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Abstract 
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Title: Media and Social Service. A quantitative study of the representation of the social 
service in the daily press in the years 1997, 2007 and 2017. [Translated title] 
Supervisor: Maria Eriksson and Lars Sörnsen 
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The aim of this study was to examine the representation over time of the Swedish social 
service in the national daily press. More specifically, its aim was to compare the years 1997, 
2007 and 2017 and examine any differences and patterns in the reporting due to social 
changes in society. As this study was based on quantitative content analysis, all articles 
published in four of the largest national papers during those years, containing the word 
”socialtjänsten” [the social service] were read. A code schedule with six themes were made to 
be used when reading the articles. The themes were: 1) Name of the newspaper. 2) Year of 
publication. 3) Character of article; news or editorial. 4) Field of social service; e.g. ’child 
welfare’. 5) Level of analysis; micro, meso or macro. 6) Rating of the social service; positive, 
negative or neutral. The analysis was based on three media theories; agenda setting, news 
valuation and framing. As a conclusion the valuation of the social service seems to be pretty 
much the same over the years; almost two of five articles has a negative valuation of the 
social service and three of five articles has a neutral valuation of the social service. In relation 
to that approximately two of one hundred articles has a positive valuation of the social 
service. Editorial material tends to valuate the social service more negative than news 
material. The level of analysis seems to have changed to fewer articles on a micro-level in 
2017 than in 1997. The five most common fields associated with the social service are youth 
criminality, child welfare, social service as an organisation, economic aid and migration. 
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1 Inledning 
Vi gjorde båda vår verksamhetsförlagda utbildning inom socialtjänsten på två olika social-

kontor under hösten 2017. Vi upplevde att det fanns en uppfattning hos socialsekreterarna att 

det enda som lyftes fram om socialtjänsten i olika nyhetsmedier var när det skett något “dåligt” 

eller när ett beslut fått negativa konsekvenser för den enskilde. Utifrån detta vill vi med denna 

uppsats undersöka på vilket sätt socialtjänsten framställs i dagspressen samt se om detta 

förändrats över tid. Genom att studera och jämföra nyhetsrapporteringen från 1997, 2007 och 

2017 vill vi se de mönster som präglat nyhetsbevakningen av socialtjänsten. 

1.1 Forskningsproblem och bakgrund 

Under de senaste 20 åren har det skett övergripande förändringar inom svensk socialpolitik och 

samhällsutveckling. Början av 1990-talet präglades av en stor ekonomisk kris i landet. 

Välfärdsdebatten styrdes över med fokus på frivilligarbete inom civilsamhället1 (Qvarsell 2017, 

ss. 58–63). 1990-talet var också en period som präglades av konkurrens och 

marknadsorientering inom välfärdssektorn. Under slutet av 90-talet skedde en budgetsanering 

av statsfinanserna och socialförsäkringssystemen genomgick stora förändringar (Edebalk 2017, 

ss. 148–150). År 1997 började en återhämtning ske av den svenska ekonomin. Detta kan även 

ses som en punkt där Sverige började bli ett förändrat land ur ett välfärdsperspektiv och att den 

traditionella svenska modellen till viss del började tappa i legitimitet (Magnusson 2017, ss. 29, 

32, 62).  

 

År 2002 lyfts begreppet hedersrelaterat våld i Sverige då kurdiskan Fadime mördas av sina 

släktingar (Gapf 2012). Inom välfärdssektorn började det under 2000-talet råda en permanent 

resursbrist (Qvarsell 2017, s. 63). Åren 2006–2010 utmärktes av omfattande skattesänkningar 

och höjda egenavgifter inom socialförsäkringssystemen (Möller 2015, s. 316). En ökad 

individualisering i samhället medförde att utbudet av enskilda försäkringslösningar växte 

(Qvarsell 2017, s. 63; jfr Nord 2018, s. 86). Privata företag fick genom nyliberala strömningar 

ett ökat utrymme inom välfärdssektorn. År 2006 inleds Vanvårdsutredningen för att granska 

allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem inom den sociala 

                                                
1 Exempelvis fick kyrkan en större roll som utförare av välfärdstjänster. 



 - 2 - 

barnavården (Vanvårdsutredningen 2011). Valfrihetsreformen2 2009 gjorde att brukar-

inflytande fick ett genomslag i samhället. Socialförsäkringssystemen tenderade till att gå mot 

att bli system som endast erbjöd en grundtrygghet och garanterade en minimistandard (Edebalk 

2017, ss. 151-152). Under 2010-talet ökade det öppna tiggeriet på gatorna och det fanns 

plötsligt många människor som vistades i landet utan att ingå i några välfärdssystem (Qvarsell 

2017, ss. 63–64). Under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige vilket lyfte fram 

flyktingfrågan och de ensamkommande i debatten (Swärd 2017, ss. 257–260). Detta är även en 

period då våldsbejakande extremistiska miljöer börjat växa (Säpo 2017). Under 2017 ledde 

nedskärningar inom LSS till en intensiv nationell debatt (SVT 2017; SR 2017). 

  

Socialtjänsten är den välfärdsinstitution på lokal nivå som ansvarar för det sociala arbetet i 

kommunen och är genom detta påverkad av hur socialpolitiken och samhällsdebatten ser ut. 

Socialtjänsten arbetar med allt från ekonomiskt bistånd och missbruksproblematik till att utreda 

lämpligheten hos de som vill bli familjehem (Sjöström & Öhman 2018, s. 7). Socialtjänsten 

skall enligt socialtjänstlagen främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet (Riksdagen 2018a). En del av 

socialtjänstens arbete handlar om myndighetsutövning vilket innebär maktbefogenheter 

gentemot medborgarna. Detta gör att socialtjänsten som representant för det offentliga hamnar 

i en maktposition emot den enskilde (IVO 2016, s. 11).  

 

Socialtjänstens arbete kan i och med detta vara intressant för journalister att uppmärksamma. 

På grund av rådande sekretesslagstiftning är det dock inte alltid möjligt för socialtjänsten att 

kommunicera öppet med media (Sjöström & Öhman 2018, s. 2). Nyhetsmedierna är samtidigt 

en av medborgarnas viktigaste källor till information om samhälle och politik. Nyhetsmedia har 

dessutom själva en maktposition genom att kunna välja vad de vill publicera (Strömbäck 2015, 

s. 207). Inom socialtjänsten finns en rådande bild av att denna ofta framställs i negativ dager i 

media med fokus på skandaler och socialarbetare som misskött sitt jobb (Gaughan & Garrett 

2011, s. 268; Sjöström & Öhman 2018, s. 2). Amerikansk forskning pekar dessutom på hur 

negativ medial publicitet mot en myndighets verksamhet kan riskera att undergräva 

myndighetens legitimitet hos allmänheten (Nix & Wolfe 2017, s. 85). 

  

                                                
2 ’Lagen om valfrihetssystem’ (2008:962) gällande den enskildes rätt att välja leverantör inom bland annat 
hälsovård och socialtjänst. 
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Denna studie ska undersöka vilka mönster som finns i nyhetsrapporteringen om socialtjänsten 

ur både ett historiskt och samtida perspektiv genom att jämföra nyhetsartiklar som skrevs under 

åren 1997, 2007 och 2017. År 1997 får representera ett Sverige som tagit sig ur en ekonomisk 

kris och stå som exempel för den gamla svenska modellen. År 2007 får representera ett 

individualiserat Sverige där det nu råder permanent resursbrist inom välfärdssektorn och det 

samtidigt påbörjats en fas av skattesänkningar. År 2017 får representera Sverige idag efter bland 

annat LSS-debatter och stora flyktingströmmar. 

 

Studien kommer att analysera det som skrivits om socialtjänsten i fyra rikstäckande 

dagstidningar3. De mönster som ska undersökas innefattar vilka av socialtjänstens områden som 

uppmärksammas i dagspressen samt se om artiklarna har en positiv, negativ eller neutral 

värdering av socialtjänsten. Studien kommer även att undersöka de mönster som finns mellan 

nyhetsmaterial och åsiktsjournalistiskt material4, samt studera om artiklarna är skrivna utifrån 

ett individperspektiv eller ett grupp- eller samhällsperspektiv. Detta kommer att analyseras med 

hjälp av olika medieteorier såsom dagordningsteorin, nyhetsvärdering och gestaltningsmakt. 

Studien undersöker ett tidsspann på 20 år för att se om rapporteringen av socialtjänsten 

förändras i takt med socialpolitiska konjunkturer, eller om rapporteringen håller en likartad 

karaktär oavsett de förändringar som sker över tid i ett samhälle. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att genom en kvantitativ studie undersöka mönster i dagspressens 

nyhetsrapportering och framställning av socialtjänsten, samt ur ett tidsperspektiv se de 

utvecklingstendenser i rapporteringen över de senaste 20 åren i relation till de förändringar som 

skett i samhället. Utifrån detta syfte är frågeställningarna följande: 

  

• Vilka mönster går det att se i dagspressens rapportering om socialtjänsten och har 

dessa förändrats över tid? 

• Hur kan mönstren i dagspressens rapportering förklaras utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter? 

