bland annat ekonomiskt eller socialt utsatta, detta kan exempelvis omfatta 

ekonomiskt bistånd till de som är i behov av det och utredningar kring barn och unga som 

misstänks fara illa.  En typ av ärenden som socialtjänsten handlägger kring barn och unga är 

ärenden i enlighet med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som 

kompletterar socialtjänstlagen. Detta då LVU är en tvångsvårdslag som är ett av få undantag 

mot det grundlagsstadgade skyddet mot frihetsberövning. Grunden är att alla individer ska ha 

egenbestämmanderätt och en frihet över sina egna liv. Trots detta kan sanktioner behövas från 

samhället om en individ misstänks fara illa som vid utredningar kring LVU.  

Socialtjänsten har flertalet gånger uppmärksammats i massmedia, inte minst i fall som handlar 

om barn och unga. Detta väckte vårt intresse för hur massmedia framställer socialtjänsten. Vår 

ursprungliga uppfattning var att massmedias framställning av socialtjänsten bidrar till att hela 

samhället engageras i de ärenden som granskas, särskilt i fall som handlar om barn och unga. 

Med vetskapen om hur massmedia tenderar att förstora och vinkla ämnen (Nylund, 2001) ville 

vi därför studera hur massmedia framställer socialtjänsten i händelser som omfattar barn och 

unga. Med hänsyn till ovanstående om att massmedia påverkar samhället genom det de 

rapporterar om anser vi att det är av vikt att analysera hur massmedia framställer en sådan pass 

viktig aktör i samhället som socialtjänsten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som går att urskilja 

i massmedias framställning av socialtjänsten, det vill säga att synliggöra hur diskussion förs i 

massmedia kring socialtjänsten i en svensk kontext. Uppsatsen har också ett bisyfte, att studera 

hur framställningen av socialtjänsten i massmedia har sett ut under tre specifika år. Tre 

tidsnedslag kommer därför att göras för att lyfta fram rapporteringen av socialtjänsten i tre 

specifika fall.  

• Hur framställs socialtjänsten i massmedia under åren 2002–2003 i "Fallet i 

Oskarshamn"? 

• Hur framställs socialtjänsten i massmedia under åren 2007–2008 i "Fallet Louise"? 

• Hur framställs socialtjänsten i massmedia under år 2017 i fallet om "Flickan bakom 

pansarglas"? 

 

1.2 Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi att presentera de begrepp som är återkommande i vår studie och 

därmed kräver en definition. Vi kommer även att presentera de fall som ligger till grund för vår 

analys för att läsarna av denna studie ska ha samma förförståelse om vilka fall det är som 

analyseras. 

 

1.2.1 Begrepp 

Nedan presenteras viktiga begrepp som är återkommande i denna studie. 

 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten är en myndighet som arbetar under kommunal regi (NE, u.å.) och som är det 

yttersta skyddsnätet för medborgarna i samhället. Socialtjänsten arbetar under socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, och är en myndighet som arbetar med myndighetsutövning mot enskilda 

individer i ofta utsatta positioner. Socialtjänsten är indelad i olika kategorier utifrån vilket 

klientel de arbetar gentemot. Vi valde att inrikta oss på den del av socialtjänsten som arbetar 

med barn och unga då vi avsåg att behandla nyhetsartiklar gällande Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU. 

 

 



6 

 

Socialtjänstlag 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är en ramlag som bygger på principer om frivillighet. Den 

ska tillförsäkra medborgarna i samhället skäliga levnadsförhållanden och behandlar bland annat 

arbetet mot äldre, barn och unga och andra utsatta grupper i samhället.   

 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, åsyftar att säkerställa barn 

och ungas säkerhet i form av tvångsvård gentemot vårdnadshavare eller individen själv om 

denne är över 15 år. Aktuellt blir det i fall då den unge löper stor risk för skada för sin hälsa 

och/eller utveckling på grund av olika faktorer runt individen som omfattar vårdnadshavaren 

eller den unge själv i enlighet med LVU § 2–3.  

 

Barn 

Definitionen av barn är enligt svensk lag (SoL 1:2) och FN:s barnkonvention individer upp till 

18 år. Då vi har valt att utgå från fall i massmedia som behandlar vård enligt LVU behöver vi 

ta bestämmelserna i denna lag i beaktande. I LVU framkommer det att om en individ är utsatt 

för allvarlig fara eller risk för sig själv eller av andra orsaker runt omkring individen omfattar 

detta individer upp till 20 år (SoL 6:1; LVU 1:1). Detta innebär att de fall vi avsåg att utgå ifrån 

kunde omfatta individer upp till 20 år.  

 

Sekretess 

Myndigheter som arbetar med känslig information begränsas i att meddela och lämna ut 

uppgifter som går under tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) på grund av att de lyder under sekretess och tystnadsplikt i enlighet med 

offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Socialtjänsten är en myndighet som begränsas i 

enlighet med OSL då de handhar ärenden av känslig karaktär gällande privatpersoners 

livssituation. Detta innebär ibland att socialtjänsten inte kan bemöta medial kritik eftersom de 

begränsas av sekretess och därmed kan detta påverka deras medverkan i massmedia, så även i 

det material vi har utgått ifrån. 

 

Massmedia 

Nationalencyklopedin beskriver massmedia som: ”tekniska medier och medieorganisationer 

som förmedlar information eller underhållning till en stor publik” (NE, u.å.). I den här studien 
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kommer dock ordet massmedia avse aktörer som producerar nyhetsartiklar som allmänheten 

kan ta del av.   

 

Makt 

Maktbegreppet är centralt inom det sociala arbetet och har olika innebörder beroende på i vilket 

avseende det används. Maktbegreppet kom att bli relevant i denna studie då det är en grundsten 

i den kritiska diskursanalysen. Fairclough lyfter fram att den kritiska diskursanalysen ska bidra 

till social förändring och därmed motverka ojämlikheter som finns inom samhällssystemet 

(Fairclough, 2010, s.1,3,5). Vidare blir makten relevant i denna studie genom att massmedia är 

en maktfaktor i samhället genom det de rapporterar om och att framställningen kan påverka 

uppfattningen kring ett fenomen.  Därmed anses de ha makt vilket medför att det anses vara av 

vikt att analysera innehållet i massmedia. (Bergström, & Boréus, 2012, s. 19) 

 

1.3 Presentation av fallen 

I det här avsnittet kommer vi kort att sammanfatta de tre fall som nyhetsartiklarna vi har samlat 

in handlar om, dessa är: ”Fallet i Oskarshamn”, ”Fallet Louise” och ”Flickan bakom 

pansarglas”. En sammanfattning av varje fall är nödvändig för att alla ska ha samma förståelse 

om de fall som analysen kommer bygga på. 

 

1.3.1 Fallet i Oskarshamn 

”Fallet i Oskarshamn” eller ”Babyn i Oskarshamn” är de namn som använts i massmedias 

rapportering om detta fall. Detta fall uppdagades i massmedia år 2002–2003 och handlar om 

två föräldrar som beskrivs som ”förståndshandikappade” och som fick sitt barn 

tvångsomhändertaget av socialtjänsten (Svenska Dagbladet, 2002-12-12). De fick till en början 

bo tillsammans på ett hem där man utredde parets föräldraförmåga och utförde ett 

intelligenstest. Socialtjänsten beslutade sedan att ansöka om omhändertagande enligt LVU 

(Expressen, 2002-12-15). Fallet togs upp i SVT:s program Uppdrag granskning i december 

2001 (Expressen, 2002-12-14). Länsstyrelsen ansåg att Oskarshamns kommun begått lagbrott 

genom att inte ha gett paret en besvärshänvisning och genom att inte granska hemmet som 

barnet placerades vid (Aftonbladet, 2002-12-12). Socialtjänsten kritiserades även för att ha 

angivit felaktig information i utredningen och det ansågs inte heller att kommunen försökt hitta 

andra alternativ, som till exempel att låta paret och barnet bo hos mammans föräldrar 
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(Expressen, 2002-12-15; 2002-12-14). Paret överklagade beslutet till länsrätten, och den 

massmediala stormen ledde till att de ansvariga politikerna fick motta mail och telefonsamtal 

med hat och mordhot (Aftonbladet, 2002-12-12).  

 

1.3.2 Fallet Louise 

”Fallet Louise” utspelade sig i Vetlanda och uppdagades i massmedia främst under år 2007–

2008. Fallet handlar om en flicka som placerades hos sin psykiskt sjuka och missbrukande 

pappa när hon var 10 år (Expressen, 2007-04-21). Där blev hon utsatt för sexuella övergrepp. 

Skolan anmälde till socialtjänsten (Expressen, 2007-04-21) och fallet uppdagades i SVT:s 

program Uppdrag granskning som ifrågasatte hur socialtjänsten kunde missa Louise situation 

(Expressen, 2007-04-24). Louise rymde och blev placerad hos en fosterfamilj där hon fick 

skyddad identitet (Expressen 2007-04-13). 

  

1.3.3 Flickan bakom pansarglas 

”Flickan bakom pansarglas” är ett fall som under flera olika namn uppdagades i massmedia 

främst under år 2017. I Aftonbladets granskning döptes hon till Josefin, medan Eskilstuna 

Kuriren använde namnet Linda. Hon har även gått under benämningen Sveriges farligaste 

flicka. Det här fallet handlar om en flicka som vid 14 års ålder omplacerats totalt 33 gånger i 

olika delar av landet, borträknat de gånger som hon var inlagd på Barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP) (SVT, 2017-02-13). Hon omhändertogs som 1 åring då socialtjänsten bedömde att 

hennes föräldrar inte kunde ta hand om henne (SVT, 2017-02-13) samt då utredning visat att 

hon hade kommuniceringssvårigheter (Aftonbladet, 2017-02-13). Flickan lyckades flertalet 

gånger rymma från de olika hemmen och försökte ta sitt liv (SVT, 2017-02-13). Ofta avslutades 

hennes placeringar av vårdbolagen själva eftersom de inte kunde garantera sin personals 

säkerhet. Josefins sista placering var i ett säkerhetshus med pansarglas, varifrån namnet 

”Flickan bakom pansarglas” skapades. Där hade hon 8 vårdare hos sig dygnet runt (Aftonbladet, 

2017-02-13), men hon rymde och tog sitt liv (Ekuriren, 2017-09-04).  
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1.4 Disposition 

Studien inleds med en presentation av tidigare forskning där relevant fakta kring massmedia 

och socialtjänsten framställs samt även medielogik som innefattar fakta om hur en nyhet blir 

till. Därefter presenteras de teorier som studien utgått ifrån, vilket är det 

socialkonstruktionistiska perspektivet samt kritisk diskursanalys. I presentationen av den 

kritiska diskursanalysen kommer även den tredimensionella modellen och en begreppsram att 

presenteras. I metodavsnittet fördjupas presentationen av de begrepp som vi kommit att 

använda. Vidare presenteras även forskningsansatsen, det empiriska materialets insamling, 

kriterier som materialet utgått ifrån samt vår analysmetod och genomförande. Även etiska 

överväganden inryms i detta avsnitt. Därefter följer resultatdelen där vår analys av det empiriska 

materialet presenteras fall för fall. Här framkommer de diskurser som har framträtt under 

analysen. I diskussionsdelen följer en summering av analysen samt analysens förhållande till 

tidigare forskning, teori samt metod. Även studiens bidrag till forskningsfältet samt 

implikationer för vidare forskning på ämnet diskuteras här.  
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2. Tidigare forskning 

Det här kapitlet är indelat i tre delar: en del som beskriver mer generellt om nyhetsvärdering 

och framställningsformer i media, en del som beskriver förhållandet kring massmedia och 

socialt arbete samt en del om socialtjänst, media och allmänheten. En stor del av den forskning 

som insamlats är internationella källor som utgår ifrån massmedias representation av 

socialtjänsten eller socialt arbete i andra länder. Internationell forskning har tagits med för att 

få en bredare kunskap om forskningsområdet trots att vår uppsats kommer utgå ifrån Sverige, 

vi är dock medvetna om det faktum att andra länder kan ha andra förutsättningar både vad gäller 

socialt arbete och massmedia, och har därför fått förhålla oss till denna vetskap när vi sökt efter 

tidigare forskning. En annan anledning till att ta med internationell forskning är för att det inte 

forskats så mycket om relationen mellan massmedia och det sociala arbetets praktik inom 

Sverige utan den mesta forskningen som har gjorts inom detta område har gjorts i andra länder.  

 

2.1 Medialisering, medielogik och nyhetsvärdering 

Vad som generellt sett krävs för att en händelse ska bli en nyhet är att den dels är ny men ändå 

tillräckligt gammal för att journalisterna ska hinna identifiera den som en nyhet. Detta eftersom 

journalister ibland inte är tillräckligt bekanta med vissa ämnen för att direkt kunna förstå vilka 

händelser som kan bli en nyhet (Lundgren et. al, 1999, s. 44–45). Dels ska nyheten också ske 

under en begränsad tid och innefatta någon människa, oftast offentliga personer, och dels bör 

nyheten även vara av negativ karaktär (Lundgren et. al, 1999, s. 44; Brune, 2004, s. 25). Olika 

tidningar ger olika stort utrymme till olika händelser, varje tidning avgör själv om en händelse 

ska bli en nyhet och hur stort utrymme den ska få (Lundgren et. al, 1999, s. 44). Det är alltså 

mediernas behov av framgång som till stor del styr vilka nyheter de vill rapportera om 

(Strömbäck, 2008). Huruvida behovet finns av att rapportera om en viss nyhet styrs av 

chanserna till framgång i form av människors uppmärksamhet. Anses det att en 

nyhetsrapportering kring socialtjänsten skulle få många läsare skulle detta värderas som en 

nyhet av vikt att rapportera om. För att en nyhet ska dra till sig människors uppmärksamhet 

använder medier olika former av berättartekniker. Strömbäck (2008) beskriver dessa 

berättartekniker som: ”tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, intensifiering, 

personifiering, stereotypisering och gestaltandet av politik som ett strategiskt spel snarare än 

sakfrågor.” (s. 388). Nyheter som presenteras i media baseras för det mesta på vad någon som 

blivit intervjuad av en journalist har uttalat sig om (Nylund, 2001). Den informationen som 
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journalister samlar in vid intervjuer omarbetas genom att vinklas och sammanfogas med annan 

information som journalister inhämtat. Man visar alltså inte en exakt bild utav det som hänt 

utan använder sig av andras berättelser för att förmedla nyheter (Nylund, 2001). Genom att visa 

andras berättelser blir nyheter normalt sett ett slags omdöme om händelsen, där man värderar 

händelsen utefter hur människor som berättar om händelsen väljer att framställa den. Nylund 

(2001) beskriver hur information om en nyhet i media ofta presenteras på ett sätt som inbjuder 

till att läsarna ska utveckla egna moraliska värderingar kring den händelse som speglas (Nylund, 

2001).  Nylund (2001) beskriver ovanstående som ”en diskursiv skapelse” (s. 93), som utåt sett 

visar sig vara neutral, men som upprätthålls genom moralisk diskurs. Detta innebär inte bara att 

se till vad som är, utan också vad som borde vara. Han menar att den moraliska udden kan 

förstoras vid större nyheter (Nylund, 2001). Detta bekräftas även av Andersson & Lundström 

(2004) som menar på att de positiva artiklarna främst återfinns i lokaltidningar, medan de mer 

dramatiska fallen, såsom fall om barn som tvångsomhändertas, oftast återfinns i rikstidningarna 

(Andersson & Lundström, 2004; Lundström, 2004, s. 228–229).  