                                                
3 Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 
4 Ledare, debattinlägg eller krönika. 
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1.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Att studera på vilket sätt socialtjänsten framställs i nyhetsrapporteringen är ett intressant 

forskningsområde inom socialt arbete då en stor del av allmänheten aldrig själva kommer i 

kontakt med någon yrkesverksam inom socialt arbete utan skapar sin bild av socialtjänsten 

genom bland annat dagspressen (Gaughan & Garrett 2011, s. 268). Vi menar att det då blir 

relevant att se på vilket sätt socialtjänsten framställts i dagspressen eftersom detta påverkar 

allmänhetens uppfattning och i förlängningen socialtjänstens legitimitet. Vår förhoppning med 

detta arbete är att öka förståelsen om relationen mellan media och socialtjänst, samt påvisa de 

mönster som finns i dagspressens rapportering av socialtjänsten. Detta kan bidra till att 

uppmärksamma ett eventuellt behov av ett förstärkt arbete med mediefrågor från socialtjänstens 

sida. Studien kan även bidra med större kunskap om socialtjänstens ställning i samhället. 

1.4 Uppsatsens disposition   

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel, varav det första inleds med ett introduktionsavsnitt där 

problemformulering, syfte och frågeställningar behandlas. Kapitel två innehåller en forsknings-

översikt. Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter; dagordningsteorin, 

nyhetsvärdering och gestaltningsmakt. I kapitel fyra redovisas metodavsnittet där vi bland annat 

presenterar uppsatsens tillvägagångssätt och urval. I kapitel fem redovisas resultatet. Kapitel 

sex presenterar analysen, följt av ett diskussionskapitel. Slutligen kommer en kort 

sammanfattning av studiens resultat i punktform. 

2 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras en forskningsöversikt med utgångspunkt i både svensk och 

internationell forskning som berör medias beskrivning av socialtjänsten samt medias makt och 

påverkan på socialtjänstens arbete. Artiklarna är hämtade från databasen ProQuest Social 

Services Abstracts och bibliotekskatalogen LIBRIS. 

2.1 Socialtjänsten i media 

Forskning visar sammantaget att medias beskrivning av socialtjänsten ofta framställs på ett 

negativt sätt. I Lorentzens (2008, ss. 96–97) avhandling görs en kvantitativ studie över artiklar 

som skrivits i de största dagstidningarna i Sverige om hedersrelaterat våld. Resultatet visade att 

44 procent av artiklarna framställde socialtjänsten på ett negativt sätt och 25 procent gav en 
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positiv bild av socialtjänstens arbete. Detta innebär att nästintill varannan tidningsartikel 

speglade och gav ett negativt omdöme om socialtjänsten. I en amerikansk kvalitativ studie 

framkom det att majoriteten av socialarbetarna upplevde sig framställas på ett mer negativt än 

positivt sätt i nyhetsrapporteringen (Zugazaga, Mendez, Surette & Otto 2013, s. 632). Gaughan 

och Garrett (2011, ss. 278–281) visar hur irländsk socialtjänst fått kritik på ledarsidorna där det 

påståtts att socialtjänsten är för auktoritär, saknar brist på ansvarighet och har en dåligt 

fungerande organisation som får arbeta i motvind med nedskärningar och personalbrist 

(Gaughan & Garrett 2011, s. 282). 

  

Forskning visar att socialtjänsten själv kan uppleva att de brister i sin förmåga att kommunicera 

med media. Många socialarbetare ansåg att socialtjänsten saknade kunskap i medierelationer 

och var dålig på att lyfta det positiva om sin organisation till media eller försvara sitt arbete om 

det kritiserades (Gaughan & Garrett 2011, s. 282; Sjöström & Öhman 2018, s. 9–11). Zugazaga 

et al (2013, s. 632) visar att det finns en vilja hos socialarbetare att ändra den negativa bilden 

av deras yrke och öka allmänhetens kunskap om socialt arbete. Sjöström och Öhman (2018, ss. 

7–11) menar att socialarbetare i Sverige medvetet försökte framhäva positiva sidor av 

socialtjänstens arbete inför journalister. Studien visade även på att det bland socialarbetarna 

fanns en lojalitet att inte säga sådant till journalisterna som skulle påverka organisationen på ett 

negativt sätt. Sjöström och Öhman (2018, s. 7–8) menar att socialarbetarna måste bli medvetna 

om medias makt och påverkan, för att bättre kunna lyfta fram positiva sidor av socialtjänsten 

och dess arbete inför journalister. 

  

Reid och Misener (2001, s. 194) visar genom en jämförande studie att det sociala arbetet i USA 

porträtteras på ett mer positivt sätt i dagspressen, än i England där det överlag skildras mer 

negativt. Enligt studien berodde detta på att journalisterna i USA visade mer förståelse för 

socialarbetarnas yrkesutövande. Det sociala arbetet i USA hade högre anseende, vilket enligt 

Reid och Misener (2001, ss. 198–200) berodde på att den amerikanske utbildningen hade högre 

status och bättre förutsättningar än i England där det sociala arbetet i stor utsträckning 

svartmålades bland annat på grund av ett flertal historiska skandaler. Gemensamt för 

nyhetsrapporteringen i både USA och England var att det verksamhetsområde som arbetar med 

barnavårdsärenden avbildades mer negativt än andra områden inom det sociala arbetet (Reid & 

Misener 2001, s. 200). 
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Gemensamt för USA och England var att det rapporterades mest kring området barn och familj, 

medan det publicerades få artiklar relaterade till ungdomsbrottslighet mellan åren 1995 och 

1999 (Reid & Misener 2001, ss. 197, 200). Andersson och Lundström (2004, s. 13) menar dock 

att massmedia tenderar att framställa ungdomskriminalitet och ungdomars missbruk som 

allvarliga samhällsproblem som ständigt ökar i omfattning. Denna problematik tillsammans 

med dramatiska barnvårdsfall uppmärksammas i första hand, medan medias bevakning av det 

vardagliga sociala arbetet förekommer i mindre utsträckning. Dramatiska händelser väcker 

sensation och har ett större nyhetsvärde, vilket leder till att medier väljer att rapportera mer om 

just dessa områden (Andersson & Lundström 2004, s. 9). Utifrån detta menar Andersson och 

Lundström (2004, s. 13) att dagspressen har inflytande över vilka frågor människor kommer att 

diskutera eller vad som förs upp på dagordningen. Studien visar även på att en mer 

personinriktad journalistik fått genomslag, vilket innebär att extrema, avvikande och 

individuella fall där exempelvis ett barn far mycket illa får ett högt nyhetsvärde (Andersson & 

Lundström 2004, s. 14). 

2.2 Medias makt och påverkan 

Forskning visar att medias nyhetsrapportering faktiskt påverkar och formar allmänhetens 

uppfattning och bild av socialtjänsten och dess arbete (Zugazaga et al. 2013, ss. 621–623; 

Reeves & de Vries 2016, ss. 298–299; Gaughan & Garrett 2011, s. 282). Negativ 

medierapportering inverkar på socialarbetarnas yrkesutövning och rekrytering av ny personal 

samt kan påverka socialpolitiken (Zugazaga et al. 2013, s. 621). Reeves och de Vries (2016, ss. 

298–299) menar att media inte är passiva förmedlare av information, utan formar och 

konstruerar ett budskap som läsaren tar till sig och skapar sina egna attityder och ståndpunkter 

efter. 

  

Reeves och de Vries (2016, ss. 298–299) har i sin forskning undersökt skillnaden mellan 

tidningsläsares och icke tidningsläsares attityder mot brukare av välfärdssystemen före och efter 

nyhetsrapporteringen vid olika upplopp i England där många av demonstranterna var nyttjare 

av de sociala systemen. Resultatet visade att tidningsläsarnas attityd mot bidragstagarna 

förändrades negativt efter nyhetsrapporteringen jämfört med de som inte läste dagspressen. 

Attityden ändrades till att anse att många av demonstranterna egentligen inte var i behov av 

bidrag eller att de kunde skaffa ett arbete ifall de verkligen ville (Reeves & de Vries 2016, ss. 

281–282). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån forskningsöversikten konstatera att media till stor del 

framställer socialtjänsten i negativ dager och att rapporteringen om barnavårdsärenden är 

särskilt utsatt. Forskningen visar på att det finns ett behov av att socialtjänsten blir bättre i sin 

kommunikation med nyhetsmedia. Forskning visar även på att allmänhetens uppfattning om 

socialtjänsten påverkas av vad som publiceras i dagspressen. Fall inom socialtjänsten som 

genom sensationell karaktär väcker uppmärksamhet tenderar att få större genomslag i 

dagspressen. 

2.4 Vår studie på forskningsfältet 

Vår studie kommer att tillföra ett tidsperspektiv över de övergripande mönster som finns i den 

svenska dagspressens rapportering av socialtjänsten sett i ljuset av de senaste 20 årens 

samhällsutveckling. Studien kommer att tillföra kunskap om vilka av socialtjänstens olika 

områden som får utrymme i dagspressen, då vi funnit en viss avsaknad av sådan forskning. 

Studien kan även bidra med större kunskap om socialtjänstens ställning i samhället. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med detta arbete är att undersöka mönster i dagspressens nyhetsrapportering och 

framställning av socialtjänsten, samt ur ett tidsperspektiv se eventuella utvecklingstendenser i 

rapporteringen över de senaste 20 åren. För att analysera mönstren i de nyhetsartiklar som 

dagspressen skrivit om socialtjänsten kommer vi att använda oss av tre närbesläktade 

medieteorier som till viss del går hand i hand - dagordningsteorin, teorin om nyhetsvärdering 

samt teorin om gestaltningsmakt. Dagordningsteorin handlar om vilka frågor som nyhetsmedia 

väljer att lyfta fram på sin agenda och således hamnar på allmänhetens agenda (McCombs & 

Shaw 1993, s. 62). Nyhetsvärdering handlar om de egenskaper som en nyhet har för att den ska 

lyftas fram och uppmärksammas av exempelvis dagspressen (Strömbäck 2014, s. 114). 

Gestaltningsmakt fokuserar inte på urvalet av nyheter utan istället på hur nyheten framställs 

(Price & Tewksbury 1997, s. 184). Nedan kommer vi att presentera dessa teorier närmare och 

hur vi ska använda dem. 
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3.1 Dagordningsteorin - agenda setting 

Dagordningsteorin (agenda setting) presenterades år 1972 av McCombs och Shaw och är en av 

de dominerande teorierna inom massmedieforskningen (McCombs 2006, ss. 10–12). 

Dagordningsteorin innebär att nyhetsmedierna har makten att genom sin publicering välja vad 

som hamnar på agendan och därmed styra vad människor har åsikter om (Järvå & Dahlgren 

2013, s. 315). Genom sin dagordningsfunktion påverkar media sålunda vilka nyheter och 

samhällsfrågor som blir viktiga. Nyhetsmediernas dagordning blir allmänhetens dagordning 

(McCombs 2006, ss. 23-24). Förenklat blir då dagspressens agenda frågor som människor 

börjar diskutera med varandra, frågor som människor anser vara viktiga för dem själva och 

frågor som människor anser vara viktiga samhällsfrågor (Strömbäck 2014, s. 100). En faktor 

som styr människors påverkan av dagordningsteorin är vilken förförståelse de har av det 

aktuella ämnet. En sämre förkunskap hos läsaren ger en större påverkan enligt 

dagordningsteorin (Järvå & Dahlgren 2013, ss. 316-317). Vi kommer i studien försöka se de 

stora mönstren i dagspressens rapportering om socialtjänsten utifrån tanken om 

dagordningsteorins betydelse för allmänheten. Vårt arbete kommer att använda sig av 

dagordningsteorin genom att bland annat undersöka de mönster över vilka av socialtjänstens 

arbetsområden som lyfts fram i nyhetsrapporteringen under åren 1997, 2007 och 2017. Bilden 

nedan illustrerar hur massmediernas dagordning har makten att fastställa allmänhetens 

dagordning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Massmediernas dagordningsfunktion (McCombs 2006, s. 27). 

3.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Av de oändliga antal händelser som sker dagligen runt om i vår värld är det bara en bråkdel 

som lyfts fram och når allmänheten som nyheter (Harcup & O'Neill 2001, s. 261). 

Massmediernas dagordningsfunktion 
 
MASSMEDIERS  ALLMÄNHETENS 
DAGORDNING  DAGORDNING 
 
Mönster i nyhetsbevakningen  Allmänhetens intresse 
 
DE MEST DOMINERANDE DE VIKTIGASTE 
SAMHÄLLSFRÅGORNA  SAMHÄLLSFRÅGORNA 
 

Överföring av prioritering av en fråga 
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Nyhetsutrymmet är begränsat och en dagstidning innehåller endast ett visst antal sidor och en 

nyhetsartikel kan endast innehålla ett visst antal ord (Bromander 2012, ss. 92-93). Sålunda 

måste det göras val över vad som ska bli en nyhet och publiceras. Journalisten Walter Lippmann 

presenterade redan 1924 en teori om att kravet på en nyhet var att den skulle väcka känslor hos 

mottagaren och erbjuda läsaren en möjlighet till identifikation (Hadenius, Weibull & Wadbring 

2011, s. 320). Strömbäck (2014, s. 158) skriver om de två nyckelbegreppen nyhetsvärdering 

och nyhetsurval.  Nyhetsvärdering handlar om hur möjliga nyheter värderas i det redaktionella 

arbetet, medan nyhetsurval handlar om vad som i slutändan publiceras. Trots detta samband 

kan nyheter som inte värderas högt ibland ändå publiceras. På samma sätt kan högt värderade 

nyheter ibland inte publiceras på grund av att det exempelvis har uppstått en mättnad kring det 

aktuella ämnet. 

 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011, s. 318) menar att processen med nyhetsvärdering och 

nyhetsurval är beroende av det samhällssystem och den tidsanda som råder. Händelser som blir 

nyheter har vissa gemensamma egenskaper som förekommer i större eller mindre omfattning. 

Dessa egenskaper eller kriterier kan ha olika benämningar, men kan sammanfattningsvis handla 

om; närhet till läsaren; sensation och avvikelser; elitcentrering; och förenkling genom enkla 

berättelser med ett okonstlat språk (Ghersetti 2012, ss. 212–214). Vi kommer att använda oss 

av teorin om nyhetsvärdering och nyhetsurval genom att bland annat göra jämförelser mellan 

det som publiceras om socialtjänsten i nyhetsmaterial och åsiktsjournalistiskt material, men 

även vilka områden som prioriteras. 

3.3 Gestaltningsmakt - framing 

Gestaltningsmakt eller framing handlar om att välja vissa aspekter av en fråga och göra dem 

mer framträdande i en kommunicerande text som exempelvis en nyhetsartikel (Entman 1993, 

s. 52). Gestaltningsmakt handlar alltså om på vilket sätt eller i vilka sammanhang en nyhet 

presenteras (Price & Tewksbury 1997, ss. 182, 184). Gestaltningsteorin är mångfacetterad och 

har olika inriktningar. En av inriktningarna handlar om hur medierna, genom att presentera 

verkligheten på vissa sätt och inte andra, reproducerar och sprider olika maktcentras eller 

intressenters sätt att betrakta verkligheten (Strömbäck 2014, s. 113). I vårt arbete kommer fokus 

att läggas på denna aspekt av gestaltningsteorin genom att analysera på vilket sätt socialtjänsten 

värderas i de olika nyhetsartiklarna. Tversky och Kahneman (1981, s. 456) menar att utifrån en 

neutral referenspunkt kan ett resultat beroende på dess gestaltning komma att uppfattas som 
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negativt eller positivt. Överfört till detta arbete innebär det att en nyhet kan uppfattas som 

positiv, negativ eller neutral beroende på hur journalisten har valt att gestalta eller rama in 

nyheten. 

4 Metod 

I detta kapitel kommer vi först att beskriva studiens vetenskapsteoretiska ansats och beskriva 

kvantitativ innehållsanalys som insamlingsmetod samt de urval vi gjort. Detta följs av ett avsnitt 

om vår bearbetning och analys. Därefter följer en del om reliabilitet och validitet samt ett stycke 

om de etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis för vi ett metodkritiskt resonemang. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie som samtidigt vilar på den kritiska realismen 

som vetenskapsteoretisk grund. Det innebär att vi har kvantifierat undersökningsmaterialet, 

men också har det övergripande förhållningssättet att de kvantifierade variablerna om 

socialtjänsten bygger på en observerbar verklighet som skapats genom djupare mekanismer. 

Nedan följer en kort presentation av kritisk realistisk respektive kvantitativ ansats.  

4.1.1 Kritisk realism 

Realism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt innebär att det existerar en objektiv och 

materiell verklighet som är oberoende av människors kunskap och medvetande (Jacobsson, 

Thelander & Wästerfors 2013, s. 34).  En utvecklad form av realismen är den kritiska realismen, 

som bygger på antagandet att den sociala verkligheten har ett djup som ligger på flera olika 

nivåer. I den kritiska realismens verklighetsuppfattning görs det ontologiska skillnader mellan 

reella objekt - observerbara fenomen och händelser - och transfaktiska objekt - icke synliga 

mekanismer som genererar de faktiska händelserna (Blom & Morén 2007, ss. 45-46). 

  

Roy Bhaskar (2008 ss. 56-57), en av förgrundsfigurerna inom den kritiska realismen, delar in 

verkligheten i tre domäner; empirins, det faktiskas och verklighetens domäner. Empirins domän 

består av de erfarenheter som skapas genom observation och social interaktion. I den empiriska 

domänen förekommer en ytnivå, vilket är den nivå som vi kan uppfatta med våra sinnen (Brante 

2013, s. 111). Bhaskar (2008 ss. 47, 56-57, 118-119) beskriver vidare hur det faktiskas domän 

består av händelser som sker oavsett om vi observerar dem eller inte. Slutligen har vi 
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verklighetens domän som består av de mekanismer som i sin tur genererar de händelser och 

erfarenheter som skapar det faktiskas och empirins domäner. Brante (2013, ss. 109–111) 

förklarar att verklighetens domän innefattar en underliggande nivå som består av mekanismer 

som är oberoende av vad våra sinnen uppfattar. Mekanismer kan ses som upphov till 

orsakssamband och korrelationer. Ofta finns det flera samverkande komponenter i en mekanism 

(Brante 2013, s. 115). 

 
  

Figur 2. Verklighetens ontologiska domäner enligt Roy Bhaskar (2008, s. 56). 