 

2.2 Massmedia och socialt arbete 

Svallfors (1995) beskriver i sin studie Välfärdsstaten i massmedia att massmedia bidrar till 

människors förståelse och kunskap om samhället och välfärden (s.6). Han beskriver de teorier 

om massmedia som säger att media skapar sin egen värld (Svallfors, 1995, s. 6) och att de väljer 

vad de vill skriva om samt hur de vill framställa ämnet (Andersson, 2004, s. 26). Dessa teorier 

utgår alltså ifrån att massmedia visar en subjektiv bild av verkligheten snarare än en objektiv, 

vilket kan påverka medborgarnas syn på socialtjänsten då de kan påverkas av den bild av 

socialtjänsten som massmedia väljer att visa (Andersson, 2004, s.26–28; Svallfors, 1995, s. 6). 

Blomberg-Kroll, Kroll, Lundström & Swärd (2004) för i likhet med Nylund (2001), 

resonemang om att massmedia har makt över invånares tankar exempelvis genom att de 

rapporterar om hur barn blir omhändertagna eller om barn som inte får den hjälp de är i behov 

av och på så vis påverkar invånarna (Blomberg-Kroll et. al, 2004, s. 13). Bergström och Boréus 

(2012) tar även upp makten som massmedia har. De menar att massmedia har en dold makt, 

vilket innebär att massmedia har makt över individers tankar genom det de framställer, 

beroende på hur något framställs kommer detta troligtvis att påverka individers tankar. Därför 

menar de att det är av vikt att analysera vad massmedias innehåll är. (s.19) 
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Förhållandet mellan massmedia och socialt arbete har historiskt sett varit problematisk, 

exempelvis gällande hur socialarbetaren framställts i massmedia (Lundälv, 2004, s. 101–102). 

Detta har bidragit till att socialarbetare mer sällan tar kontakt med massmedia samt att det finns 

flera olika anledningar som grundar sig i denna problematik, vilket har präglat förhållandet 

mellan massmedia och socialtjänsten (Lundälv, 2004, s. 101). En anledning kan enligt Lundälv 

(2004) vara att massmedia tidigare haft en förlöjligande och nedvärderande framställning av 

socialarbetares yrken, vilket kan ha betydelse för yrkesverksammas uppfattning av massmedia 

(s. 102). En annan anledning kan också vara vilken bild av verksamheten och den 

yrkesverksamma som förmedlas i massmedia vid ett uttalande och hur detta påverkar dels 

klienternas och dels andra yrkesverksammas syn på den professionella socialarbetaren 

(Lundälv, 2004, s. 102). Briar-Lawson, Martinson, Briar-Bonpane, & Zox (2011) utgår ifrån 

USA och beskriver hur det var vanligare bland de första socialarbetarna än bland socialarbetare 

idag att använda massmedia, oftast nyhetstidningar, till att visa samhällets brister och 

missförhållanden inom det sociala arbetet för att kunna få igenom förändringar genom att 

påverka politiken. Briar-Lawson et. al (2011) menar på att detta skiljer sig från dagens läge där 

de utbildningar som finns inom socialt arbete ej behandlar hur information i massmedia kan 

verka förebyggande.  

Cordoba (2017) har gjort en diskursanalys på tidningsartiklar för att ta reda på vilka diskurser 

som används vid massmedias framställning av socialt arbete i Australien. Han hävdar att det 

idag finns en allmän uppfattning inom professionen att massmedia väljer att visa en negativ 

beskrivning av yrkesområdet samt att massmedia riktar fokus mot misslyckanden i 

barnavårdsutredningar (Cordoba, 2017). I England har socialtjänstens arbete med barn fått stor 

uppmärksamhet i media på grund av flera uppmärksammade fall där barn och unga avlidit 

(Lundström, 2004, s. 223: Aldridge, 1994, s. 43–162). Reid och Misener (2001) har genom 

kvantitativ innehållsanalys, jämfört skillnaden i framställningen av socialtjänsten i massmedia 

mellan amerikanska och engelska nyhetstidningar och kommer fram till att i engelska 

nyhetstidningar är ofta bilden mer negativ än i de amerikanska nyhetstidningarna. Detta hävdar 

författarna kan bero på att i USA når inte rapporteringen de stora tidningarna på samma sätt 

som i England samt att socialarbetaryrkena har fått mer respekt och anses ha högre status i 

USA, än i England där socialarbetare anses ha en lägre status (Reid & Misener, 2001; 

Lundström, 2004, s. 224) 
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2.3 Socialtjänst, media och allmänheten 

Ett annat problem som kan uppkomma inom socialtjänsten i kontakten med massmedia är 

sekretessen som socialtjänsten arbetar under, vilket i många fall påverkar socialtjänstens 

möjligheter att uttala sig och bekräfta eller dementera medias rapportering då de är begränsade 

i vad de får uttala sig om kring specifika fall (Enbom, Sjöström, & Öhman, 2014; Lundälv, 

2004, s. 101; Reid & Misener, 2001, Ayre, 2001). Ayre (2001) har utgått ifrån England och 

Wales och lyfter fram att sekretessen kan vara problematisk då den kan kopplas till den negativa 

framställningen om socialtjänsten som massmedia bidrar till att skapa. Detta genom att inte 

kunna kommentera eller delge information på grund av sekretessen (Ayre, 2001).  

Vidare hävdar Ayre (2001) att massmedias rapportering bidrar till att skapa en missvisande bild 

kring socialtjänsten genom att massmedia rapporterar om fall som har en negativ karaktär. Dock 

är dessa rapporteringar enbart en liten del av helheten kring rapporteringen om socialtjänsten 

(Ayre, 2001), vilket även stämmer överens med hur det ser ut i Sverige (Andersson & 

Lundström, 2004). Trots detta har rapporteringen bidragit till att medborgarna i samhället 

misstror socialtjänstens arbete samt att även de styrande i landet misstror deras arbete vilket har 

resulterat i att de styrande i landet har gett allt mer striktare regler och riktlinjer för 

socialarbetarna (Ayre, 2001). Detta har bidragit till en misstro hos socialarbetarna kring sig 

själva och de blir beroende av att få tydliga rutiner för hur de ska agera, vilket innebär att deras 

självständighet försvinner (Ayre, 2001). Samtidigt lyfts detta fram som viktigt med tanke på de 

medialt uppmärksammade fall där barn har avlidit på grund av att socialtjänsten inte sägs ha 

gjort sitt arbete. Genom att massmedia har rapporterat kring detta har denna information 

framkommit och socialtjänsten har kunnat ändra sitt arbetssätt med just tydliga rutiner och 

strikta regler vilket belyser att massmedias bevakning har två sidor. (Ayre, 2001) Brunnberg 

(2001) belyser i sin studie att massmedias rapportering om socialtjänsten har påverkan på 

professionens status, vilket kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för 

verksamheten. Exempelvis kan nya rutiner, ökade resurser och nya arbetsmetoder bidra till en 

positiv utveckling av socialtjänsten som kan innebära att personalen får en förbättrad attityd till 

arbetet (Brunnberg, 2001). Även massmedias rapportering kring socialtjänstens arbete med 

barn har bidragit till att lagförändringar har gjorts (Andersson, 2004, s.29).  

Det ligger i samhällets intresse att ta del av socialtjänstens arbete och framförallt om de har 

stora brister då socialtjänsten är en myndighet som finansieras av skattemedel. Medborgarna 

kan därför sägas ha rätt att få veta att socialtjänsten sköter sitt arbete och om inte att det vidtas 

åtgärder för att förbättra arbetet (Enbom, et. al. 2014; Blomberg-Kroll et. al, 2004). 
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Socialtjänsten kan i vissa fall framställas som en myndighet som inte gör sitt arbete eftersom 

det finns en uppfattning om att socialtjänsten inte alltid hjälper de barn som behöver hjälp. 

Dessa barn kan därför i massmedia framställas som utsatta trots att de efter socialtjänstens 

bedömning inte anses ha rätt till hjälp. I andra fall kan socialtjänsten framställas som en 

osympatisk myndighet som tar barn ifrån deras föräldrar på lösa grunder. (Andersson & 

Lundström, 2004: Lundström, 2004, s. 223) Vidare förs diskussion om att ovanstående fall är 

en mindre del av rapporteringen och de nyhetsartiklar som oftast medverkar i massmedia är 

rapporter om socialtjänstens arbete och ofta är socialtjänsten delaktiga och berättar om deras 

arbete, speciellt i fall som handlar om barn och unga (Lundström, 2004, s. 239; Andersson & 

Lundström, 2004; Aldridge, 1990). Det framkommer även att rapporteringen kring 

socialtjänsten inte är så omfattande till skillnad från rapporteringen av andra professioner så 

som psykiatrin och polisen (Lundström, 2004, s. 226–227; Cordoba, 2017). Det visar sig att 

socialtjänsten nämns direkt i ett fåtal av dem och att vanligast är att socialtjänsten nämns i de 

större rikstidningarna såsom Aftonbladet samt att socialtjänsten inte nämns i så stor omfattning 

i rapporteringen av utsatta barn och unga (Aldridge, 1990; Lundström, 2004, s. 226–227).  

Cordoba (2017) identifierar i sin studie två diskurser som ofta ställs emot varandra i massmedias 

rapportering, nämligen hur socialt arbete antingen handlar om social kontroll eller om social 

omsorg. Inom diskursen social omsorg framställdes socialarbetare ofta som välmenande men 

olyckliga, och vanliga ord som användes var ord som beständig och osjälvisk. Detta skiljde sig 

från när diskursen social kontroll använts, då bilden av socialt arbete istället var på en profession 

som ej gick att lita på och som brydde sig mer om sina egna intressen än på att hjälpa individen. 

Även om diskursen social omsorg kunde ses som den mer positivt inställda till 

socialarbetaryrkena, framställde den ofta socialt arbete som naivt och ineffektivt och 

rapporterade ofta om hur socialarbetare inte lyckades lösa människors problem. (Cordoba, 

2017).  
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3. Teori 

I det här avsnittet kommer de teoretiska perspektiv som använts i den här uppsatsen att 

presenteras. Dessa är socialkonstruktionism tillsammans med Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Kritisk diskursanalys är ett angreppssätt där teori och metod hör ihop, därför 

kommer metoden i sig utgöra en teori samtidigt som den är en metod som vi har utgått ifrån 

under analysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). Då vi har undersökt vilka diskurser 

som går att urskilja i massmedias framställning av socialtjänsten ansåg vi att diskursbegreppet 

kompletterat av det socialkonstruktionistiska perspektivet var lämpligt för vår studie. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett teoretiskt perspektiv som motsätter sig att människans kunskap 

skapas utifrån hur verkligheten ser ut, istället anses det att verkligheten konstrueras av 

människan själv (Burr, 2003, s. 6; Burr, 1995, s. 3). Detta innebär att socialkonstruktionismen 

utgår ifrån att det är omöjligt för människan att se objektivt på världen, verkligheten skapas 

istället genom att vi delar in den i kategorier.  Det är möjligt att det sätt vi ser världen på kan 

förändras och även skilja sig ifrån hur andra tolkar världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s. 11). Socialkonstruktionismen hävdar att det sätt som en individ förstår världen även har en 

historisk och kulturell prägel. Beroende på i vilket historiskt och kulturellt sammanhang en 

individ befinner sig kan världen uppfattas olika, ett begrepp behöver inte ha samma betydelse 

beroende på det historiska och kulturella sammanhanget (Burr, 1995, s. 3–4). Vidare hävdas att 

världen och kunskapen om den skapas genom interaktion individer emellan, vilket innebär att 

de sociala processerna är grunden för hur individer uppfattar och förstår omvärlden (Burr, 1995, 

s. 4). Därför är det en kombination mellan kunskap och det sätt som individerna i samhället 

uppfattar världen på som ligger till grund för socialkonstruktionismen. Detta innebär att en del 

kategoriseringar och förståelse för världen påverkar individerna i deras handlande och hur de 

uppfattar och tolkar världen. Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår från att allting 

som människan tänker och pratar om konstrueras av diskurser, där språket är centralt (Burr, 

2003, s. 106–107). Kortfattat syftar begreppet diskurs på ett visst sätt att prata om en specifik 

sak och ett visst sätt som vi uppfattar världen på (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Genom kategoriseringar som individer utför av världen skapas kunskapen om världen vilket 

innebär att faktorer runt omkring individen antagligen kommer att påverka individens 

kategorisering och konstruktion av världen.  Det är genom denna motivering som vi anser att 
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socialkonstruktionismen är en lämplig ansats för vår studie då massmedias rapportering av 

socialtjänsten kan påverka en individs uppfattning av detta ämne. Är rapporteringen av mer 

kritisk karaktär kan det påverka individens kategorisering och därmed uppfattning av 

socialtjänsten till en mer kritisk kategorisering. Massmedia är med och konstruerar den sociala 

världen genom de skrivna texterna som de publicerar och som allmänheten tar del av och kan 

därmed påverkas av det som står och deras uppfattning om världen kan påverkas (Blomberg-

Kroll et. al, 2004, s. 13). Därför finner vi att socialkonstruktionismen och diskursbegreppet är 

relevant kopplat till vårt syfte och frågeställningar. 

 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys som teori 

Synliggörandet av diskurs är det centrala i vår studie. Fairclough (2010) menar att diskurser 

bygger på relationer med andra objekt såsom texter, språk, den sociala omvärlden och andra 

diskurser (s. 3) och vi kan därför inte definiera vad diskurser är utan att se på diskursernas 

relation till den sociala omvärlden. Fairclough menar vidare att diskurser är med och skapar 

den sociala världen vilket kan kopplas ihop med det socialkonstuktionistiska perspektivet vilket 

innebär att språket, som är centralt enligt Faircloughs definition av diskurs, och den sociala 

världen har ett samband. (s. 3–5). Faircloughs kritiska diskursanalys var ett av de perspektiv 

som denna studie utgick ifrån för att kunna synliggöra diskurser i de utvalda nyhetsartiklarna 

som vi avsåg att analysera.  

Inom kritisk diskursanalys ses diskurser som både konstituerande och konstituerad, vilket 

innebär att diskurserna är med och skapar den sociala världen samtidigt som diskurserna också 

påverkas av den sociala världen runt omkring. (Fairclough, 2010, s. 4–5, 209–210, 501) Detta 

har ett nära samband med det socialkonstruktionistiska perspektivet. En annan viktig aspekt av 

den kritiska diskursanalysen är att den inte är politiskt neutral, tanken är att en social förändring 

ska kunna ske genom att lyfta fram de ojämlikheter som finns i samhället. Detta innebär att en 

grundtanke med den kritiska diskursanalysen är att bidra till social förändring. (Fairclough, 

2010, s.1–2, 5) 

 

3.2.1 Faircloughs tredimensionella modell 

 Fairclough definierar diskurs på två sätt: som språkbruk och som social praktik (Fairclough, 

2010, s. 57–59, 230). Det är två delar som ska ligga i fokus under analysen av diskurs, den 

första är den kommunikativa händelsen vilket handlar om hur användandet av språket ser ut i 
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olika domäner som i det här fallet i en nyhetsartikel. Detta definieras som en typ av språkbruk.  

Den andra delen är diskursordningen som är det sammanlagda resultatet av det språk som 

används inom olika sociala områden, exempelvis det sammanlagda språket som används inom 

massmedia som kan vara bland annat olika genrer. Även detta är en form av språkbruk. 

(Fairclough, 2010, s. 57–59, 129–131) Stycket som presenterats här är grunden för det som den 

tredimensionella modellen bygger på och som presenteras nedan.  

Fairclough menar på att varje språkbruk omfattas av tre dimensioner som blir aktuella under 

analysen av det empiriska materialet. De tre dimensionerna är: 

• Text, vilket innebär skrift, en bild, tal eller en blandning av dessa tre olika former av 

text. 

• Diskursiv praktik, detta omfattar de som gör texten och de som tar del av texten. 

• Social praktik, handlar om hur individer gör på ett visst sätt i sociala sammanhang 

(Fairclough, 2010, s. 94–95, 131–133; Bergström & Boréus, 2012, s. 23). 

Den tredimensionella modellen fungerar som en ram som används vid analysen inom kritisk 

diskursanalys. Modellen går ut på att lyfta fram en beskrivning av texten, att lyfta fram 

förhållandet mellan texten och de diskursiva praktikerna samt att lyfta fram förhållandet mellan 

de diskursiva praktikerna och de sociala praktikerna. (Fairclough, 2010, s. 94–95, 132) Detta 

innebär att dimensionerna hör samman och påverkar varandra. Tanken är att genom 

användandet av den tredimensionella modellen synliggöra hur skapandet av texten har gått till, 

hur texten framställs genom bland annat grammatik, allmän formulering samt användandet av 

vissa ord. Även att synliggöra hur texten kan ha en påverkan på de som tar del av den är aktuell. 

(Fairclough, 2010, s. 94–95, 132–133) Detta görs genom användande av teoretiska och 

metodologiska begrepp som vi kommer presentera nedan samt i metodavsnittet. Genom att 

använda sig av den tredimensionella modellen går det att synliggöra aktuella diskurser i det 

material som valts ut för analysen.  

 

3.2.2 Begreppsram 

I analysen är det två delar som ska ligga i fokus och som i sin tur kompletteras av den 

tredimensionella modellen för att synliggöra diskurser (Fairclough, 2010, s. 94–95, 132–133). 

I användandet av den tredimensionella modellen har vi inte använt oss av alla de tre 

dimensionerna. Därmed är följande presentation en förståelse och begreppsram av de två 

dimensionerna, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken, som denna studie inte har 
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studerat helheten av. Den diskursiva praktiken har delvis innefattats i studien medan den sociala 

praktiken ligger utanför denna studies fokus. Detta medför att vi här kommer att presentera de 

begrepp som vi finner teoretiska för denna studie. 

I analysen av den diskursiva praktiken är det producerandet av texten och hur texten tolkas av 

mottagaren som ligger till grund. Konversationen i texten ligger i fokus samt även vilka 

diskursiva metoder som används och hur de är sammansatta (Fairclough, 2010, s. 94–95). Det 

teoretiska begreppet intertextualitet innebär att texter och diskurser bygger på diskurser från 

andra texter som redan är etablerade vilket medför en reproducering av diskurser samtidigt som 

nya diskurser kan ta form (Fairclough, 2010, s. 94–95, 175). Detta innebär att undersöka vilka 

andra texter som de utvalda nyhetsartiklarna refererar till. Detta synliggör begrepp som är 

återkommande och som kan anses vara vedertagna och därmed kan ha en inverkan på 

materialet, hur texten har producerats och hur mottagaren tar emot texten (Fairclough, 2010, s. 

94–95, 175). Ett begrepp som ligger väldigt nära intertextualitet är interdiskursivitet som syftar 

till att undersöka vilka kombinationer av genre och diskurser som texten bygger på. Vilket 

innebär att synliggöra de diskurser som texten bygger på (Fairclough, 2010, s. 95). 

Under analysen av den sociala praktiken är det diskursordningen som ligger i fokus för att 

analysera diskursernas förhållande till den sociala praktiken, diskurserna sätts in i ett större 

socialt sammanhang. Vilka diskurser som ingår i den diskursiva praktiken ska synliggöras här. 

Detta innebär att analysera hur diskurserna har uppkommit samt diskursernas relation till andra 

diskurser. Det kan vara diskurser som är inom samma område och som alla vill vara den som 

är den sanna diskursen vilket innebär att uppnå hegemoni och detta innebär att diskurserna 

kämpar mot varandra om att uppnå detta (Fairclough, 2010, s. 94–95, 108). Hegemoni kan 

definieras som att uppnå makt och den ledande ställningen inom en grupp, det som styr och 

bestämmer (Fairclough, 2010, s. 61).  

Ett annat teoretiskt diskursanalytiskt begrepp som kan vara av relevans inom den kritiska 

diskursanalysen är begreppet tystnad. Innebörden av detta begrepp är att trots att saker 

utelämnas och inte omskrivs kan en förståelse ändå infinna sig. Vilket innebär att vetskap kan 

utvecklas genom tystnad, genom det som inte uttrycks (Andersson, 2010, s. 20, 39). Varför 

tystnaden används kan vara för att det som omskrivs är tabubelagt och därav används tystnaden 

istället, att något är normen, att något uppfattas som en självklarhet eller att det är problematiskt 

att utforma i ett uttryck (Andersson, 2010, s. 42–43). 
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Ovan har vi presenterat de teoretiska begrepp som varit vägledande i förståelsen av det kritiska 

diskursanalytiska begreppet och den tredimensionella modellen. Genom att presentera de 

teoretiska begreppen inryms en förståelse för hur teorin och metoden kritisk diskursanalys är 

uppbyggd och hur användandet av den kan se ut. Två av de teoretiska begrepp som har 

presenterats kommer denna studie att utgå ifrån, begreppen intertextualitet och tystnad. De 

metodologiska analysbegreppen inom kritisk diskursanalys som vi har använt oss av 

presenteras under metodavsnittet.  
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den kvalitativa forskningsansatsen samt vår valda 

analysmetod som är Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi kommer även att beskriva hur vi har 

inhämtat vårt datamaterial, hur vi har gjort vårt urval och hur vi har gått till väga i analysen. Vi 

kommer gå in på de etiska övervägandena, men även beröra vilka andra överväganden som har 

gjorts vid metodval och under studiens gång. 

 

4.1 Forskningsansats 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder utgår från material baserat 

på text och ord (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 10) samt att metoden går på djupet snarare än på 

bredden för att få ett perspektiv från insidan istället för att se på ett fenomen från utsidan 

(Padgett, 2008, s. 2). Utifrån kritisk diskursanalys har vi synliggjort och granskat diskurser i 

form av ord och text (se Fairclough, 2010), i det här fallet i nyhetsartiklar, vilket motiverat valet 

av kvalitativ ansats i vår studie. 

 

4.2 Material, urval och datainsamling 

Den här studien har utgått ifrån tre olika fall (se s. 7–8) som i massmedia blivit kända som 

"Fallet i Oskarshamn", "Fallet Louise" och "Flickan bakom pansarglas". Dessa fall har valts 

eftersom de alla uppmärksammats i massmedia och behandlar barn som har placerats i enlighet 

med LVU samt att händelserna skett under olika år. Fallet i Oskarshamn uppmärksammades i 

media år 2002–2003, Fallet Louise uppmärksammades år 2007–2008 och Fallet om Flickan 

bakom pansarglas uppmärksammades år 2017. Varför dessa fall valts ut är för att det fanns ett 

rikt material kring dessa händelser i jämförelse med fall från andra år.  

Det empiriska datamaterial som har valts för detta arbete är nyhetsartiklar, vilket innebar att vi 

inhämtade relevanta nyhetsartiklar för vårt ämne för att sedan analysera dem. De övervägningar 

som behövdes göras var att välja ut vilka nyhetsartiklar som kommer bidra med den information 

som behövdes för studien. En avgränsning som gjorts är att enbart utgå ifrån nyhetsartiklar som 

handlar om barn (se definition på s.6). Varför vi har valt att göra denna avgränsning är eftersom 

det ofta är ärenden gällande barn som får stort genomslag i media, att barn framställs som 

försvarslösa gentemot samhället och har mindre makt över sina egna liv än vad vuxna 
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människor har. Vi har även valt att enbart välja nyhetsartiklar med barn som har placerats enligt 

LVU, eftersom detta ger möjligheter till jämförelser.  

Ytterligare kriterier som en nyhetsartikel behövde uppnå är dels att den skulle ta upp något av 

de tre fall som nämns ovan, dels att den skulle vara publicerad under årtalen då det fall den 

avser uppmärksammades i massmedia, dels att den skulle vara publicerad i en svensk tidning 

eller nyhetstjänst och dels att den skulle beröra socialtjänsten, socialnämnden, socialsekreterare 

eller liknande benämningar. Nyhetsartikeln skulle vara publicerad i en svensk tidning eller 

nyhetstjänst eftersom vår studie gjorts utifrån en svensk kontext samt att vår egna förförståelse 

av massmedia och socialt arbete omfattar Sverige och svensk mediekultur. Därför har vi inte 

valt nyhetsartiklar från ett annat land där vi ej har en tidigare förståelse för mediekulturen och 

dess sammanhang. Enbart publicerade nyhetsartiklar har använts och inte exempelvis 

kommentarer på nyhetsartiklar, debattinlägg, inlägg i bloggar eller andra sociala medier 

eftersom vi avsåg att fokusera på nyhetsmedias framställning av socialtjänsten. 

Genom databasen Retriever Research, vilket är ett mediearkiv som innehåller en stor mängd 

publicerade artiklar från alla stora dagstidningar och även en del landsortstidningar, har vi sökt 

efter nyhetsartiklar. Även Google har använts för att hitta en del nyhetsartiklar som ej visades 

vid sökningar på Retriever. Vår målsättning var att samla in 10 artiklar per fall, alltså minst 30 

artiklar totalt för de tre fallen. Detta visade sig vara något problematiskt. Många artiklar berörde 

det valda fallet, men tog inte upp socialtjänsten, dessa har därför sållats bort. Trots det har vi 

funnit tillräckligt många artiklar som uppfyller de krav vi ställt. I den tidigare forskningen lyfts 

det fram att socialtjänsten inte synliggörs i alltför stor utsträckning i rapporteringen när det 

kommer till fall som handlar om utsatta barn och unga (Lundström, 2004, s. 226–227) och detta 

kan vara en anledning till avsaknaden av fler nyhetsartiklar gällande våra fall.  

 

4.3 Analysens genomförande 

Under teoriavsnittet har vi presenterat den kritiska diskursanalysen och de grunder som vi har 

utgått ifrån under analysen. Den tredimensionella modellen har fungerat som en ram för oss 

under analysen där vi analyserade diskurser med utgångspunkt från den kommunikativa 

händelsen vilket innebar att vi undersökte hur språkbruket såg ut i de nyhetsartiklar som valts 

ut för studien. Detta innebar att vi inte analyserade diskursordningen då detta inte var förenligt 

med studiens syfte. I den tredimensionella modellen presenteras tre dimensioner som analysen 

ska utgå ifrån, text, diskursiv praktik samt social praktik. Dock har vi inte använt oss av alla tre 
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dimensionerna under analysen då även det inte motsvarade det syfte som studien hade. Vi 

analyserade texten vilket var vår huvudfokus. Genom att analysera en text kommer diskurserna 

fram och det går att se hur dem understöds i texten (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.87). 

Vi analyserade även delvis den diskursiva praktiken.  

Under analysen började vi med att sammanställa alla artiklar, sorterade dem fall för fall och 

kontrollerade åter igen att de uppfyllde de förutbestämda kraven. Vi läste sedan igenom alla 

artiklar flera gånger för att få en bredare bild av materialet. Därefter började själva analysarbetet 

med att på djupet läsa artiklarna ett flertal gånger för att hitta all relevant information 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 411). Analysens syfte var att finna diskurser i vårt empiriska 

material och detta gjordes med hjälp av analysbegrepp. 

Under analysen av texten har vi använt oss av de tre begreppen modalitet, tystnad samt 

transitivitet. Modalitet handlar om uttryckandet i texten, hur något framställs samt hur 

trovärdigt uttrycket är (Fairclough, 2010, s. 94, 106–107). Fairclough lyfter fram att det finns 

olika grader av trovärdighet och detta benämner han som affinitet, låg och hög affinitet (s.  106–

107). Att beroende på hur en mening/uttryck konstrueras får den olika grader av affinitet. Det 

kan vara uttryck såsom "den är inte bra", "jag tycker inte den är bra" samt "den kanske inte är 

bra" vilket ger oss tre olika påstående där de ger olika grader av affinitet.  Det kan även vara 

användandet av särskilda ord som kan påverka texten och dess trovärdighet, det kan vara ord 

såsom "kanske, bör, kan, alltid, aldrig".  Det kan även vara ordval såsom "påstår" och "säger" 

vilket ger olika grad av trovärdighet. Används ordvalet "säger" får meningen större trovärdighet 

och detta ifrågasätts inte på samma sätt som om uttrycket "påstår" används.  Hur en text 

framställs och hur trovärdig bild den skapar påverkar de diskurser som blir framträdande i 

texten. Detta i sin tur påverkar läsarens uppfattning och kunskap kring ämnet som lyfts fram i 

texten (Fairclough, 2010, s. 94, 106–107).  

Detta innebar för oss under analysen att vi letade efter specifika ord som gav låg eller hög 

affinitet, det kunde vara ett tillägg av ett ord, exempelvis "bara", som gav meningen en annan 

innebörd. Vi analyserade även framställningen av texten, hur massmedia valde att lägga fram 

nyheten och dess innebörd. Vi analyserade även användningen av särskilda ord såsom 

exempelvis "aldrig" och "alltid" då dessa ord påverkar trovärdigheten i texten. Vi letade efter 

ord eller meningar som underförstått kunde avse något annat än det som skrevs (Fairclough, 

2010, s. 94, 106–107; Bergström & Boréus, 2012, s. 376), vilket även hör ihop med nästa 

begrepp, tystnad. 
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Tystnad är ett begrepp som vi använt oss av under analysen av texten och presenterades under 

teoriavsnittet. Användandet av detta begrepp har exempelvis handlat om att hitta uttryck där 

det åsyftas socialtjänsten trots att detta inte skrivits rakt ut. Trots detta infinner sig en förståelse 

att det är socialtjänsten som omskrivs trots att de inte omnämns i sammanhanget.  