  

Danermark, Ekström och Karlsson (2018, ss.137-138, 164) menar att den kritiska realismen 

inte gör anspråk på att vara en egen forskningsmetod, utan istället ger vägledande riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning. I enlighet med den kritiska realismen skapas vår empiri genom 

att observera de aktuella nyhetsartiklarna. Efter att vi inhämtat vårt empiriska material och 

påbörjat vår analys närmar vi oss verklighetens domän och kan då försöka finna och förklara 

de mekanismer som genererar att socialtjänsten framställts enligt ett visst mönster år 1997 

jämfört med 2007 eller 2017. 

4.1.2 Kvantitativ ansats 

Kvantitativa metoder bygger på att samla in information och utifrån denna redovisa statistik i 

någon form (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 19). En kvantitativ forskningsansats 

handlar om att ta reda på förekomsten av något specifikt och om att försöka se samband mellan 

olika variabler. Kvantitativ kunskap gör anspråk på att vara generellt giltig (Dahlborg Lyckhage 

2006, s. 24). Ansatsen handlar om att ta reda på något om variationen i de variabler som 

undersöks samt se dess fördelning. För att förklara förändringar över tid och fånga in en 

tidsdimension har vi arbetat med att analysera tidsseriedata (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, ss. 40, 75). I vår studie inhämtades tidsseriedatan genom att vi med hjälp av ett 



 - 12 - 

kodschema tagit fram ett antal variabler utifrån vilka vi studerat de aktuella tidningsartiklarna 

för att få fram ett statistiskt material till vårt resultat, se avsnitt 4.2.1 Operationalisering.  

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att insamla vårt material genom att använda den textanalytiska inriktningen 

kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalys som metod gör att en större mängd textmaterial kan 

kvantifieras genom att räkna förekomsten av eller mäta olika företeelser (Bergström & Boréus 

2012, s. 50). I vår studie är det inte relevant att undersöka enskilda tolkningar eller personliga 

erfarenheter, utan vi vill belysa det mätbara och kunna generalisera resultatet. Metoden inriktar 

sig på att kvantifiera det empiriska materialet i förutbestämda kategorier (Bryman 2016, s. 357). 

På detta sätt kan vi systematiskt finna olika mönster och upptäcka variationer eller 

regelbundenheter i tidningsartiklarna som analyseras utifrån begrepp som arbetsområden, 

tidningsartikelskaraktär, analytisk nivå, värdering samt årtal för publicering (Bergström & 

Boréus 2012, ss. 53, 87). 

4.2.1 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att översätta de teoretiska begrepp som ska undersökas, i vårt 

fall exempelvis socialtjänstens arbetsområden, till mätbara variabler som ska användas i den 

empiriska undersökningen (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen 2003, s. 40). Det första steget 

i vår process var att utifrån forskningsproblemet konstruera ett analysinstrument i form av ett 

kodschema, se bilaga 1. Kodschemat innehöll de kodningsenheter och variabler som vi 

bedömde vara relevanta för vår studie. Dessa variabler kodades utifrån en nominalskala, det vill 

säga att variablerna inte hade någon inbördes rangordning sinsemellan (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 42). 

 

Vi utvecklade sex övergripande kategorier utifrån syftet med studien. Den fjärde kategorin, som 

beskrev vilket av socialtjänstens områden som artikeln behandlade, var den kategori där valet 

av variablerna inte var självklart. Variablerna fick vi fram genom egen kunskap om 

socialtjänstens organisatoriska indelning. Vi kategoriserade även vissa specifika områden som 

inte alltid gick att matcha socialtjänstens traditionella verksamhetsområden såsom ‘heders-

relaterad problematik’, ‘tiggeri’ eller ‘våldsbejakande extremism’. 
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I arbetet med att ta fram vårt kodschema hämtade vi inspiration från Lorentzens (2008, ss. 117-

123) kvantitativa avhandling om hedersrelaterat våld. Nedan följer en bild där vi ger exempel 

på hur kodningsprocessen vid den empiriska insamlingen har gått till. 

 

Tidning + datum 
för publicering 

Kategori Meningsbärande enhet Kod 

SvD 
1997-04-29 

1. Tidning Artikeln är publicerad i Svenska 
Dagbladet. 

(3) Svenska Dagbladet 

Aftonbladet 
2007-01-17 

2. Årtal för 
publicering 

Artikeln är publicerad år 2007. (2) 2007 

SvD 
2007-04-13 

3. Tidningsartikels-
karaktär 

Publicerad på ledarsida: ”Till 
det obegripliga hör att 
socialtjänsten i Vetlanda inte 
ingrep - trots att den larmats av 
skolan, grannar och polis. Hur 
var det möjligt att inte vakna?” 

(2) Åsiktsjournalistiskt 
material; ledare, 
debattinlägg eller 
krönika 

Dagens Nyheter 
2017-11-08 

4. Område ”Var tredje socialsekreterare har 
utsatts för hot eller våld.” 

(13) Socialtjänsten 
som organisation 

Expressen 
2017-10-22 

5. Analytisk nivå ”Släktingar körde henne i bil 
från Turkiet till Sverige.  
I Västerås fick hon komma till 
socialtjänsten och vidare till ett 
skyddat boende någonstans i 
Sverige.” 

(3) Mikro, individnivå 

Expressen 
1997-07-31 

6. Värdering av 
socialtjänsten eller 
dess arbete 

”Mamman upptäcker sprickor i 
sin tvååriga sons anus. 
Socialtjänsten tar inte anmälan 
på allvar.” 

(2) negativt, 
nedvärderande 

Figur 3. Utdrag från innehållsanalysen som visar hur datamaterialet har brutits ner till 
meningsenheter och koder. Siffran inom parentes visar variabelns värde i kodschemat. 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

När kodschemat var genomarbetat gjordes först en provanalys i form av en pilotstudie på ett 

mindre antal artiklar för att testa kodschemats funktionalitet. Genom dubbelkodning läste vi 

samma 45 artiklar och jämförde sedan att vi bedömt artiklarna på likadant sätt, det vill säga att 

intersubjektiviteten var godtagbar (Bergström & Boréus 2012, ss. 54–57). Vi fann då ett behov 

av att dels utöka kodschemat med fler teman, men även utforma en kodningsinstruktion som 

beskrev hur bedömningar skulle göras i tveksamma fall, se bilaga 2. Bergström och Boréus 

(2012, s. 58) beskriver hur det vid insamlandet av empirin finns en risk att bedömningarna 

slentrianmässigt börjar tippa över åt ett visst håll eller att det skapas förutfattade meningar om 

hur en artikel ska värderas. För att minimera denna risk skapade vi ett schema där vi växlade 
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mellan månad, årtal och tidning vid våra bedömningar, se bilaga 3. När detta förarbete var klart 

började vi samla in huvudmaterialet. Detta skedde genom att vi satt bredvid varandra men ändå 

arbetade individuellt. Vid tveksamma bedömningar kunde vi då rådfråga varandra. 

Kodningsenheterna fördes in i statistikprogrammet SPSS. Efter att datainsamlingen skett 

kodades materialet om från 18 områden till 14 områden under kategori fyra då vi fann att 

exempelvis det tidigare området “Mobbning” hade så få träffar att det istället fick ingå i området 

‘Barn och familj’. När omkodningen var genomförd skapade vi olika tabeller i SPSS. 

4.3 Urval 

För att få information och nyheter är fortfarande traditionella medier som radio, TV och 

tidningar av stor betydelse för människor (Strömbäck 2015, ss. 213–214). I denna studie har vi 

använt oss av artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 

vilka är fyra av de största dagligt utgivna rikstäckande dagstidningarna i Sverige. Dagens 

Nyheter och Aftonbladet når enligt dem själva dagligen över 3 miljoner läsare vardera genom 

både tryckt och webbaserat material (DN 2018a; Aftonbladet 2018a). Svenska Dagbladet når 

enligt dem själva dagligen 750 000 läsare genom sina kanaler (SvD 2018a). Expressen uppger 

att de tillsammans med sina regionala editioner GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö når 

2,3 miljoner läsare dagligen via tidningens olika plattformar (Expressen 2018). Bakgrunden till 

vårt val av dagstidningar som källmaterial grundar sig på att dagspressens ställning i det svenska 

samhället länge har varit stark (NE 2018a). Av 1000 invånare i Sverige är det 300 som läser 

någon form av dagspress (NE 2018b). Detta innebär att nyheter sprids och når ut till en stor 

målgrupp i samhället genom dagspressen, vilket medför att den bild av socialtjänsten som 

förmedlas blir betydelsefull. Då studiens utgångspunkt är att jämföra medias rapportering om 

socialtjänsten från åren 1997, 2007 och 2017 är tidningsartiklar ett bra material eftersom de 

flesta dagstidningars artiklar finns sökbara i databaser. 

  

Dagens Nyheter är en morgontidning som betecknar sig som oberoende liberal (DN 2018b). 

Svenska Dagbladet är en morgontidning som betecknar sig som oberoende moderat (SvD 

2018b). Aftonbladet är en kvällstidning som betecknar sig som oberoende socialdemokratisk 

(Aftonbladet 2018b). Expressen är en kvällstidning som betecknar sig som liberal (Expressen 

2018). Valet av rikstäckande dagstidningar gör att vi får ta del av ett bredare nyhetsutbud om 

socialtjänsten. Samtidigt gör det också att vi riskerar att missa viss närområdesbunden 

nyhetsrapportering om socialtjänsten som sker på det lokala planet. Att tidningarna 
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representerar olika politiska inriktningar tror vi ökar artiklarnas innehållsmässiga variation på 

exempelvis ledarsidor. Sammantaget tror vi att denna studie ger en heltäckande bild av den 

rikstäckande dagspressens nyhetsrapportering om socialtjänsten. Att enbart välja dagstidningar 

som källa för datainsamlingen gör att vi riskerar att missa hur socialtjänsten framställs i andra 

medier. Detta kan göra att studien blir begränsad då den riskerar att missa hur exempelvis 

nyhetsrapporteringen i tv målar upp en händelse om socialtjänsten utifrån andra perspektiv än 

vad tidningen gjort. 

 

Vi gör en tidsseriestudie och har valt att jämföra ett tidsspann på 20 år. Tidsspannet 20 år valdes 

därför att vi menar att det under denna period skett flera socialpolitiska och samhälleliga 

förändringar i Sverige. Vi vill därmed inbädda studien i ett tidshistoriskt sammanhang och se 

huruvida eventuella förändringar över tid i nyhetsrapporteringen rörande socialtjänsten kan 

kopplas till dessa kontexter. Vid datainsamlingen användes databasen Mediearkivet Retriever 

Research. Sökningen gjordes på tidningsartiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen som innehöll sökordet ”socialtjänsten” åren 1997, 2007 och 2017. 

Detta resulterade i totalt 1301 nyhetsartiklar, se diagram 1. 

 

 
Diagram 1. Fördelning av antalet nyhetsartiklar som innehöll ordet ”socialtjänsten” för respektive 

tidning och årtal. 
 

Vi har under datainsamlingen sedan gallrat bort artiklar som inte behandlat socialtjänsten på 

ett betydande sätt och hamnade då slutligen på totalt 991 artiklar. 
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4.4 Bearbetning och analys av materialet 

Den statistiska analysen har gjorts i dataprogrammet sPSS. Analysen har främst inriktat sig på 

att se eventuella samband eller sambandsvariationer mellan två olika variabler, så kallad 

bivariat analys (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 137). Ibland har det även funnits 

behov utifrån studiens syfte att filtrera ut värden för ett enskilt årtal. Studiens samlade empiri 

har sammanställt genom korstabeller i SPSS. Vissa resultat har vi funnit tydligare att 

åskådliggöra genom cirkeldiagram eller stapeldiagram. Dessa har då gjorts i programmet Word. 

Det statistiska resultatet har dels valts att presenteras med procent, men även med det faktiska 

antalet tidningsartiklar. För att visa på den fördelning som funnits mellan olika variabler har 

ofta procent använts, då procent kan vara lättöverskådligt och ge en bra översiktlig bild över 

fördelningen inom urvalspopulationen. Det faktiska antalet har använts när vi velat visa en 

exakt siffra över de antal artiklar som publicerats inom ett visst ämne. 

 

Genom att studien omfattat alla de artiklar som publicerats i de rikstäckande tidningarna Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen åren 1997, 2007 och 2017 som 

motsvarat våra kriterier skulle studien kunna betecknas som en totalundersökning (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 194).  Detta gör att den så kallade signifikansprövningen5 inte 

blir lika relevant eftersom vi i vår undersökning har med hela populationen. 

4.5 Validitet och reliabilitet  

För att en studie ska ses som giltig och tillförlitlig krävs det att den har en hög validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om hur väl vi med vår empiriska inhämtning och analys lyckas få 

svar på vårt forskningsproblem. Validitet handlar sålunda om giltigheten i det vi mäter och 

undersöker. Har vi lyckats överföra vår teoretiska förståelse, våra begrepp, antaganden och 

frågeställningar till mätbara frågor på ett sådant sätt att resultaten speglar det vi är ute efter att 

undersöka? Om vi misslyckas med vår operationalisering kommer vår undersökning att präglas 

av systematiska fel. Hög validitet innebär alltså frånvaron av systematiska fel (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 104). Vi har under hela arbetets gång hållit studiens syfte och 

frågeställningar levande för att undvika att segla iväg åt fel håll. 

 

                                                
5 Signifikans innebär hur starkt ett undersökt samband i ett ”stickprov” tros representera den totala 
populationen. P-värdet anges mellan 0-1. Värdet 0 innebär ett starkt samband (Barmark & Djurfeldt 2015, 
s. 140).  



 - 17 - 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i det vi avser att mäta och undersöka. Reliabilitet handlar 

om kvaliteten i vår insamling, bearbetning och analys av datamaterialet (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen 2003, s. 40). Om vår studie genererar samma resultat vid upprepade 

mätningar, så är grundprincipen att vår undersökning har en hög grad av reliabilitet (Barmark 

& Djurfeldt 2015, ss. 52-53). Några orsaker som kan göra att reliabiliteten brister eller att det 

uppstår mätfel i en studie kan bero på att det uppkommit slarvfel under datainsamlingen och 

bearbetningen på grund av att man varit trött, ouppmärksam eller stressad. Vi har varit noga 

med att reflektera kring detta och försökt att minimera denna risk genom att ta pauser, sätta 

igång med insamlingen av tidningsartiklar i god tid och hjälpt varandra att kontrollera 

datafilerna. Målsättningen har varit att göra detta arbete transparent och lätt att följa för läsaren. 

4.6 Etiska överväganden 

Att göra etiska överväganden handlar i stora drag om att skydda människors rätt till trygghet 

och integritet vid forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 10). Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor innefattar bland annat att forskaren ska skydda känsliga personuppgifter 

samt undvika att undersökningspersonen tar fysisk eller psykisk skada (Riksdagen 2018b). 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 6–11) delar in individskyddskravet i fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Genom att använda oss av tidningsartiklar med offentliggjort datamaterial bedömer vi att det 

inte uppkommer samma etiska svårigheter som det kan göra vid personlig kontakt med 

respondenter eller vid användande av förundersökningar och utredningar. Vi har trots detta inte 

uteslutit att reflektera över etiska överväganden. I vår forskningsprocess har vi valt att inte 

återge namnen på de personer som berörs i tidningsartiklarna och inte heller namnge 

journalisterna som skrivit artiklarna. Detta ställningstagande innebär att vi enligt 

konfidentialitetskravet tar hänsyn och tillförsäkrar att den enskilda undersökningspersonens 

integritet skyddas i vårt examensarbete trots att artikeln är offentligt publicerad 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 67–69). Detta görs dels för att det i denna studie inte är relevant att 

namnge några personer, men även för att vi som författare till studien har ansvar över den 

kunskap som produceras och för att inte skada enskilda personer. 
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4.7 Metodkritisk diskussion 

Vårt val av kvantitativ metod kan ha både för- och nackdelar. Fördelen med att använda sig av 

kvantitativ metod är att den har en hög vetenskaplig tilltro då tolkningar och resultat ofta baserar 

sig på mängder snarare än intryck, samt att tabeller och diagram kan göra resultatet 

lättöverskådligt. Samtidigt finns det en risk att forskaren överlastas av stora datamängder och 

riskerar att gå bort sig i studien (Denscombe 2016, ss. 379–380). Vid bearbetandet av den stora 

mängden datamaterial har vi under arbetets gång rensat bort vissa statistiska resultat som inte 

visat sig vara relevanta för vår studie. 

 

Denscombe (2016, s. 393) nämner att den kvantitativa innehållsanalysens huvudsakliga styrka 

är att den möjliggör en kvantifiering av ett innehåll i en stor textmassa, i vårt fall innehållet i 

tidningsartiklar under tre olika årtal. Dess begränsning är att metoden tenderar att visa på det 

uttalade snarare än det som är outtalat, vilket innebär att det som tydligt påtalas i 

tidningsartiklarna är det som kommer att kodas. Detta kan göra att mer fördjupande delar av ett 

datamaterial riskerar att missas (Boréus & Bergström 2012, s. 81). En annan möjlig svårighet 

med metoden kan vara att hålla sig objektiv till materialet, det vill säga att hålla egna åsikter 

och värderingar utanför bedömning och bearbetning av tidningsartiklarna (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen (2003, ss. 213–214).  

 

För att ta oss an dessa metodkritiska invändningar har vi varit noga med att uppmärksamma att 

dessa svårigheter finns och därmed måste tas i beaktande. Genom att skapa en tydlig 

kodningsinstruktion har vi försökt minimera riskerna med egna fria tolkningar. När det uppstått 

tvivel i bedömningarna av tidningsartiklarna har vi ständigt påmint varandra om att vara 

objektiva i våra bedömningar.  

4.8 Arbetsfördelning 

Vi har under uppsatsens gång både suttit tillsammans men även använt oss av det webbaserade 

programmet Google Drive som vi skrivit i på olika håll. Vi har samlat in hälften av empirin var, 

men båda har varit delaktiga vid användandet av statistikprogrammet SPSS och framtagandet 

av resultatet. De texter som skrivits av den ene har lästs och kommenterats av den andre. Arbetet 

har präglats av ett gemensamt deltagande. 
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5 Resultat 
I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. Det insamlade datamaterialet 

kommer att redovisas i form av korstabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram tillsammans med 

efterföljande kommentarer och förtydliganden. Genom att använda tabeller och diagram 

åskådliggörs de samband (korrelationer) och mönster som studien har till syfte att undersöka. 