Det tredje begreppet som vi använts oss av under analysen av texten är transitivitet vilket 

innebar att analysera hur olika händelser beskrivs. Händelser som lyfts fram i det här begreppet 

är händelser som på något sätt påverkar någon eller något och analysen avser att studera hur 

dessa händelser beskrivs då dessa händelser haft påverkan på hela texten. Händelserna som 

omskrivs omfattar i många fall ett subjekt eller objekt och under analysen undersöks det om 

detta subjekt eller objekt, så kallat agenten, är tydligt i meningen/uttrycket. I en del fall går det 

inte att avläsa vad eller vem som är agenten och i vissa fall är detta tydligt. Detta hör samman 

med begreppet tystnad som har presenterats ovan vilket innebär att transitiviteten belyser 

tystnaden och att de två begreppen hör samman. Agenten kan bli självskriven och beroende på 

hur synlig agenten är kan detta ge olika innebörd i en mening (Fairclough, 2010 s. 106–107; 

Bergström & Boréus, 2012, s. 280).   

Vid användandet av begreppet transitivitet har vi analyserat hur en händelse har beskrivits och 

om agenten har varit tydlig eller inte. Det har inneburit att vi har analyserat händelser som 

omfattar socialtjänsten, bland annat hur de beskrivs i en händelse och om socialtjänsten har 

tydligt beskrivits som agenten eller om socialtjänsten inte har nämnts men ändå kunnat 

uppfattats vara agenten. Detta i likhet med det föregående begreppet tystnad. I vissa fall blir 

socialtjänsten självskrivna som agenten och detta kan ha en påverkan på materialet. Det har 

även handlat om att analysera hur andra händelser i fallet har beskrivits och om agenten varit 

tydlig i dessa.  I de fall agenten är tydlig i materialet ges det information kring vem det åsyftas 

vilket kan stärka den händelse som skett.   

Vi inriktade oss även delvis på den diskursiva praktiken i form av begreppet intertextualitet. 

Detta eftersom vi ansåg att begreppet motsvarade det syfte som studien utgick ifrån. Genom att 

använda intertextualitet kunde vi synliggöra texter som materialet grundat sig på, synliggöra 

relationen mellan olika texter samt även andra diskurser ifrån det materialet som vårt empiriska 

material reproducerade (Fairclough, 2010 s. 94–95, 175; Bergström & Boréus, 2012, s. 376). 

Detta bidrar till hur massmedia framställer socialtjänsten vilket var förenligt med studiens syfte. 

Vi analyserade inga andra komponenter som inryms inom den diskursiva praktiken då vi inte 

fann detta relevant i förhållande till studiens syfte, detsamma gäller den sociala praktiken.  
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Vid användandet av detta begrepp har vi undersökt vilka andra texter det refereras till, eftersom 

de diskurser som använts i dessa texter skulle kunna ha en påverkan på vilka diskurser som 

använts i de nyhetsartiklar som studien utgått ifrån.  Har den media som det refererats till 

exempelvis använt sig av negativa diskurser innebär detta att nyhetsartikeln reproducerar dessa 

negativa diskurser och blir därför en ny arena för dessa diskurser.  

 

4.4 Transparens, begränsningar och generaliserbarhet 

Transparens är ett viktigt begrepp som står för genomskinlighet och öppenhet. Det ska tydligt 

framgå hur förhållandet till den tidigare forskningen är, vilka metoder som har använts i studien, 

vilka resultat som framkommit samt hur tolkningen av dessa har gjorts. Det ska framgå när det 

som framförs är författarnas egna tankar och åsikter eller när det bygger på tidigare forskning 

eller annat publicerat material (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 20). Detta har vi haft för avsikt 

att vara tydliga med i vår studie, det ska vara en öppenhet och tydlighet med allt vi gör och det 

ska vara lätt att följa arbetet i studien och veta vad som är våra åsikter och vad som är utifrån 

tidigare forskning samt andra källor.  

Begränsningar kunde ha uppstått eftersom vår studie omfattat ett relativt litet antal artiklar. Vi 

anser dock att det inte har påverkat vår studie då vi kände att det datamaterial vi fått in var 

tillräckligt för att vår analys skulle kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt med 

utgångspunkt i syfte och avgränsningar. Vi sökte nyhetsartiklar som skulle uppfylla de krav vi 

haft och till en början hade vi svårt att finna tillräckligt med material av karaktären 

nyhetsartiklar. Detta eftersom de fall vi valt att utgå ifrån varit omdiskuterade både i media och 

övriga samhället, vilket gjort att många artiklar som vi funnit snarare har kunnat kategoriseras 

som debattartiklar eller ledare. Trots detta har vi kunnat finna tillräckligt många relevanta 

nyhetsartiklar samt att vi anser att vi uppnått en empirisk mättnad vilket innebär att nytt material 

inte kunnat tillföra mer till analysen (Charmaz, 2006, s. 133 ff). Hade vi valt att göra en annan 

avgränsning kanske utfallet hade varit annorlunda, hade vi valt att även fokusera på 

debattartiklar hade vi kanske funnit ett ännu större material. Med detta i åtanke anser vi ändå 

att vår studie har en tillförlitlighet inom just de avgränsningar som vi har gjort.  

Generaliserbarhet handlar om huruvida de resultat som återfinns i en studie går att applicera 

även på andra sammanhang som ej har medtagits i studien (Padgett, 2008, s. 183). Exempelvis 

skulle författarna till en studie där man valt intervjuer som metod kunna fråga sig huruvida den 

skulle få samma resultat om den använt andra informanter (Padgett, 2008, s. 183). Vi har valt 
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att utgå ifrån 32 artiklar från tre olika LVU-fall som presenterats i massmedia. Även om vi 

strävar efter att utföra en studie som går att applicera på andra artiklar inom området finns det 

betydligt fler än 32 artiklar som berör socialtjänsten. Dock tror vi att de mönster och de 

diskurser som vi funnit i massmedias framställning av socialtjänsten förekommit och 

förekommer även i rapporteringen kring andra fall.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till de eventuella informanterna och hur dessa får 

behandlas. Vetenskapsrådet (2017) beskriver fyra olika begrepp som är viktiga att särskilja i 

debatten om etik (s. 40). Dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. 

Medan sekretess lagstadgas för specifika handlingar, innebär tystnadsplikt att sekretessbelagda 

uppgifter ej får läckas till oberörda, men någon kan ha även ha tystnadsplikt utan att den är 

lagstadgad som sekretess. Anonymitet och konfidentialitet är mer tillämpbara inom forskning, 

där anonymitet betyder att informanterna säkras att uppgifter de lämnat ej kan kopplas ihop 

med dem själva, är konfidentialitet ett säkerställande om att forskaren ej kommer sprida 

uppgifterna vidare (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40–41).   

Denna studie har ej utgått ifrån intervjuer, enkäter eller annan information inhämtad från 

informanter, utan ifrån publicerade och offentliga nyhetsartiklar. All information som har 

inhämtats är redan offentlig och tillgänglig för allmänheten vilket medfört att vi inte behövt 

göra några större etiska överväganden. Eftersom de som uttalat sig i tidningsartiklarna 

förmodligen samtyckt till att delta med sina åsikter i tidningsartiklar, men inte har fått någon 

förfrågan om att delta i vår studie, har vi däremot valt att ta bort namn i vår analys och istället 

refererat till personerna som vilken typ av person de är, exempelvis talesperson för 

socialtjänsten osv.  

Eftersom det inte har framgått i de nyhetsartiklar som vi läst om ”Fallet i Oskarshamn” huruvida 

namnen på föräldrarna och barnet är deras riktiga namn eller om de har fingerats har vi i vår 

studie valt att vid citat ta bort namnen och skriva exempelvis [mamma] där namnen på 

personerna förekommit. Däremot har både namnet Louise i ”Fallet Louise” och namnen 

Josefin/Linda i fallet ”Flickan bakom pansarglas” fingerats i massmedia och har därför inte 

getts pseudonymer i uppsatsen.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat och analysen av vårt empiriska material. Vi har valt 

att dela upp detta avsnitt i tre delar där vi kommer presentera vår analys av materialet för varje 

fall. Under analysen kommer den kommunikativa händelsen att vara i fokus. Antalet artiklar 

som använts för vår analys är totalt 32 stycken: 10 artiklar avsåg "Fallet i Oskarshamn", 12 

artiklar avsåg "Fallet Louise" och 10 artiklar avsåg "Flickan bakom pansarglas". 

 

5.1 Fallet i Oskarshamn 

I nyhetsartiklarna som berör det här fallet används främst ordet ”socialen” eller ”de sociala 

myndigheterna” för att benämna socialtjänsten. I materialet har andra myndigheter getts 

utrymme att uttala kritik mot socialtjänstens arbete. Detta innebär att händelsen värderas utifrån 

de myndigheter som kommer till tals och därmed har en påverkan på materialet (Nylund, 2001). 

Under analysen av de nyhetsartiklar som avser ”Fallet i Oskarshamn” har tre olika diskurser 

varit framträdande, dessa är: diskursen om socialtjänsten som förövare, diskursen om brister 

och kompetent och resonlig diskurs. Dessa presenteras var för sig nedan. 

 

Diskursen om socialtjänsten som förövare 

Här framträder en diskurs där medierna använder sig av ord som konstruerar en bild av att 

socialtjänsten kidnappar barn från deras föräldrar när de omhändertas enligt LVU, som om 

socialtjänsten inte följer lagen, utan begår ett brott. Socialtjänsten framställs också som 

lögnaktiga.  

”Alla är upprörda över hur [mamma] och [pappa] behandlats av myndigheterna, hur 

[son] tagits ifrån dem. Något måste göras, får jag höra gång på gång.” 

(Expressen, 2002-12-15) 

”Socialen smet i väg med [son], - När vi satt där sa de att de skulle ta [son] ifrån 

oss, berättar [mamma].”  

(Expressen, 2002-12-15) 

I de ovanstående citaten kan vi se att massmedia framställer socialtjänsten som kidnappare 

genom att de tar barn. Det framställs som att socialtjänsten har gjort för mycket, att de har 

förhastat beslutet. I det andra citatet används ordet ”berättar” vilket tyder på en hög 
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trovärdighet. Vi tolkar det som att ordet används för att framställa mamman, i det här fallet, 

som den person som förmedlar den sanna bilden av historien. Vi kan se att massmedia bekräftar 

mammans uttalande och framställer socialtjänsten utefter det, eftersom de vill förmedla samma 

uppfattning. Genom detta uttryck blir även massmedias konstruktion av en nyhetsartikel 

framträdande och de berättartekniker som de använder sig av. "Tillspetsning" är en 

berättarteknik som kan användas som inrymmer hur en nyhet spetsas till (Strömbäck, 2008) 

vilket görs i dessa citat genom att skriva "socialen smet iväg med [son]" samt "hur [son] tagits 

ifrån dem".  

Här används ordet ”socialen” istället för ”socialtjänsten”. Vår tolkning är att ordet ”socialen” 

är ett slanguttryck för socialtjänsten, som kan uppfattas nedsättande då det inte uppfattas som 

ett professionellt uttryck. Det är även en mer folklig benämning på socialtjänsten, som enligt 

vår tolkning kan användas för att alliera sig med läsaren. De här citaten kan även kopplas till 

begreppet transitivitet eftersom att händelsen beskrivs som att socialtjänsten smet iväg och detta 

påverkar föräldrarna. Socialtjänsten blir här den tydliga agenten, som kritiken riktas emot. Hur 

händelsen i det här fallen beskrivs har en påverkan på hur socialtjänsten framställs i hela texten 

eftersom massmedia fortsätter att senare i texten beskriva omhändertagandet som att 

socialtjänsten smitit iväg med barnet utan att meddela föräldrarna, i enlighet med citatet nedan. 

”En av kvinnorna från socialen i Oskarshamn hade stängt av larmet, rullat in pojken 

i en tunn filt och smugit ut med honom. En annan socialkvinna hade plockat upp 

dem i en bil. [pappa] skrek till de andra: - Pojken är borta. De har tagit honom.” 

(Expressen, 2002-12-15) 

Här och i kombination med de föregående citaten kan det bli synligt hur massmedia kan tänkas 

ha viss makt över individers tankar (Bergström, & Boréus, 2012, s. 19) när de framställer hur 

socialtjänsten har makten att ta barn ifrån sina föräldrar. Nyheter som omskrivs i massmedia 

baseras ofta på vad en person sagt under en intervju vilket sedan vinklas och sammanförs med 

annan relevant information som inhämtats vilket resulterar i att bilden inte alltid är den sanna 

som ges (Nylund, 2001). Detta går att avläsa i det andra citatet ovan då det bygger bland annat 

på vad en annan individ uttalat sig om, mamman i det här fallet. I det ovanstående citatet kan 

vi se att användandet av ordet ”smugit” framställer händelsen på ett sätt som ger läsaren en bild 

av att socialtjänsten lurat föräldrarna. Även användandet av orden "tunn filt" påverkar 

händelsen i citatet. Varför de väljer att inte enbart skriva "filt" är för att tillägget "tunn" ger en 

mer dramatisk uppfattning kring händelsen. Åter igen väljer massmedia att spetsa till uttrycket 
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genom de berättartekniker som de kan använda sig av (Strömbäck, 2008). Massmedia väljer att 

använda ordet ”socialkvinna”. Detta likställer vi med användandet av ordet ”socialen”, att ordet 

används nedsättande då det inte indikerar på professionalitet jämfört med om ordet 

”socialsekreterare” hade använts. Citatet kan även kopplas till begreppet transitivitet då 

händelserna som beskrivs har framställts som ett förgivettagande att läsaren ska sympatisera 

med föräldrarna, och känna ilska mot socialtjänsten. Detta innebär att händelsen beskrivs som 

att den har påverkat någon. Även agenten blir tydlig i detta citat, att det är socialtjänsten som 

det handlar om.  Åter igen kan vi se hur massmedia baserar sin rapportering kring vad någon 

individ har sagt, i det här fallet pappan, vilket hör samman med det som presenterats i den 

tidigare forskningen vilket vi även kan se i de tidigare citaten. 

 

Diskursen om brister 

En av diskurserna som är framträdande i nyhetsartiklarna som berör ”Fallet i Oskarshamn” är 

diskursen om brister. Denna diskurs framställer socialtjänsten som inkompetenta att utföra sitt 

arbete och framställer det arbete som socialtjänsten gör som bristfälligt. Massmedia använder 

sig bland annat av andra myndigheter som får uttrycka sin kritik mot socialtjänstens arbete. Vid 

användandet av andras berättelser värderas händelsen, i det här fallet socialtjänstens brister, 

utifrån berättarens egna åsikter (Nylund, 2001). Detta kan vi se i det första citatet nedan: 

”Länsstyrelsen i Kalmar riktar i en rapport skarp kritik mot socialnämnden, på flera 

punkter. – På två punkter har de brutit mot socialtjänstlagen, säger socialdirektör 

[namn]. Paret [efternamn] fick ingen besvärshänvisning till beslutet om 

tvångsomhändertagande och hade ingen möjlighet att överklaga. Familjen där 

pojken placerades granskades inte. Länsstyrelsen riktar dessutom kritik mot flera 

delar av handläggningen. I första hand ska myndigheterna undersöka om ett barn 

kan placeras hos släktingar. Så skedde aldrig.” 

(Aftonbladet, 2002-12-12) 

”JO kritiserar också att kommunen dröjde för länge med att besluta att tvångsvården 

skulle fortsätta, sedan föräldrarna i somras begärt att den skulle upphöra.”  

(Svenska dagbladet, 2003-02-07) 

I det översta av de ovanstående citaten kan vi se att ordet ”säger” används för att visa att det 

som sägs är trovärdigt, det är ingen som påstår någonting utan massmedia vill framställa det 
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som sägs som en sanning. Flera ord används såsom ”har” och ”ska” som även de tyder på en 

hög trovärdighet. Det framgår tydligt att massmedia, genom att ta upp flera misstag, vill ge en 

bild av att socialtjänsten har brister i sitt arbete. Användandet av ordet ”aldrig” i det första citatet 

skapar en annan framställning av socialtjänsten än om ordet ”inte” hade använts. Ordet ”aldrig” 

ger en bild av att det inte heller kommer ske i framtiden, medan ordet ”inte” hade inneburit att 

texten fått ett mer neutralt intryck. Även genom användandet av orden "skarp kritik" påverkas 

framställningen av socialtjänsten och underbygger framställningen av socialtjänstens brister i 

arbetet. Att påpeka att familjen inte haft möjlighet att överklaga bidrar också till en 

framställning om socialtjänsten som övermäktiga och belyser den ojämlika maktrelationen som 

finns. Experters uttalanden i massmedia ges tolkningsföreträde då de besitter kunskap om ämnet 

som gör dem till trovärdiga uttalare (Blomberg & Stier, 2015). I citaten ovan har både JO och 

Länsstyrelsen fått uttala sig om socialtjänstens arbete med det här fallet, vilket därmed inger en 

större trovärdighet för det som sägs. 

”Det saknas ordentlig rättssäkerhet när barn tvångsomhändertas av de sociala 

myndigheterna. I alltför många fall är det ingen som lyssnar på vad barnen själva 

vill, anser juristen [namn].”  

(Svenska dagbladet, 2002-12-23) 

I ovanstående citat kan vi likt det föregående se att socialtjänstens brister är det som genomsyrar 

framställningen av socialtjänsten. Här har massmedia tillfrågat en professionell yrkesutövare 

som kan anses vara en trovärdig källa. Till skillnad från tidigare påpekas här bristerna generellt 

och inte i det specifika fallet. Här används ordet ”de sociala myndigheterna” vilket även det ger 

en mer negativ uppfattning av socialtjänsten enligt oss, än om man använt dess riktiga namn. 

Valet att använda ordet ”anser” tenderar att inte skapa en lika stor trovärdighet som om ordet 

”säger” hade använts. Detta visar på att det kan vara juristens egna tolkning, istället för fakta. 

Genom att skriva ”det saknas” inger även det en stark trovärdighet till läsaren, i jämförelse med 

om massmedia istället hade valt att skriva ”det kan saknas” eller ”jag anser att det saknas”. 

”Men flera experter som Uppdrag granskning talat med menar att underlaget för 

beslutet är otillräckligt och påtalar att föräldrarna inte verkar ha fått det stöd de har 

rätt till.” 

(Svenska dagbladet, 2002-12-12) 

I ovanstående citat synliggörs en intertextualitet genom hänvisningen till Uppdrag granskning. 

Detta kan ha en påverkan på diskursen i artikeln, då den kan ha reproducerats från Uppdrag 
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granskning. Även begreppet modalitet kan kopplas till det här citatet då socialtjänsten framställs 

som bristande och ordet ”verkar” används för att beskriva att familjen inte fått det stöd de har 

rätt till, att socialtjänsten har gjort för lite, detta visar på en låg affinitet och det är inte helt 

trovärdigt att det faktiskt är så. Genom att skriva ”det stöd de har rätt till” intar massmedia 

samma uppfattning som experterna, att socialtjänsten har brustit i sitt arbete genom att inte ge 

det adekvata stöd som föräldrarna har rätt till. Det framkommer inte vad som är det adekvata 

stöd som borde erbjudits föräldrarna utan enbart bristen på det och vad detta innebär lämnas 

här öppet för tolkning. 

 

Kompetent och resonlig diskurs 

Ytterligare en framträdande diskurs i ”Fallet i Oskarshamn” är den kompetenta och resonliga 

diskursen. Genom att rapportera bland annat om de brister som finns inom socialtjänsten kan 

detta leda till en förbättring och att nya arbetssätt och rutiner skapas (Andersson, 2004, s. 29; 

Brunnberg, 2001), vilket hör samman med denna diskurs som framställer socialtjänsten som en 

myndighet som kan sitt arbete, som har gjort ett korrekt arbete och som vill göra sitt yttersta för 

medborgarna.   

”Socialtjänsten gjorde rätt när den omhändertog sonen till ett lätt 

förståndshandikappat par i Oskarshamn.”  

(Svenska dagbladet 2002-12-20). 

”[namn sakkunnig] har läst utredningen och konstaterar att den verkar ge en god 

bild av föräldrarna. Så långt jag kan se finns det inget som talar för att beslutet är 

fattat på felaktiga grunder säger hon” 

(Svenska dagbladet 2002-12-20) 

”Sedan justitieombudsmannen läst utredningen drar hon dock slutsatsen att 

nämndens beslut har fattats på en samlad bedömning rörande föräldrarnas förmåga 

att ta hand om pojken" 

(Svenska dagbladet, 2003-02-07) 

I alla de tre ovanstående citaten framställs socialtjänsten som kompetenta och som att de har 

tagit det rätta beslutet. Det första citatet kan kopplas till begreppet modalitet eftersom det 

använder ordet ”gjorde” vilket ger en hög grad av affinitet. Detta eftersom det visar på att det 
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var så det gick till, i jämförelse med om det hade stått exempelvis ”kan ha gjort rätt”. Det andra 

citatet ovan är inte lika övertygande som det översta, ordet ”verkar” används vilket ger en 

medelaffinitet som ger läsaren en bild av att den som uttalat sig inte är helt övertygad om det 

den säger. Den andra delen av citatet inleds även med ”så långt jag kan se finns det inget” som 

inte ger en lika hög grad av affinitet som ifall det enbart hade stått ”det finns inget”. Det sista 

citatet har åter igen en hög affinitet då ordet ”har” används för att beskriva något som är en 

sanning. Vi tolkar det som en framställning av att socialtjänsten med stor trovärdighet grundat 

sitt beslut på en samlad bedömning. I två av dessa citat har experter fått uttala sig om 

socialtjänstens arbete med fallet, vilket skapar en hög trovärdighet för det som sägs (se även 

Blomberg & Stier, 2015). 

”Dessutom har man släppt lite på sekretessen mellan socialtjänst och hälsovården i 

de här fallen för att man ska kunna samarbeta kring barnets bästa. [socialkonsulent 

länsstyrelsen] anser att nyordningen stärker barnets rättssäkerhet.” 

(Östran/Nyheterna 2002-12-19) 

I ovanstående citat kan vi se att socialtjänsten framställs som villiga att göra det yttersta för att 

sina medborgare ska kunna få den hjälp de behöver, i det här fallet har det släppts lite på 

sekretessen. Detta har tidigare visat sig kunna vara problematiskt, då sekretess bidragit till att 

socialtjänsten inte kunnat uttala sig i enskilda ärenden (Enbom et. al, 2014; Lundälv, 2004, s. 

101; Reid & Misener, 2001, Ayre, 2001). Vi tolkar det som att orden ”släppt lite på” bidrar till 

att framställa socialtjänsten som mänsklig, att de har valt att göra undantag för att medborgarna 

ska ha det bra. Här används ordet ”anser” vilket även det kan kopplas till begreppet modalitet 

genom en medelaffinitet. Ordet ”anser” indikerar att det är personens egna åsikter och inte 

nödvändigtvis behöver vara det som är sant, men det som skrivs framställer ändå socialtjänsten 

som en kompetent och resonlig myndighet eftersom den gått med på att släppa sekretessen för 

att kunna hjälpa sina klienter. 

Sammanfattningsvis kan vi se i analysen av det här fallet att massmedia framställer 

socialtjänsten som förövare när de omhändertagit barnet från sina föräldrar. Socialtjänsten 

framställs även som bristande i sitt arbete genom att de inte har gett föräldrarna det stöd de 

behöver, och tagit beslut på otillräckliga grunder. Samtidigt har även socialtjänsten framställts 

som kompetenta och resonliga genom att ha tagit ett korrekt beslut och även ha gjort sitt bästa 

för att medborgarna ska ha det bra. Genom detta har analysen av det här fallet kommit fram till 

hur socialtjänsten framställs både negativt och positivt i massmedia, vilket visas i citaten ovan.  
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5.2 Fallet Louise 

I nyhetsartiklarna gällande "Fallet Louise" framträder kritik mot socialtjänsten och de framställs 

inte ta sitt ansvar. I de här nyhetsartiklarna benämner de socialtjänsten som socialen och även 

andra myndigheter och medier lyfter fram kritik mot socialtjänsten. Som vi tidigare nämnt så 

påverkas rapporteringen genom att låta andra komma till tals och uttrycka sig i nyhetsartikeln. 

Detta då den individens åsikter tas med och inger en extra tyngd att det är på det sättet (Lundälv, 

2004, s. 102; Nylund, 2001). De diskurser som har framträtt är diskursen om brister, diskursen 

om nonchalans samt diskursen om den hotfulla socialtjänsten. Dessa diskurser kommer 

presenteras var för sig nedan. 

 

Diskursen om brister  

En diskurs som är framträdande i materialet i "Fallet Louise" är diskursen om brister. I 

nyhetsartiklarna gällande fallet lyfts socialtjänstens brister i arbetet fram. Det handlar bland 

annat om andra myndigheter som kritiserar arbetet som socialtjänsten har utfört. Det är även 

andra medier som kritiserar socialtjänsten samt att samhället är kritiska till hur förfarandet har 

skett.  

Under analysen kunde vi finna att begreppet intertextualitet var framträdande i citatet nedan. 

"Fallet Louise fick mycket stor uppmärksamhet sedan det skildrats i SVTs Uppdrag 

granskning. Flicka levde i svår misär med en far som begick sexuella övergrepp 

mot henne. Länsstyrelsen riktade allvarlig kritik mot socialnämnden för att man inte 

i tid inledde en utredning trots anmälningar från både polisen och flickans skola. 

Efter uppmärksamheten och kritik även från revisorerna avgick hela socialnämnden 

och chefen för individ – och familjeomsorgen." 

 (Dagens samhälle, 2008-04-24) 

I ovanstående citat ser vi att Dagens samhälle refererar till programmet Uppdrag granskning 

och därmed reproducerar de diskurser som framkommer där. Detta medför att massmedia 

bygger sitt fall bland annat på det programmet och därmed även de diskurser som framträder.  

Även kritik från en annan myndighet lyfts fram vilket gör att händelsen förstärks än mer 

(Lundälv, 2004, s. 102; Nylund, 2001). Genom användandet av vissa ord påverkas 

framställningen av händelsen. Det skrivs "trots anmälningar från både" vilket påverkar 

modaliteten i texten. Även genom användandet av ordet "avgick" påverkas framställningen och 
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trovärdigheten. Hade meningen skrivits på ett annat sätt som exempelvis "fått andra 

arbetsuppgifter" hade detta inte framställts lika drastiskt som det görs nu. Citatet får en hög 

affinitet genom de delar som lyfts fram här.  Transitivitet blir även tydligt genom beskrivningen 

av händelsen där agenten är tydlig, vilket är socialnämnden. Alla dessa delar som lyfts fram ur 

citatet framställer tillsammans en händelse som belyser socialtjänstens brister i sitt arbete 

genom massmedias framställning.   

"En djup förtroendekris skakar Vetlanda kommun efter kommuninvånarnas 

reaktion på socialnämndens sätt att hantera tioåriga Louises fall. Det konstaterar 

kommunledningen själv."  

(Expressen, 2007-04-16) 

Transitivitet blir framträdande i detta citat där vi kan avläsa hur denna händelse skakar 

Vetlanda och därmed beskrivs händelsen ha påverkat någon och även framställs det som 

att det inte enbart är ett fåtal individer som har påverkats. Vi kan även se att agenten åter 

igen är framträdande i citatet, vilket likt föregående citat är socialnämnden. Modaliteten 

blir även den aktuell då massmedia konstruerar en sorts sanning genom den sista 

meningen i citatet. Genom användandet av ordet "konstaterar" inger detta en stark 

trovärdighet då det inte är någon som hävdar det här utan att ett faktum som konstateras. 

Detta skapar en trovärdighet för att socialtjänsten har brustit i sitt arbete. Även genom att 

skriva "tioåriga Louise" påverkas framställningen av händelsen. Att det handlar om en 

ung flicka skapar troligtvis känslor hos de som tar del av texten och därmed påverkas 

händelsen ännu mer negativt genom detta. Hade åldern utelämnats hade citatet kanske 

fått andra innebörder.  

" I SVT:s Uppdrag granskning berättas att Louise tvingades leva med pappan i fem 

år under fruktansvärda förhållanden."  

(Svenska dagbladet, 2007-04-20) 

Ovanstående citat bygger på intertextualitet då citatet refererar till Uppdrag granskning och 

sedan återger vad som har berättats där. Detta innebär att diskurser reproduceras utifrån det 

programmet. Genom återberättandet från programmet blir även modalitet framträdande i detta 

citat genom hur framställningen är samt val av ord. Genom att använda i sammanhanget starka 

ord som "tvingades" och "fruktansvärda" skapar detta en negativitet i citatet. Här kommer det 

diskursanalytiska begreppet tystnad fram, det skrivs inte rakt ut att det är socialtjänsten som har 

tvingat flickan att bo med sin pappa men det går att förstå det ändå. Det är socialtjänsten som 
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framställts ha tvingat flickan att bo med sin pappa vilket även antyder ha varit ett val från 

socialtjänstens sida att agera såhär. I rapporteringar föreställs massmedia inta en neutral åsikt 

vilket kan ses i detta citat genom användandet av ordet ”berätta”. Det väljs att lyfta fram att 

någon annan har sagt det här vilket kan medföra att massmedia inte intar en ställning mot detta.  

Samtidigt används det starka negativa ord såsom "tvingades" och "fruktansvärda" vilket inte 

ger en neutral åsikt och är även det som får artikeln att sälja (Lundgren et. al, 1999, s. 44; Brune, 

2004, s. 25; Nylund, 2001). 

 

Diskursen om nonchalans 

Diskursen om nonchalans har varit tydligt framträdande i nyhetsartiklarna kring "Fallet 

Louise". Här framställs socialtjänsten som nonchalanta då de väljer att inte ingripa trots vetskap 

om det som händer. Samhället i form av privatpersoner, andra myndigheter samt andra medier 

har riktat kritik mot socialtjänsten gällande deras brist på agerande. Denna diskurs förmedlar 

att socialtjänsten gör för lite. Den tidigare forskningen visar på att massmedia i vissa fall 

framställer socialtjänsten på ett negativt sätt speciellt i fall som handlar om barn och unga och 

därmed de fall vi valt ut (Lundström, 2004, s. 248–249). Den tidigare forskningen belyser även 

att socialtjänsten ibland framställs som att de inte gör någonting och är nonchalanta (Andersson 

& Lundström, 2004: Lundström, 2004, s. 223) vilket är det som framträder i denna diskurs.  