Med mönster menar vi de stora, övergripande drag som går att finna i dagspressens rapportering 

om socialtjänsten. Resultatet är uppdelat i fyra kapitel. Då resultatet är omfattande och 

innehåller en stor mängd siffror, tabeller och diagram gjordes valet att presentera resultatet 

separat för sig, för att sedan följas av en fristående analys i nästföljande kapitel. Studien bygger 

på en population av totalt 991 tidningsartiklar; 1997 (299 artiklar), 2007 (410 artiklar) och 2017 

(282 artiklar). 

 

För att underlätta läsandet av resultatet följer här en begreppsförklaring där vi redogör för några 

i texten återkommande begrepp: 

 

Begrepp Förklaring 

Analytisk nivå Om artikeln har ett individperspektiv (mikronivå) eller ett grupp- eller 
samhällsperspektiv (mesonivå, makronivå). 

Tidningsartikelskaraktär Om artikeln är nyhetsmaterial eller åsiktsjournalistiskt material, se 
nedan. 

Nyhet En informerande text där journalisten sakligt och objektivt beskriver en 
händelse. 

Åsiktsjournalistiskt 
material 

Innefattar skribentens personliga åsikter och kan skrivas i form av 
ledare, debattinlägg eller krönika. 

Värdering 
  

Den värdering som läggs på socialtjänsten i artiklarna utifrån de tre 
bedömningsnivåerna ‘positivt, uppskattande’, ‘negativt, nedvärderande’ 
eller ‘neutralt’. 

“De fem största 
områdena” 
  
  

De fem av socialtjänstens områden som sammantaget haft flest 
publicerade artiklar i studien; ‘Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 
ungdomsmissbruk’, ‘barn och familj’, ‘socialtjänsten som organisation’, 
‘försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ samt ‘flykting, migration, 
ensamkommande’. 

“De tre årtalen” Åren 1997, 2007 och 2017. 

Figur 4. Begreppsförklaring. 
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5.1 Områden inom socialtjänsten som uppmärksammas i dagspressen 

I följande kapitel redovisas sambandet mellan de olika årtalen och vilka av socialtjänstens 

områden som de olika nyhetsartiklarna handlar om. Vi kommer även att presentera resultatet 

av andelen nyhetsartiklar kontra åsiktsjournalistiskt material inom de olika områdena. 

5.1.1 Socialtjänstens områden och årtal för publicering 

Under följande stycke redovisas resultatet för sambandet mellan de olika områdena inom 

socialtjänstens arbete och de olika årtalen som de publicerats. I diagram 2 visas de 

sammanlagda antalet artiklar som det skrivits om socialtjänsten i dagspressen under åren 1997, 

2007 och 2017. 

 

 
Diagram 2. Antalet artiklar om socialtjänstens olika områden under åren 1997, 2007 och 2017. 

 

Diagrammet visar att de fem största bevakade områdena sammantaget under dessa tre år är: 

1. Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk (232 artiklar) 

2. Barn och familj (194 artiklar) 

3. Socialtjänsten som organisation (165 artiklar) 

4. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (119 artiklar) 

5. Flykting, migration, ensamkommande (48 artiklar) 
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Socialtjänstens 
områden    

Årtal för publicering 
Total 1997 2007 2017 

 Försörjningsstöd - 

ekonomiskt bistånd 

 17,1% (51) 11,2% (46) 7,8% (22) 12,0% (119) 

Barn och familj  20,1% (60) 24,1% (99) 12,4% (35) 19,6% (194) 

Familjehem, placeringar  0,7% (2) 4,4% (18) 3,2% (9) 2,9% (29) 

Ungdomskriminalitet, unga 

brottsoffer, ungdomsmissbruk 

 29,1% (87) 22,0% (90) 19,5% (55) 23,4% (232) 

Missbruk (vuxen)  4,7% (14) 2,7% (11) 2,8% (8) 3,3% (33) 

Flykting, migration, 

ensamkommande 

 0,7% (2) 2,2% (9) 13,1% (37) 4,8% (48) 

Hedersrelaterad problematik  3,3% (10) 3,4% (14) 7,8% (22) 4,6% (46) 

Funktionsnedsättning, LSS  1,3% (4) 1,5% (6) 3,5% (10) 2,0% (20) 

Äldre, biståndshandläggning  2,3% (7) 1,2% (5) 2,5% (7) 1,9% (19) 

Våldsutsatta kvinnor  5,0% (15) 3,7% (15) 3,5% (10) 4,0% (40) 

Socialtjänsten som 

organisation 

 12,7% (38) 19,3% (79) 17,0% (48) 16,6% (165) 

Prostitution, människohandel  2,0% (6) 2,2% (9) 1,1% (3) 1,8% (18) 

Våldsbejakande extremism  0,0% (0) 2,0% (8) 5,7% (16) 2,4% (24) 

Tiggeri  1,0% (3) 0,2% (1) 0,0% (0) 0,4% (4) 

 

Total 

     

 100,0% (299) 100,0% (410) 100,0% (282) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,000 
 

Tabell 1. Socialtjänstens områden i dagspressen i relation till årtal för publicering. 
 

Tabell 1 visar rapporteringen under de enskilda årtalen i förhållande till socialtjänstens 

områden. Sett till de enskilda tre åren följer rapporteringen någorlunda ovanstående mönster, 

med undantaget av år 1997 som har ‘våldsutsatta kvinnor’ på femte plats, år 2007 som har 

‘familjehem och placeringar’ på femte plats och 2017 som har ‘flykting, migration och 

ensamkommande’ på tredje plats samt ‘hedersrelaterad problematik’ på femteplats. 

 

År 1997 var de fem största områdena av totalt 299 artiklar: 

1. Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk (87 artiklar) 

2. Barn och familj (60 artiklar) 

3. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (51 artiklar) 

4. Socialtjänsten som organisation (38 artiklar) 

5. Våldsutsatta kvinnor (15 artiklar) 
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År 2007 var de fem största områdena av totalt 410 artiklar: 

1. Barn och familj (99 artiklar) 

2. Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk (90 artiklar) 

3. Socialtjänsten som organisation (79 artiklar) 

4. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (46 artiklar) 

5. Familjehem, placeringar (18 artiklar) 

 

År 2017 var de fem största områdena av totalt 282 artiklar: 

1. Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk (55 artiklar) 

2. Socialtjänsten som organisation (48 artiklar) 

3. Flykting, migration, ensamkommande (37 artiklar) 

4. Barn och familj (35 artiklar) 

5. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (22 artiklar) 

5. Hedersrelaterad problematik (22 artiklar) 

 

‘Hedersrelaterad problematik’ mer än fördubblar antalet artiklar från 10 stycken 1997, via 14 

artiklar 2007 till 22 artiklar 2017. Artiklar där socialtjänsten sammanlänkas med 

‘våldsbejakande extremism’ är 0 artiklar år 1997, 8 artiklar 2007 och 16 artiklar 2017. Inom 

‘funktionsnedsättning och LSS’ går det att se en svagt ökande trend från 4 artiklar 1997, via 6 

artiklar 2007 till 10 artiklar 2017. ‘Flykting, migration, ensamkommande’ tillsammans med 

socialtjänst visar också på en ökande trend från 2 artiklar 1997, via 9 artiklar 2007 till 37 artiklar 

2017. Överlag har det varit få artiklar där socialtjänsten sammankopplats med ‘tiggeri’; 

3 artiklar 1997, 1 artikel 2007 och 0 artiklar 2017. Artiklar som handlar om socialtjänst och 

‘äldre, biståndshandläggning’ är också förhållandevis få och ligger jämnt på 7 (1997), 5 (2007) 

och 7 (2017) artiklar. 

 

Artiklar som handlar om socialtjänst och ‘vuxenmissbruk’ samt ’försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd’ visar på en nedåtgående trend från år 1997 till 2017. ‘Familjehem och placeringar’ 

visar på en stigande U-kurva med 2 artiklar 1997, via 18 artiklar 2007 till 9 artiklar 2017. 

Artiklar som handlar om socialtjänst och ‘våldsutsatta kvinnor’ ligger under åren 1997 och 2007 

på ett antal av 15 artiklar per år. Under 2017 minskar detta till 10 artiklar. Artiklar som handlar 

om socialtjänst och ‘prostitution och människohandel’ är också förhållandevis få till antalet. 

Från 6 artiklar år 1997, via 9 artiklar 2007 till att minska till 3 artiklar 2017. Resultatet i tabellen 

styrks av signifikansvärdet p<0,0. 
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5.1.2 Socialtjänstens områden och tidningsartikelskaraktär 

Tabell 2 visar på förhållandet mellan om det som skrivs om socialtjänstens olika områden är 

nyheter eller åsiktsjournalistiskt material. Denna statistik är ej uppdelad i separata år utan ses 

som en helhet utifrån de sammanslagna årtalen. Under dessa år är den totala fördelningen 

77 procent nyhetsmaterial (766 artiklar) och 23 procent åsiktsjournalistiskt material (225 

artiklar). 