" 10-åriga Louise levde i fem år med sin kriminella far som våldtog och hotade 

henne, utan att socialen gjorde något." 

(Aftonbladet, 2007-04-10) 

I ovanstående citat framträder en stark affinitet på grund av massmedias val av ord. Här väljer 

de att använda ordet "utan". Detta skapar en stark trovärdighet att det är på det här sättet att 

socialtjänsten valt att inte göra något och därmed framställs socialtjänsten ha gjort för lite. Även 

genom att skriva ut flickans ålder påverkas framställningen i citatet, vilket vi har tagit upp 

tidigare under analysen. Åldern skrivs ut för att detta påverkar händelsen negativt, att en ung 

flicka fått vara med om detta sätter socialtjänsten i dåligt dager för att de inte agerade. Även val 

av ordet "socialen" används som negativ värdering jämfört med det riktiga namnet 

socialtjänsten som vi tidigare har nämnt, detta då uttrycket ”socialen” ger ett nedsättande 

intryck då det framställer socialtjänsten som att de inte är professionella. Citatet framställer 

socialtjänsten som nonchalanta genom att de inte agerar och hjälper flickan.  
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"Trots upprepade anmälningar från skola, grannar och polis, påbörjade inte 

socialtjänsten i Vetlanda grundliga utredningar om flickans situation."  

(Aftonbladet, 2007-04-21) 

"Trots att bland annat skolan slagit larm ingrep inte socialen."  

(Expressen, 2007-04-21) 

I de två ovanstående citaten kan en hög affinitet utläsas genom användandet av orden "trots", 

"påbörjade inte" samt "ingrep inte" vilket skapar en stark trovärdighet att det är inget som gjorts 

från socialtjänstens sida. Vilket än en gång belyser hur socialtjänsten nonchalerat det som hänt 

och inte gjort något enligt massmedia. Detta skapar en bild av att det är såhär socialtjänsten har 

agerat och modaliteten blir framträdande. Makten som massmedia har över individer blir även 

tydlig i de ovanstående citaten då massmedia väljer att skriva att socialtjänsten inte ingriper 

vilket troligtvis även kommer påverka uppfattningen hos de som tar del av texten (Blomberg-

Kroll et. al, 2004, s. 13). Åter igen används ordet "socialen" i det andra citatet istället för 

socialtjänsten och påverkar därmed framställningen av citatet.  

"Trots att flickan bodde i en bil med sin tidigare dömde pappa så gjorde socialen 

ingenting för att undersöka hennes situation, trots att man fått flera larm."  

(Aftonbladet, 2007-04-10) 

"Socialtjänsten fick den ena varningssignalen efter den andra, men ingen ingrep för 

att hjälpa flickan."  

(Expressen, 2007-04-24) 

Vidare kan vi även se här hur socialtjänsten framställs som nonchalanta och att de inte har gjort 

något, i likhet med föregående citat. "Ingen ingrep" och "så gjorde socialen ingenting" skapar 

trovärdighet och en hög affinitet att det har varit såhär, vilket omfattar begreppet modalitet. Att 

skriva att "ingen ingrep" skapar också en förskjutning från myndighetsansvar till individuellt 

ansvar. Även användandet av orden "ingenting", "trots", "tidigare dömde" och "flera" påverkar 

hur framställningen är av citaten och underbygger nonchalansen i texten genom att de fått 

signaler men inte agerat. Åter igen används ordet "socialen" istället för socialtjänsten i det första 

citatet. Även transitivitet kan vi återfinna här genom hur händelsen beskrivs, socialtjänsten 

beskrivs ha fått "den ena varningssignalen efter den andra" och ändå framställs socialtjänsten 

som att de inte gör något och detta påverkar flickan som är i behov av hjälp. Även agenten blir 

tydlig i citaten där det går att läsa att det är socialtjänsten som inte agerat.   
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Diskursen om den hotfulla socialtjänsten 

I främst två av tio artiklar har diskursen om den hotfulla socialtjänsten framträtt och det är det 

som artiklarna handlat mest om. Därför valdes denna diskurs ut trots att den inte medverkat i 

samtliga artiklar. Diskursen belyser hur socialtjänsten har upplevts vara hotfulla bland annat 

genom hot.   

" Enligt pappan utsattes familjen för regelrätta hot av [namn]. Hen beskyllde dem 

för att ha lämnat ut dokument och hotat med att säga upp Louise placering på 

hemmet. Jag blev oerhört upprörd. Att hota att flytta Louise, som för första gången 

i sitt liv känner sig trygg, är ju någon oerhört hjärtlöst och gement, skriver pappan 

enligt Höglandsnytt."  

(Aftonbladet, 2007-04-21) 

Användandet av ordet "enligt" skapar en medelaffinitet i meningen då det kan utläsas som att 

det var så enligt pappan men kanske inte i enlighet med andra. Om ordet "säger" hade använts 

istället hade detta skapat en större trovärdighet att det var så, då ordet "säger" har en starkare 

innebörd än ordet "enligt". Citatet avrundas "skriver pappan enligt Höglandsnytt" vilket än en 

gång skapar en viss trovärdighet och medelaffinitet då det lyfts fram att han skriver på detta sätt 

enligt en annan källa. Det är inget som massmedia kan ta ansvar för och veta att det är så utan 

refererar då till ursprungskällan vilket skapar en viss tveksamhet och därmed en medelaffinitet 

istället för hög affinitet. Samtidigt som modaliteten framträder som har presenterats blir 

intertextualitet även aktuellt då det refereras till en annan källa. Genom att referera till en annan 

källa reproduceras diskurser från den källan i den här nyhetsartikeln och därmed bygger denna 

diskurs även på det materialet. Detta bidrar även till att de diskurser som lyfts fram i den källan 

blir tydlig i det här materialet. Om hur hot har utfärdats och hur hjärtlösa socialtjänsten har varit 

vilket förstärker den diskurs som vi identifierat.  

"Vid den första kontakten krävde hen att familjen inte talade med journalister. Hen 

var också arg över det öppna brev som Louise skrev till SVT - där hon tackade för 

allt stöd hon fått från svenska folket."  

(Aftonbladet, 2007-04-21) 

"Socialförvaltningen försökte skrämma Louise till tystnad efter intervjun med 

"Uppdrag granskning"."  

(Expressen, 2007-04-21) 
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Hur socialtjänsten framställs som hotfulla är framträdande i de citat som presenterats under den 

här diskursen. Så även i de två ovanstående citaten där ord såsom "arg", "skrämma" samt 

"tystnad" bidrar till diskursen om socialtjänsten som hotfulla. I citaten kan en hög affinitet 

framträda genom följande ord och uttryck "krävde", "var också arg" samt "skrämma", vilket 

ger en uppfattning om trovärdighet att socialtjänsten varit hotfulla. Även transitivitet är 

framträdande genom beskrivningen av händelsen, hur socialförvaltningen har försökt 

skrämmas och att detta har påverkat "Louise". Agenten i det andra citatet blir också tydlig, att 

det är socialtjänsten som påstås ha gjort detta. I det första citatet syns inte agenten i just det citat 

som plockats ut men i tidigare meningar går det att läsa att det är socialtjänsten det skrivs om 

och därmed blir socialtjänsten agenten även i den texten.  

" Enligt fosterpappan har familjen känt sig trakasserade av socialförvaltningen - 

även efter mötet med [namn]."  

(Expressen, 2007-04-21) 

Åter igen lyfts socialtjänsten fram som hotfulla genom ordet "trakasserade". Detta tyder på en 

situation som varit hotfull och att det är socialtjänsten som varit detta. Även affiniteten inom 

modaliteten blir framträdande här genom ordet "enligt" vilket skapar en medelaffinitet som vi 

benämnde tidigare i analysen under denna diskurs. Hade ett annat ordval gjorts som till exempel 

att använda ordet "säger" hade detta skapat en starkare affinitet. Agenten är tydlig även i denna 

mening vilket är socialförvaltningen och innebär att transitivitet blir framträdande.  

Sammanfattningsvis utmynnar analysen av det här fallet i att massmedia framställer 

socialtjänsten på ett negativt sätt. Detta genom att de lyfter fram hur socialtjänsten brister i sitt 

arbete genom att de låter flickan bo hos sin pappa samt att de lyfts fram som inkompetenta då 

de inte gör sitt arbete på ett korrekt sätt. Socialtjänsten framställs även som nonchalanta, att de 

inte ingriper trots att de fått vetskap om att flickan lever under missförhållanden. En annan 

faktor som framkommer i massmedias rapportering i det här fallet är att socialtjänsten framställs 

som hotfulla, att de hotar fosterfamiljen. Analysen av fallet synliggör hur massmedia framställer 

socialtjänsten på ett negativt sätt genom det som presenterats ovan. 
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5.3 Flickan bakom pansarglas 

I detta fall kommer tjänstemän inom socialtjänsten, socialförvaltningen samt socialnämnden till 

tals och deltar aktivt i reportagen. Tidigare forskning visar att det, speciellt i fall som handlar 

om barn och unga, är vanligt att socialtjänsten är delaktiga och berättar om sitt arbete i 

massmedia (Lundström, 2004, s. 239; Andersson & Lundström, 2004; Aldridge, 1990). Detta 

kan bidra positivt till att synliggöra brister i verksamheten som därmed kan leda till förändringar 

(Briar-Lawson et. al, 2011). De diskurser som framkommit är diskursen om misslyckande och 

diskursen om brister. 

 

Diskursen om misslyckande 

Den diskurs som är allra tydligast framträdande i de utvalda nyhetsartiklarna som vi analyserat 

är diskursen om misslyckande. Det som framkommit är att i reportagen framställs socialtjänsten 

som misslyckade då de gång efter gång misslyckas med placeringar av flickan. Genom att 

framställa socialtjänsten som misslyckade skapas en medial bild av socialtjänsten vilket är av 

en negativ karaktär och som kan bidra till att få ett större genomslag hos läsarna (Lundgren et. 

al, 1999, s. 44; Brune, 2004, s. 25; Nylund, 2001). 

"Om hur hon sedan hon omhändertogs av socialtjänsten i Eskilstuna som liten 

omplacerats närmare 40 gånger, innan hon som tonåring flyttades till ett 

specialanpassat hus med dygnet runt- personal, larm och pansarglas."  

(Eskilstuna kuriren, 2017-09-04) 

Transitivitet är det som framträder i citatet, hur det beskrivs att flickan har omplacerats närmare 

40 gånger sedan hon omhändertogs av socialtjänsten vilket innebär att agenten blir tydlig. Detta 

ger en bild av att socialtjänsten har misslyckats eftersom de varit tvungna att omplacera henne 

så många gånger. Agenten är tydlig i detta citat, vilket innebär att meningen får en annan 

innebörd än om inte socialtjänsten hade nämnts eftersom det då inte hade varit lika tydligt vem 

kritiken riktades emot. Dock hade troligtvis det underförstådda spelat in om inte socialtjänsten 

hade omnämnts, i enlighet med begreppet tystnad. Genom att skriva ut antalet gånger som 

flickan blivit omplacerad förstärks innebörden vilket innebär att även modaliteten blir 

framträdande. Att omplacera ett barn så många gånger bidrar starkt till framställningen av 

socialtjänsten som misslyckade.   

"Nio år gammal utsattes hon för sju placeringar på bara fyra månader."  



39 

 

(Aftonbladet, 2017-02-13) 

Även detta citat underbygger diskursen om misslyckande. Modaliteten i form av ord blir 

framträdande här, ordet "bara" används i citatet vilket gör att den får en annan innebörd än om 

inte det ordet hade använts. Hade det stått ”på fyra månader” hade det gett en annorlunda bild 

och framställning av meningen än vad det gör nu. Att flickan har omplacerats sju gånger på 

bara fyra månader tyder enligt massmedia på hur socialtjänsten slarvar med sitt arbete och gör 

inte förarbetet ordentligt vilket leder till att de gång på gång misslyckas med de placeringar som 

de utför.  Vår tolkning är att detta kan kopplas till berättartekniken ”tillspetsning” (Strömbäck, 

2008) eftersom ordet ”bara” framställer händelsen som mer dramatisk än vad den framställts 

som utan det ordet. Massmedia använder sig av denna teknik för att nyheten ska få människors 

uppmärksamhet (Strömbäck, 2008).  

”Nu har socialtjänsten funnit ett lämpligt familjehem. ’Bäst för Josefin är att få vara 

i en trygg familj.’ Efter fyra dagar förs Josefin i polisbil och med handbojor och 

spotthuva till bup. Hon har hotat med att ta sitt liv.” 

(Aftonbladet, 2017-02-14) 

”Josefin får veta (igen): ’Det är här du ska bo’. Nu ska man satsa: åtta särskilt 

anställda ska ta hand om Josefin i en larmad lägenhet med övervak var tionde 

minut. Men Josefin rymmer, självskadar och försöker ta sitt liv.” 

(Aftonbladet, 2017-02-14) 

I båda de ovanstående citaten kan vi se att socialtjänsten framställs som misslyckande genom 

att först gå ut med att de kommit med en lösning, men att lösningen sedan visar sig fallera när 

Josefin försöker ta sitt liv. Allting skulle bli bra och tryggt, men det blev det inte. Ordet ”igen” 

inom parantes indikerar på att massmedia vill framställa det som att det inte är första gången 

som socialtjänsten har gjort dessa misslyckanden, när de anser sig ha funnit en lösning som 

sedan visar sig inte fungera. Användandet av ordet "satsa" brukar innebära positivitet medan i 

det här fallet används ordet på ett ironiskt sätt och därmed förstärks socialtjänsten som 

misslyckade i massmedias framställning. Detta då man gör ironi av socialtjänsten och därmed 

uppfattas socialtjänsten på ett misslyckat sätt. Begreppet transitivitet kan kopplas till dessa citat 

då det sätt som händelserna beskrivs på bidrar till att framställa hur socialtjänstens 

misslyckanden är återkommande i det här fallet. 
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Diskursen om brister 

Diskursen om brister är nära sammankopplad med diskursen om misslyckande, då de har till 

viss del samma fokus. Dock anser vi att det finns en viss åtskillnad på dessa två diskurser då 

diskursen om brister framställer socialtjänsten som allmänt bristande i sitt arbete, medan 

diskursen om misslyckande specifikt talar om hur socialtjänsten har försökt att styra upp 

flickans situation, men misslyckats. Att socialtjänsten framställs som allmänt bristande har 

bland annat att göra med att socialtjänsten är den som är högst ansvarig för individen, men 

också är beroende av andra instanser. Socialtjänsten har svårt att ta sitt ansvar på grund av andra 

instanser men socialtjänsten får ändå skulden. Det beskrivs hur socialtjänsten trots sitt yttersta 

ansvar, inte alltid har makt över situationen och ej förmår göra någonting för att hjälpa 

individen. Ibland på grund av fallets komplexitet och ibland på grund av andra instanser. 

"SVT nyheter Sörmland har granskat hur barn och unga med svår problematik 

som omhändertas av samhället slussas runt mellan olika institutioner i landet - för 

att ingen kan eller vill ta ansvar för dem.” 

(SVT nyheter, 2017-02-13) 

I ovanstående citat är modaliteten framträdande med hjälp av specifika ord som valts. Genom 

att skriva "slussas runt" skapas det en trovärdighet och enstämmighet. Detta då massmedia valt 

att inte beskriva detta som ofta förekommande, utan snarare konstaterar att barn med 

problematik ”slussas runt” av socialtjänsten som är agenten i citatet. Detta ger även en bild av 

barn som föremål för socialtjänstens drastiska och oövertänkta interventioner. 

"Hennes sjukdomsbild var komplex, och läkare har konstaterat att de ständiga 

flyttarna genom åren förvärrat hennes situation och mående ytterligare."  

(Eskilstuna kuriren, 2017-09-04) 

Transitivitet blir fokus i detta citat genom hur händelsen, som i de här fallet är ”flyttarna”, 

beskrivs ha påverkat flickan. Det blir en beskrivning av händelsen där agenten inte är så tydligt 

framträdande. I meningen går det inte att läsa att socialtjänsten är inblandad eller att det är dem 

som har ansvar för ”flyttarna”. Men genom det underförstådda kan vi ändå veta att det är 

socialtjänsten som åsyftas vilket hör samman med begreppet tystnad. Socialtjänsten skrivs inte 

ut men vi vet att det är dem som har hand om "flyttarna". Detta citat ger stöd till diskursen 

genom att de pekar ut att ”de ständiga flyttarna” har påverkat flickans mående till det sämre. 

Därmed framställs socialtjänsten ha brustit i sitt arbete genom att de flyttat på flickan och 
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därmed brustit i att ge henne den vård hon är i behov av. Massmedia framställer socialtjänsten 

som en bidragande faktor till flickans dåliga mående. Även genom att använda ordet "ständiga" 

skapas en större trovärdighet att socialtjänsten har misslyckats med placeringarna. Även 

framställningen om socialtjänstens brister förstärks i och med detta uttryck, att de ständigt 

misslyckas med sitt arbete.  

”Tidigare i år kunde SVT i en granskning berätta att barn som tvångsomhändertas 

av socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin riskerar att hamna i 

flyttkarusell där de skickas mellan olika vårdenheter utan få kontinuerlig vård. Det 

därför att ingen kan eller vill ta ansvar för dem.”  

(SVT nyheter, 2017-09-05) 

I ovanstående citat blir begreppet intertextualitet framträdande då texten refererar till vad som 

tidigare skrivits. Detta kan göra att diskursen i den artikel som det refereras till reproduceras 

även i den här artikeln. Här framställs socialtjänsten som ovilliga att ta det ansvar som de 

egentligen har för barnet. Orden ”kan” och ”vill” ger i den här texten en hög affinitet som 

konstruerar en bild av att det som skrivs är sanning, att socialtjänsten varken har förmågan eller 

viljan att ta sitt ansvar. Användandet av dessa ord inger också en känsla av att socialtjänsten 

inte helt följer lagen, att socialtjänstlagen används godtyckligt, enbart när socialtjänsten själva 

vill ta ansvar. Att beskriva vårdprocessen som en ”flyttkarusell” skapar även det en bild av att 

socialtjänsten inte har förmågan att ta sitt ansvar, att deras arbete är okontrollerat och uppfattas 

som kaotiskt och därmed framställs socialtjänsten som att de har brister i sitt arbete. 

” [namn enhetschef] anser att vårdhaverierna även legat utanför socialtjänstens 

kontroll. – Barnet tillhör den bup-mottagning där man är skriven. Och för Josefin 

har det inneburit kontakt med åtta olika kliniker.” 

(Aftonbladet, 2017-02-05) 

I ovanstående citat kan vi se att massmedia valt att använda ordet ”anser” istället för ”säger”, 

vilket ger en lägre grad av affinitet och en uppfattning om att massmedia inte riktigt vågar ta 

ställning till det som skrivs. Här framställs socialtjänsten som oförmögna att ta sitt ansvar på 

grund av hur andra myndigheter fungerar. Socialtjänsten får alltså svårt att till fullo ta sitt ansvar 

på grund av att en annan myndighet är uppbyggd på ett annat sätt än socialtjänsten och därför 

framställs de också som bristande i sitt arbete.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att det som lyfts fram i massmedia är hur socialtjänsten gång på 

gång misslyckas med att hjälpa flickan och hitta en placering åt henne som fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. På grund av detta blir rapporteringen från massmedia negativ eftersom 

massmedia anser att socialtjänsten misslyckas. Även så lyfts socialtjänstens brister i arbetet 

fram, hur de inte lyckas med att ta sitt ansvar och göra det arbete som krävs för att flickan ska 

få det bra enligt massmedia.  Utifrån analysen av det här fallet samt de två andra fallen har det 

synliggjorts hur massmedia framställer en viktig aktör i samhället, nämligen socialtjänsten, på 

ett negativt sätt. 
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6. Avslutande diskussion 

Nedan följer en summering av analysens utfall för att sedan vidare diskutera relationen mellan 

analysen och tidigare forskning, relationen mellan analysen och de utvalda teorier som studien 

utgått ifrån samt en diskussion av relationen mellan analysen och metoden. Avslutningsvis 

diskuteras implikationer som kan finnas för vidare forskning på ämnet samt hur denna studie 

bidragit till forskningsfältet.  

 

6.1 Summering 

Under analysen har vi funnit ett antal teman som presenterats genom de diskurser som 

framkommit under analysen. Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja sex diskurser varav en 

återfinns i samtliga tre fall. De diskurser som framträtt är diskursen om socialtjänsten som 

förövare, diskursen om brister, kompetent och resonlig diskurs, diskursen om nonchalans, 

diskursen om den hotfulla socialtjänsten samt diskursen om misslyckande. Diskursen som 

återfinns i samtliga fall är diskursen om brister som innefattar hur socialtjänsten framställs som 

att de brister i det arbete som utförs. I analysen har vi analyserat varje fall för sig och genom 

detta utformande har vi tydligt kunnat besvara våra frågeställningar, vars fokus har varit hur 

varje fall har framställts i massmedia. 

I analysen har vi tydligt kunnat urskilja hur massmedia framställt socialtjänsten i en svensk 

kontext i de olika fallen och därmed under olika år, vilket besvarar studiens syfte. Det som 

framkommer under analysen är att massmedia framställer socialtjänsten mestadels på ett 

negativt sett. Det som går att läsa om i rapporteringen av de tre olika fallen är bland annat om 

hur socialtjänsten brister i sitt arbete samt att socialtjänsten är inkompetenta. Detta är något som 

är tydligt framträdande i samtliga nyhetsartiklar. Vidare framställs även socialtjänsten som 

förövare som tar barn ifrån sina föräldrar på lösa grunder. Detta är aktuellt i ett av fallen där 

socialtjänsten anses ha agerat för mycket medan i de andra fallen är det tvärtom, då det anses 

att socialtjänsten har agerat för lite vilket belyser den svåra balansgången som socialtjänsten 

befinner sig i. Det problematiseras även kring socialtjänstens arbete då de har andra 

myndigheter och verksamheter att ta hänsyn till och flera beslut styrs utefter andra 

myndigheters val. Detta gör det komplicerat för socialtjänsten och de får därmed svårt att ta sitt 

ansvar på grund av det. Vår slutsats är att det därför blir svårt för socialtjänsten att utföra ett 

korrekt arbete vilket gör att i många fall hamnar skulden på socialtjänsten trots att de inte kunnat 

göra annorlunda på grund av andra myndigheter och verksamheter.  
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Det riktas även mycket kritik gentemot socialtjänsten, från andra myndigheter, medier och även 

från medborgarna som är kritiska till socialtjänstens agerande i många avseenden. Detta belyser 

hur massmedia konstruerar en bild av socialtjänsten och att även samhället i många avseenden 

kan antas anamma den bilden. Hur massmedia väljer att lägga fram ett ämne påverkar i sin tur 

individer som tar del av materialet (Andersson, 2004, s.26–28; Svallfors, 1995, s. 6), vilket 

belyser den makt som massmedia har (Bergström & Boréus, 2012, s. 19). Den negativa 

framställningen som massmedia gör har genomsyrat analysen då det är till mestadels det som 

går att återfinna i materialet. Positivt ordalag om socialtjänsten återfinns enbart i en liten skala, 

vilket har tolkats utifrån hur massmedia framställer socialtjänsten som kompetenta. 

Under analysen har vi använt oss av den tredimensionella modellen samt analysbegreppen 

modalitet, tystnad, transitivitet och intertextualitet (för vidare definition se s. 22–24) för att 

synliggöra de diskurser som har framträtt. Begreppet modalitet som använts under analysen 

berör hur något framställs och hur trovärdigt detta skapas (Fairclough, 2010, s. 106–107) vilket 

har varit ett centralt begrepp under analysen för att synliggöra hur massmedia framställer 

socialtjänsten. Detta har även inneburit att vi fått bekräftat det vi tidigare tagit upp om hur en 

nyhet framställs och hur massmedia vinklar ämnen (Nylund, 2001; Lundgren et. al, 1999, s. 

44–45). Detta blir synligt vid en noggrann läsning av materialet samt med den kunskap vi har 

bildat oss under studiens gång.  

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja en negativ framställning av socialtjänsten, vilket 

varit föga förvånande för oss eftersom vi visste på förhand att de tre fall vi valt varit 

uppmärksammade negativt. Socialtjänsten är en myndighet som arbetar med 

myndighetsutövning och även med individer som ofta har någon sorts problematik. Detta gör 

att deras arbete är av en känslig karaktär och de kan bli ifrågasatta i de beslut de tar. Det kan 

vara ifrågasättande från en enskild individ men det kan även vara som i de här fallen att det blir 

stor massmedial uppmärksamhet, vilket även bidrar till att de ifrågasätts av massmedier samt 

andra myndigheter. Under analysen framkommer kritik gentemot socialtjänsten och 

uppfattningen blir att de myndigheter som arbetar med myndighetsutövning gentemot enskilda 

individer som befinner sig i utsatta situationer utsätts för mer kritik än andra myndigheter. 

Socialtjänsten är en myndighet som är statligt finansierad och därmed är det medborgarnas 

skattepengar som finansierar deras arbete, därmed anses det vara medborgarnas rätt att ta del 

av socialtjänstens arbete. Detta kan motivera valet från massmedia att rapportera om de fall som 

vi har analyserat. 
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Mycket av det som framkommit under analysen är samstämmigt med den tidigare forskningen 

som har presenterats men det finns även en del skillnader. I den tidigare forskningen 

framkommer det att rapporteringen kring socialtjänsten till den större delen är av positiv 

karaktär (Andersson & Lundström, 2004; Ayre, 2001) dock är detta något som vi inte kunnat 

sett under analysen. Att vi inte kunnat återfinna mycket positiv rapportering hänger samman 

med det empiriska material som valts ut. Vi valde tre fall som fått mycket massmedial 

uppmärksamhet och som handlar om barn och unga vilket ofta inrymmer en negativ 

rapportering (Lundström, 2004, s. 223, 248–249; Andersson & Lundström, 2004; Ayre, 2001). 

En avsaknad av positiv rapportering var därför ett förväntat resultat från vår sida. Samtidigt 

lyfts det fram i den tidigare forskningen att en stor del av rapporteringen om socialtjänsten 

omfattar deras arbete där anställda exempelvis intervjuats (Lundström, 2004, s. 239; Andersson 

& Lundström, 2004; Aldridge, 1990). Detta är något som inte gått att återfinna i vårt material.  

Under analysen gick det att återfinna olika berättartekniker som massmedia använder sig av i 

skapandet av en nyhetsartikel. En berättarteknik som varit tydligt framträdande under analysen 

är "tillspetsning" (Strömbäck, 2008). Det finns även kriterier för att en händelse ska bli en 

nyhetsartikel, bland annat ska händelsen gärna omfatta en individ samt vara av negativ karaktär 

(Lundgren et. al, 1999, s. 44; Brune, 2004, s. 25) vilket även vårt empiriska material omfattar. 

Cordoba (2017) presenterar två diskurser som ofta återfinns i massmedias rapportering av 

socialtjänsten, dock är detta något som vi inte kunnat finna i studiens material. Det går att finna 

likheter med social kontroll diskursen i exempelvis diskursen om nonchalans, där socialtjänsten 

framställs som att de inte hjälper individen. Dock är det enbart likheter och inte en avspegling 

av denna diskurs. En faktor som kan spela in i avsaknaden av dessa två diskurser är att Cordoba 

(2017) utgår ifrån Australien och att dessa diskurser är vanligare där än i Sverige.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studien har bidragit till att visa att massmedia 

framställer socialtjänsten på ett negativt sätt i händelser som omfattar barn och unga som har 

placerats enligt LVU, i en svensk kontext. Detta kan delvis samstämmigt kopplas till den 

tidigare forskningen som belyser hur massmedia framställer socialtjänsten negativt i just fall 

som handlar om omhändertagande av barn och unga (Andersson & Lundström, 2004: 

Lundström, 2004, s. 223; Ayre, 2001). 
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6.3 Diskussion av relation mellan resultat/analys och teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie har varit socialkonstruktionism och 

Faircloughs kritiska diskursanalys som teori. Dessa teorier har varit vägledande under studiens 

analys. Nedan diskuteras dessa teorier samt deras påverkan på vårt resultat och analys, varje 

teori för sig.  

 

6.3.1 Relation till socialkonstruktionism 

Med hjälp av socialkonstruktionismen har vi haft möjligheten att studera hur bilden av 

socialtjänsten konstrueras i massmedia, och den har även bidragit till en förståelse för hur 

verkligheten konstrueras utifrån människans interaktioner med andra (Burr, 1995, s. 4). När vi 

påbörjade analysprocessen läste vi igenom alla nyhetsartiklar för att se vilka diskurser som 

kunde återfinnas. Vi påverkades här av våra kunskaper och förståelser av hur världen ser ut. 

Dels medvetet, då analysen bygger på våra egna aktiva tolkningar av datamaterialet, men också 

omedvetet då våra subjektiva tankar påverkar oss även när vi inte är medvetna om dem. Vår 

syn på världen utifrån detta perspektiv i sig är en konstruktion. Vi kan därmed se att även vårt 

resultat av analysen är en konstruktion som utifrån våra egna förståelser av verkligheten har 

skapats när vi läst nyhetsartiklarna.  