 

Socialtjänstens områden 

Tidningsartikelskaraktär 

Total Nyheter 

Ledare, debattinlägg, 

krönika  

 Försörjningsstöd - ekonomiskt 

bistånd 

 75,6% (90) 24,4% (29) 100,0% (119) 

Barn och familj  81,4% (158) 18,6% (36) 100,0% (194) 

Familjehem, placeringar  69,0% (20) 31,0% (9) 100,0% (29) 

Ungdomskriminalitet, unga 

brottsoffer, ungdomsmissbruk 

 85,3% (198) 14,7% (34) 100,0% (232) 

Missbruk (vuxen)  81,8% (27) 18,2% (6) 100,0% (33) 

Flykting, migration, 

ensamkommande 

 79,2% (38) 20,8% (10) 100,0% (48) 

Hedersrelaterad problematik  65,2% (30) 34,8% (16) 100,0% (46) 

Funktionsnedsättning, LSS  70,0% (14) 30,0% (6) 100,0% (20) 

Äldre, biståndshandläggning  73,7% (14) 26,3% (5) 100,0% (19) 

Våldsutsatta kvinnor  62,5% (25) 37,5% (15) 100,0% (40) 

Socialtjänsten som 

organisation 

 69,1% (114) 30,9% (51) 100,0% (165) 

Prostitution, människohandel  100,0% (18) 0,0% (0) 100,0% (18) 

Våldsbejakande extremism  66,7% (16) 33,3% (8) 100,0% (24) 

Tiggeri  100,0% (4) 0,0% (0) 100,0% (4) 

 

Total 

    

 77,3% (766) 22,7% (225) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,001 
 

Tabell 2. Socialtjänstens områden i relation till tidningsartikelskaraktär. 

 

Inom fem områden är mer än 30 procent av artiklarna åsiktsjournalistiskt material och sålunda 

publicerade på ledarsidor eller som debattinlägg. Dessa områden är ‘våldsutsatta kvinnor’ 

(38 %), ‘hedersrelaterad problematik’ (35 %), ‘våldsbejakande extremism’ (33 %), 

‘familjehem, placeringar’ (31 %) och ‘socialtjänsten som organisation’ (31 %). Två områden 
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där socialtjänsten endast har rapporterats som nyheter är ‘prostitution, människohandel’ 

(100 %) samt ‘tiggeri’ (100 %), men samtidigt är antalet artiklar inom dessa områden få med 

totalt 18 respektive 4 artiklar. Av de stora områdena ‘barn och familj’ (194 artiklar) samt 

‘ungdomskriminalitet’ (232 artiklar) är de flesta artiklarna nyheter och endast omkring 15 

procent är åsiktsjournalistiskt material. 

5. 2 Värdering av socialtjänsten i dagspressen 

I följande kapitel redovisas den värdering som görs av socialtjänsten och dess arbete i 

nyhetsartiklarna. De tre bedömningsnivåerna är ‘positivt’, ‘negativt’ eller ‘neutralt’. Resultat 

kommer att redovisas för den sammanlagda värderingen, men även enskilt för de tre årtalen. 

Resultat kommer även att redovisa hur socialtjänstens olika områden har värderats i artiklarna. 

Vi kommer också att presentera sambandet mellan värderingen av socialtjänsten beroende på 

om det är en nyhetsartikel eller åsiktsjournalistiskt material. 

5.2.1 Värdering av socialtjänsten i samtliga tidningsartiklar 

I detta stycke kommer vi att presentera resultatet för den sammantagna värdering som gjorts 

om socialtjänsten och dess arbete i artiklarna under de tre årtalen. 

 

 
Diagram 3. Den sammanlagda värderingen av socialtjänsten i tidningsartiklarna. 

 

2%

38%

60%

Värdering av socialtjänsten eller dess arbete 
(1997, 2007, 2017)

Positivt, uppskattande Negativt, nedvärderande Neutralt



 - 25 - 

I drygt 60 procent av artiklarna (597 stycken) läggs en neutral värdering på socialtjänsten, i 

omkring 38 procent av artiklarna (371 stycken) framställs socialtjänsten negativt och i omkring 

2 procent av artiklarna (23 stycken) framställs socialtjänsten positivt, se diagram 3. 

 

Årtal 

Värdering av socialtjänsten eller dess 
arbete 

Total 

positivt, 

uppskattande 

negativt, 

nedvärderande neutralt 

 1997  1,7% (5) 35,1% (105) 63,2% (189) 100,0% (299) 

2007  2,9% (12) 38,8% (159) 58,3% (239) 100,0% (410) 

2017  2,1% (6) 37,9% (107) 59,9% (169) 100,0% (282) 

 

Total 

     

 2,3% (23) 37,4% (371) 60,2% (597) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,630 
 

Tabell 3. Värderingen av socialtjänsten sett utifrån de olika årtalen. 

Tabell 3 visar att värderingen gentemot socialtjänsten ser ungefär likadan ut oavsett om artikeln 

skrevs 1997, 2007 eller 2017. 

5.2.2 Värdering av socialtjänstens olika områden 

Här redovisas resultatet över vilka områden inom socialtjänsten som utslaget över de tre årtalen 

framställts mest negativt, positivt respektive neutralt. Resultatet utgår från tabell 4. 

 

Socialtjänstens områden 

Värdering av socialtjänsten eller dess 
arbete 

Total 

positivt, 

uppskattande 

negativt, 

nedvärderande neutralt 

 Försörjningsstöd - ekonomiskt bistånd  2,5% (3) 42,0% (50) 55,5% (66) 100,0% (119) 

Barn och familj  2,6% (5) 38,7% (75) 58,8% (114) 100,0% (194) 

Familjehem, placeringar  3,4% (1) 65,5% (19) 31,0% (9) 100,0% (29) 

Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk 

 1,3% (3) 17,2% (40) 81,5% (189) 100,0% (232) 

Missbruk (vuxen)  6,1% (2) 36,4% (12) 57,6% (19) 100,0% (33) 

Flykting, migration, ensamkommande  0,0% (0) 16,7% (8) 83,3% (40) 100,0% (48) 

Hedersrelaterad problematik  0,0% (0) 41,3% (19) 58,7% (27) 100,0% (46) 

Funktionsnedsättning, LSS  0,0% (0) 25,0% (5) 75,0% (15) 100,0% (20) 

Äldre, biståndshandläggning  0,0% (0) 42,1% (8) 57,9% (11) 100,0% (19) 
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Våldsutsatta kvinnor  2,5% (1) 60,0% (24) 37,5% (15) 100,0% (40) 

Socialtjänsten som organisation  3,6% (6) 64,2% (106) 32,1% (53) 100,0% (165) 

Prostitution, människohandel  11,1% (2) 5,6% (1) 83,3% (15) 100,0% (18) 

Våldsbejakande extremism  0,0% (0) 16,7% (4) 83,3% (20) 100,0% (24) 

Tiggeri  0,0% (0) 0,0% (0) 100,0% (4) 100,0% (4) 

 

Total 

     

 2,3% (23) 37,4% (371) 60,2% (597) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,000 
 

Tabell 4. Värderingen av socialtjänstens områden. 

 

Sett över alla årtalen är de tre områden som haft störst andel negativa artiklar ‘familjehem, 

placeringar’ 66 procent (19 artiklar), ‘socialtjänsten som organisation’ 64 procent (106 artiklar) 

samt området ‘våldsutsatta kvinnor’ där 60 procent (24 artiklar) lagt en negativ värdering på 

socialtjänsten. De tre områden som haft störst andel artiklar där socialtjänsten framställs med 

en neutral värdering ligger alla på 83 procent inom sitt område. Det är ‘flykting, migration, 

ensamkommande’ (40 artiklar), ‘prostitution, människohandel’ (15 artiklar), samt 

‘våldsbejakande extremism’ (20 artiklar), se diagram 4. 

 

 
Diagram 4. De områden inom socialtjänsten som sammanlagt haft störst andel negativ, neutral 

respektive positiv rapportering. 
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De tre områden som haft störst andel positiva artiklar är ‘prostitution, människohandel’ där 11 

procent haft en positiv beskrivning av socialtjänsten (2 artiklar), ‘missbruk vuxen’ 6 procent 

(2 artiklar) samt området ‘socialtjänsten som organisation’ där 4 procent (6 artiklar) haft en 

positiv karaktär, se diagram 4. Dock är det totala antalet positiva artiklar så pass få att de artiklar 

som haft en positiv värdering får en förhållandevis stor genomslagskraft procentuellt sett. 

5.2.3 Värdering av socialtjänstens fem största områden utifrån årtal 

De fem största områdena sett till antal artiklar som berör socialtjänsten är ‘ungdomskriminalitet, 

unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’, ‘barn och familj’, ‘socialtjänsten som organisation’, 

‘försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ och ‘flykting, migration, ensamkommande’ med en total 

andel av omkring 75 % av samtliga artiklar under de tre årtalen (se diagram 2). Här följer 

resultatet för den värdering som lagts på dessa fem områden under de aktuella åren, se tabell 5. 

Resultatet visar på att sättet som de fem största områdena inom socialtjänsten värderas på ser 

förhållandevis likadant ut oavsett årtal för publicering. 