 

6.3.2 Relation till Faircloughs kritiska diskursanalys som teori 

Faircloughs kritiska diskursanalys har gjort det möjligt för oss att analysera vilka diskurser som 

använts vid framställningen av socialtjänsten i massmedia. Den tredimensionella modellen har 

fungerat som en ram under analysen där den kommunikativa händelsen varit i fokus. Detta har 

gjort det möjligt för oss att analysera hur språket i de utvalda nyhetsartiklarna sett ut. Genom 

att fokusera på texten och de tillhörande analysbegreppen har vi kunnat finna diskurser som 

underbygger hur massmedia framställer socialtjänsten. Genom användandet av den 

tredimensionella modellen har vi även kunnat se vilka andra medier som nyhetsartiklarna 

refererat till samt vilka diskurser de reproducerar.  Den kunskap och förståelse som den här 

teorin har gett oss har varit behjälplig när vi läst igenom vårt material och varit vägledande 

under vår analys, vilket har bidragit till att vi funnit de sex diskurser som presenterats ovan. 
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6.4 Diskussion av relation mellan resultat och metod 

Studien utgår från en kvalitativ ansats med den valda metoden Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Den valda metoden har gett oss möjligheten att gå på djupet och textnära 

analysera hur framställningarna kan påverka uppfattningen om ett fenomen vilket har 

synliggjort diskurser. Detta har möjliggjort för oss att analysera hur framställningar av 

socialtjänsten sett ut i de inhämtade nyhetsartiklarna. Detta innebär att den valda metoden inte 

inneburit begränsningar under studien då den haft en stark koppling till syftet, utan istället 

möjliggjort analysen av det empiriska materialet.  

Som underlag för vår studie har vi använt oss av nyhetsartiklar som material. De utvalda 

nyhetsartiklarna ska ha uppnått ett visst antal kriterier för att medverka i studien, de ska handla 

om barn eller unga, beröra socialtjänsten, vara fall som handlar om LVU samt skrivits under 

fallets uppmärksammande. Materialet har inhämtats i sin helhet från mediearkiv på internet och 

har inte ändrats eller reviderats innan det analyserats.   

Den analysmetod som har använts vid analysen av materialet är som sagt Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Begreppen modalitet, tystnad, transitivitet samt intertextualitet har varit till vår 

hjälp i analysen. Modalitet har varit till vår hjälp för att ta reda på hur trovärdigt det som skrivs 

är och hur något framställs och begreppet tystnad har bidragit till att det underförstådda 

framträder trots utelämnande av direkta omnämnanden. Transitivitet har hjälpt oss att analysera 

hur en händelse beskrivs och om agenten varit tydlig samt om detta haft någon påverkan på 

diskurserna och intertextualitet har hjälpt oss analysera om diskurserna har reproducerats från 

diskurser i andra texter. Vid analysen av vårt material har vi hela tiden strävat efter att vara 

transparanta, att vara tydliga med vad som är våra egna tolkningar och vad som byggts på 

tidigare forskning (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 20). 

Vårt val av metod har gjort det möjligt för oss att analysera förhållandet mellan massmedia och 

socialtjänsten, den har hjälpt oss att belysa det maktförhållande som existerar och hur 

socialtjänsten framställs. Maktförhållandet som existerar bygger på att massmedia har en makt 

över socialtjänsten i det avseende att de väljer vad som ska rapporteras och på vilket sätt 

(Lundgren et. al, 1999, s. 44; Strömbäck, 2008; Andersson, 2004, s. 26). Rapporteringen kan i 

sin tur påverka socialtjänsten och därmed inryms en makt och socialtjänsten kan hamna i ett 

underläge gentemot massmedia. Genom att ta reda på vilka diskurser som används vid 

framställningen av socialtjänsten i de tre olika fallen, har vi även fått en bild av vad som skiljer 
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framställningen av fallen åt, samt vilka likheter som finns. Den valda metoden har därmed 

medverkat till att vi kunnat besvara våra tre frågeställningar. 

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik  

Vår studies bidrag till forskningsfältet är att den har synliggjort hur massmedia framställer 

socialtjänsten i en svensk kontext med uppmärksammade svenska fall som empiriskt material. 

Detta har vi ej kunnat finna i någon större utsträckning i tidigare forskning. För att få en bredare 

bild skulle en studie kunna göras som omfattar ett större tidsspann samt även fler fall då vi 

enbart utgår ifrån tre fall. Trots detta anser vi att vår studie bidrar med viss kunskap gällande 

detta angreppssätt. Studien bidrar även med kunskap kring hur massmedia har framställt 

socialtjänsten i en svensk kontext med svenska fall.  

Studien ger även bidrag till forskningsfältet gällande hur massmedias framställning av 

socialtjänsten är i fall som handlar om barn och unga som har placerats i enlighet med LVU. 

En annan aspekt som skulle vara intressant att forska vidare på skulle vara om fall som handlar 

om andra avseenden än barn och unga. Detta med hänvisning till den tidigare forskningen som 

lyft fram att rapporteringen om socialtjänsten ofta är av positiv karaktär. Detta har inte vi kunnat 

återfinna i särskilt stor utsträckning på grund av val av empiriskt material och därmed skulle 

det vara av intresse att se om detta gick att återfinna i ett annat material än barn och unga.  

De praktiska betydelserna som studien kan ha för socialt arbete är att sprida kunskap om hur 

massmedia väljer att vinkla ämnen, detta genom att synliggöra hur massmedia väljer att 

framställa socialtjänsten genom de olika berättarteknikerna och vad som gör att en händelse blir 

en nyhet. De som arbetar inom socialtjänsten tar även de del av det som skrivs i massmedia och 

med studiens kunskap med sig kan de ändå läsa nyhetsartiklarna och vara kritiska till det som 

står. Detta kan bidra till att de själva inte behöver se negativt på sitt arbete utan kan istället inta 

en position kring att det är så massmedia framställer ämnet medan det kan finnas andra viktiga 

synpunkter som utelämnats. Enbom et. al (2014) belyser att behovet av strategier för att hantera 

media behövs för att kunna möta upp den rapportering som görs. Med anledning av det som 

framkommit i denna studie tänker vi därför att ett arbete med mediehantering hos socialtjänsten 

bör vara viktigt för att socialarbetarna ska veta hur de ska bemöta massmedia och dess 

framställningar av socialtjänsten. Genom att få kunskaper kring mediehantering kanske 

socialtjänsten kan vara mer aktiva i massmedias rapportering kring socialtjänsten.  
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7.1 Nyhetsartiklar 

Här nedan har artiklarna sorterats efter fall och publiceringsdatum.  

 

"Fallet i Oskarshamn" 

Datum: 2002-12-12 

Rubrik: Hot och folkstorm efter tv-program 

Utgivare: Svenska Dagbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320021212

6921874&serviceId=2  
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http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200212126921874&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200212126921874&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200212126921874&serviceId=2
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Datum: 2002-12-12 

Rubrik: BABYN I OSKARSHAMN Hon fick över 600 hatbrev 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920021212

6926098&serviceId=2  

 

Datum: 2002-12-13 

Rubrik: BABYN I OSKARSHAMN. ”Han känner inte igen oss”. Alla Expressen möter i 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020021215

3028306&serviceId=2 

 

Datum: 2002-12-13 

Rubrik: Babyn i Oskarshamn ’I år kan vi inte fira jul’ 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920021213

6930207&serviceId=2 

 

Datum: 2002-12-14 

Rubrik: BABYN I OSKARSHAMN. Kommunen: Vi ångrar oss inte. Kommunen bröt mot 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020021214

3028076&serviceId=2 

 

Datum: 2002-12-14 

Rubrik: BABYN I OSKARSHAMN. ”Tack, svenska folket!” 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020021214

3028079&serviceId=2 

http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349200212126926098&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349200212126926098&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349200212126926098&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910200212153028306&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910200212153028306&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910200212153028306&serviceId=2
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Datum: 2002-12-19 

Rubrik: 70 barn omhändertogs av myndigheterna i fjol 

Utgivare: Östran/Nyheterna 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0002752002121907490164&

serviceId=2 

 

Datum: 2002-12-20 

Rubrik: Rätt att omhänderta barnet 

Utgivare: Svenska Dagbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0011012002122007513613&

serviceId=2 

 

Datum: 2002-12-23 

Rubrik: Ingen hör vad barnen vill 

Utgivare: Svenska Dagbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0011012002122307554148&

serviceId=2 

 

Datum: 2003-02-07 

Rubrik: JO friade socialtjänst i omtvistat ”tv-fall” 

Utgivare: Svenska Dagbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320030207

7125697&serviceId=2 

 

"Fallet Louise" 

Datum: 2007-04-10 

Rubrik: "Fallet Louise" skakar Sverige 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10922578.ab 

http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0002752002121907490164&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0002752002121907490164&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0002752002121907490164&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0011012002122307554148&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0011012002122307554148&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/webdocument?documentId=0011012002122307554148&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200302077125697&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200302077125697&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803200302077125697&serviceId=2
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article10922578.ab


54 

 

Datum: 2007-04-13 

Rubrik: Louise: Jag mår bra nu 

Utgivare: Expressen  

Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/louise-jag-mar-bra-nu/ 

 

Datum: 2007-04-16 

Rubrik: Socialchefen i Vetlanda sjukskrivs 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/socialchefen-i-vetlanda-sjukskrivs/ 

 

Datum: 2007-04-20 

Rubrik: Tv- strid om fallet Louise 

Utgivare: Svenska dagbladet 

Hämtad från: https://www.svd.se/tv-strid-om-fallet-louise 

 

Datum: 2007-04-20 

Rubrik: Strid om fallet Louise 

Utgivare: Svenska dagbladet 

Hämtad från: https://www.svd.se/strid-om-fallet-louise 

 

Datum: 2007-04-21 

Rubrik: Vreden växer i Vetlanda 

Utgivare: Dagens nyheter 

Hämtadfrån:http://web.retrieverinfo.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocumen

t?documentId=0509152007042110546259&serviceId=2  

 

Datum: 2007-04-21 

Rubrik: Han tystades av socialen 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtadfrån:http://web.retrieverinfo.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocumen

t?documentId=05734920070421710323&serviceId=2  

https://www.expressen.se/nyheter/louise-jag-mar-bra-nu/
https://www.expressen.se/nyheter/socialchefen-i-vetlanda-sjukskrivs/
https://www.svd.se/tv-strid-om-fallet-louise
https://www.svd.se/strid-om-fallet-louise
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152007042110546259&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152007042110546259&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920070421710323&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920070421710323&serviceId=2
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Datum: 2007-04-21 

Rubrik: Fosterpappa kritisk mot socialtjänst 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/fosterpappa-kritisk-mot-socialtjanst/ 

 

Datum: 2007-04-23 

Rubrik: Fyra personer får sluta 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/fyra-personer-far-sluta/ 

 

Datum: 2007-04-24 

Rubrik: Fallet Louise 

Utgivare: Expressen 

Hämtad från: https://www.expressen.se/nyheter/fallet-louise/ 

 

Datum: 2008-04-01 

Rubrik: Nya protester mot Vetlanda kommun efter vårdnadsbesked 

Utgivare: Svenska dagbladet 

Hämtad från:https://www.svd.se/nya-protester-mot-vetlanda-kommun-efter-vardnadsbesked 

 

Datum: 2008-04-24 

Rubrik: Vetlanda betalar Louise 

Utgivare: Dagens samhälle 

Hämtadfrån:http://web.retrieverinfo.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocumen

t?documentId=0508582008042420080424204&serviceId=2  

 

"Flickan bakom pansarglas" 

Datum: 2017-02-05 

Rubrik: ”Det är ett misslyckande” 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EPGl5/det-ar-ett-misslyckande 

https://www.expressen.se/nyheter/fosterpappa-kritisk-mot-socialtjanst/
https://www.expressen.se/nyheter/fyra-personer-far-sluta/
https://www.expressen.se/nyheter/fallet-louise/
https://www.svd.se/nya-protester-mot-vetlanda-kommun-efter-vardnadsbesked
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508582008042420080424204&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508582008042420080424204&serviceId=2
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EPGl5/det-ar-ett-misslyckande
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Datum: 2017-02-13 

Rubrik: 14- åriga Josefin har omplacerats 33 gånger 

Utgivare: SVT Nyheter 

Hämtad från: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/14-ariga-josefin-har-omplacerats-

33-ganger 

 

Datum: 2017-02-13 

Rubrik: "Vi behöver en ny lag" 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/vi-behover-en-ny-

lag/ 

 

Datum: 2017-02-13 

Rubrik: Avslöjande: Allvarliga systemfel bakom vården av Josefin, 14 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/445Mg/avslojande-allvarliga-systemfel-

bakom-varden-av-josefin-14 

 

Datum: 2017-02-13 

Rubrik: IVO överväger att granska Josefins fall 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/ivo/ 

 

Datum: 2017-02-14 

Rubrik: SVEKET MOT JOSEFIN, 14 

Utgivare: Aftonbladet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920170214

c7b56fc3fd46482e897fb72f82561f04&serviceId=2 

 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/14-ariga-josefin-har-omplacerats-33-ganger
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/14-ariga-josefin-har-omplacerats-33-ganger
http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/vi-behover-en-ny-lag/
http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/vi-behover-en-ny-lag/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/445Mg/avslojande-allvarliga-systemfel-bakom-varden-av-josefin-14
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/445Mg/avslojande-allvarliga-systemfel-bakom-varden-av-josefin-14
http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/ivo/
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Datum: 2017-03-13 

Rubrik: IVO kände till fallet ”Josefin” – granska först nu 

Utgivare: SVT Nyheter 

Hämtad från: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ivo-kande-till-fallet-josefin-

granskar-forst-nu 

 

Datum: 2017-05-10 

Rubrik: Josefins pappa stämmer Eskilstuna kommun 

Utgivare: SVT Nyheter 

Hämtadfrån:https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/josefins-pappa-stammer-eskilstuna-

kommun 

 

Datum: 2017-09-04 

Rubrik: "Linda", 14, är död 

Utgivare: Eskilstuna kuriren 

Hämtad från: https://www.ekuriren.se/sormland/linda-14-ar-dod/ 

 

Datum: 2017-09-05 

Rubrik: Eskilstuna kommun utreder sig själv efter flickas självmord 

Utgivare: SVT Nyheter 

Hämtad från: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstuna-anmaler-sig-sjalva-

efter-flickas-sjalvmord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ivo-kande-till-fallet-josefin-granskar-forst-nu
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/ivo-kande-till-fallet-josefin-granskar-forst-nu
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/josefins-pappa-stammer-eskilstuna-kommun
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/josefins-pappa-stammer-eskilstuna-kommun
https://www.ekuriren.se/sormland/linda-14-ar-dod/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstuna-anmaler-sig-sjalva-efter-flickas-sjalvmord
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstuna-anmaler-sig-sjalva-efter-flickas-sjalvmord
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8. Bilagor 

 

Deklarering:   

 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 

uppsatsen.   

  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)   

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Tidigare forskning  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Teorikapitel  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Metodkapitel  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  



59 

 

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Bilagor  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

  

Skriv under nedan:   

  

Ort, Datum      Ort, Datum  

  

_______________________________    _________________________________  

  

Författare 1:     Författare 2:  

  

_______________________________    _________________________________  

  

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

Minna Huovinen  Jennifer Johansson Mellström 

 