 

Årtal   Socialtjänstens områden 

Värdering av socialtjänsten eller 
dess arbete 

Total 

positivt, 

uppskattande 

negativt, 

nedvärderande neutralt 

1997  Försörjningsstöd - ekonomiskt bistånd  0,0% (0) 43,1% (22) 56,9% (29) 100,0% (51) 

Barn och familj  5,0% (3) 38,3% (23) 56,7% (34) 100,0% (60) 

Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk 

 0,0% (0) 17,2% (15) 82,8% (72) 100,0% (87) 

Flykting, migration, ensamkommande  0,0% (0) 0,0% (0) 100,0% (2) 100,0% (2) 

Socialtjänsten som organisation  0,0% (0) 57,9% (22) 42,1% (16) 100,0% (38) 

Total  1,3% (3) 34,5% (82) 64,3% (153) 100,0% (238) 

     

2007  Försörjningsstöd - ekonomiskt bistånd  6,5% (3) 39,1% (18) 54,3% (25) 100,0% (46) 

Barn och familj  2,0% (2) 39,4% (39) 58,6% (58) 100,0% (99) 

Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk 

 2,2% (2) 14,4% (13) 83,3% (75) 100,0% (90) 

Flykting, migration, ensamkommande  0,0% (0) 0,0% (0) 100,0% (9) 100,0% (9) 

Socialtjänsten som organisation  3,8% (3) 74,7% (59) 21,5% (17) 100,0% (79) 

Total  3,1% (10) 39,9% (129) 57,0% (184) 100,0% (323) 

     

2017  Försörjningsstöd - ekonomiskt bistånd  0,0% (0) 45,5% (10) 54,5% (12) 100,0% (22) 

Barn och familj  0,0% (0) 37,1% (13) 62,9% (22) 100,0% (35) 
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Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk 

 1,8% (1) 21,8% (12) 76,4% (42) 100,0% (55) 

Flykting, migration, ensamkommande  0,0% (0) 21,6% (8) 78,4% (29) 100,0% (37) 

Socialtjänsten som organisation  6,3% (3) 52,1% (25) 41,7% (20) 100,0% (48) 

Total  2,0% (4) 34,5% (68) 63,5% (125) 100,0% (197) 

     
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans 1997: p < 0,000 
Notering för statistisk signifikans 2007: p < 0,000 
Notering för statistisk signifikans 2017: p < 0,005 

 

Tabell 5. Värderingen av socialtjänstens fem mest publicerade områden utifrån de tre olika årtalen. 

 

Under dessa tre år ser mönstret någorlunda likadant ut inom kategorierna ‘försörjningsstöd, 

ekonomiskt bistånd’, ‘barn och familj’ och ‘ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk’. Andelen negativa artiklar inom ‘försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ 

ligger sammantaget på ungefär 43 procent. Det enda år då det förekom artiklar med positiv 

karaktär inom detta område var 2007 då det skrevs tre stycken (7 %). Andelen negativa artiklar 

inom ‘barn och familj’ ligger sammantaget på ungefär 38 procent. 1997 skrevs det tre artiklar 

(5 %) med positiv karaktär, 2007 skrevs det två positiva artiklar (2 %) och 2017 skrevs det 

ingen artikel med positiv karaktär. Andelen negativa artiklar inom ‘ungdomskriminalitet, unga 

brottsoffer, ungdomsmissbruk’ ligger sammantaget på omkring 18 procent och har sålunda en 

hög andel artiklar med neutral karaktär. 1997 skrivs det ingen artikel med positiv karaktär, men 

2007 skrevs det två positiva artiklar (2 %) och 2017 skrevs det en artikel (2 %) med positiv 

karaktär.  

 

Den kategori som sticker ut är värderingen för ‘socialtjänsten som organisation’ vilket är det 

enda av dessa områden där den största andelen artiklar med negativ karaktär ligger över 50 % 

under alla årtalen - 1997 (58 %), 2007 (75 %) och 2017 (52 %). År 2007 var även det år som 

hade störst andel artiklar inom detta område. Under 1997 skrevs det inga positiva artiklar om 

‘socialtjänsten som organisation, men 2007 skrevs det tre stycken positiva artiklar (4 %) och 

2017 skrevs det också tre stycken positiva artiklar (6 %). 

 

Under 1997 skrevs det endast två artiklar inom området ‘Flykting, migration, ensamkommande’ 

och båda dessa har neutral karaktär. Under 2007 skrevs det nio artiklar inom samma område 

och även dessa värderar alla socialtjänsten neutralt. 2017 skrevs det 29 artiklar inom detta 

område och då värderas socialtjänsten negativt i 22 % av dessa. Det finns inga artiklar med 
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positiv värdering av socialtjänsten inom området ‘flykting, migration, ensamkommande’. P-

värdet i tabell 5 visar på att sambandet mellan område och värdering är signifikant. 

5.2.4 Värdering av socialtjänsten och tidningsartikelskaraktär 

I följande stycke redovisas sambandet mellan tidningsartikelskaraktär och hur dessa värderar 

socialtjänsten eller dess arbete. Resultatet i tabell 2 (s. 23) visade att det publicerats mer än tre 

gånger så mycket nyhetsartiklar (766 artiklar) som åsiktsjournalistiskt material (225 artiklar). 

 

 
Diagram 5. Den sammanlagda värderingen av socialtjänsten utifrån tidningsartikelskaraktär. 

 
Av de artiklar som publiceras som nyheter är det 65 procent som skildrar socialtjänsten på ett 

neutralt sätt, 32 procent framställer socialtjänsten eller dess arbete negativt och enbart tre 

procent har en positiv karaktär. Det åsiktsjournalistiska materialet skiljer sig från 

nyhetsmaterialet då det är vanligast att socialtjänsten genom ledare, debattinlägg och krönikor 

skildras på ett negativt och nedvärderande sätt (56 %).  Av det åsiktsjournalistiska materialet är 

det enbart två procent som framställer socialtjänsten eller dess arbete positivt. Resultatet visar 

att det är en större andel ledare, debattinlägg och krönikor som har en negativ hållning gentemot 

socialtjänsten jämfört med nyheter. 
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Årtal     Tidningsartikelskaraktär 

Värdering av socialtjänsten eller 
dess arbete 

Total 

positivt, 

uppskattande 

negativt, 

nedvärderande neutralt 

1997  Nyheter  1,6% (4) 30,3% (77) 68,1% (173) 100,0% (254) 

Ledare, debattinlägg, krönika   2,2% (1) 62,2% (28) 35,6% (16) 100,0% (45) 

Total  1,7% (5) 35,1% (105) 63,2% (189) 100,0% (299) 

     

2007  Nyheter  3,0% (10) 33,9% (112) 63,0% (208) 100,0% (330) 

Ledare, debattinlägg, krönika   2,5% (2) 58,8% (47) 38,8% (31) 100,0% (80) 

Total  2,9% (12) 38,8% (159) 58,3% (239) 100,0% (410) 

     

2017  Nyheter  2,7% (5) 30,2% (55) 67,0% (122) 100,0% (182) 

Ledare, debattinlägg, krönika   1,0% (1) 52,0% (52) 47,0% (47) 100,0% (100) 

Total  2,1% (6) 37,9% (107) 59,9% (169) 100,0% (282) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans 1997: p < 0,000 
Notering för statistisk signifikans 2007: p < 0,000 
Notering för statistisk signifikans 2017: p < 0,001 

 

Tabell 6. Värdering av socialtjänsten utifrån tidningsartikelskaraktär i relation till de tre årtalen. 

 

Tabell 6 visar att sambandet mellan tidningsartikelskaraktär och dess värdering av 

socialtjänsten ser förhållandevis likadant ut oberoende av årtal för publicering. Inom 

åsiktsjournalistiskt material märks en viss förskjutning mot en minskad andel artiklar med 

negativ värdering av socialtjänsten. Från 62 procent år 1997 till 52 procent år 2017. 

5. 3 Analytisk nivå på artiklar om socialtjänsten 

I följande kapitel kommer vi att redovisa för vilken analytisk nivå (mikro, meso, makro) de 

olika artiklarna har i förhållande till både de olika årtalen och socialtjänstens områden. Vi valde 

att omkoda meso och makro till en gemensam nivå då det i samband med datainsamlingen 

stundtals uppstod svårigheter att särskilja dessa två nivåer. Det övergripande i vår undersökning 

blir alltså att jämföra om artikeln har ett individperspektiv med fokus på den enskilde eller ett 

större perspektiv som inte handlar om enskilda individer. Vi kommer även att redogöra för 

sambandet mellan de analytiska nivåerna och tidningsartikelskaraktär (nyhet, 

åsiktsjournalistiskt material), samt mellan de analytiska nivåerna och värderingen som görs av 

socialtjänsten eller dess arbete (positiv, negativ, neutral). 
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5.3.1 Analytisk nivå och årtal för publicering 

I diagram 6 visas sambandet mellan de analytiska nivåerna och åren 1997, 2007 och 2017. 

 

 
Diagram 6. Fördelningen av tidningsartiklar som behandlar en grupp/samhällsnivå eller individnivå 

utifrån åren 1997, 2007 och 2017. 

 

Resultatet visar att det sker en gradvis ökning av andelen artiklar som handlar om grupp- eller 

samhällsnivå från 1997 till 2017. Samtidigt sker då en parallell minskning av andelen artiklar 

som berör en individnivå. Förändringen tycks snabbas på då nedgången är större mellan 2007 

och 2017 än mellan 1997 och 2007. 

5.3.2 Analytisk nivå och område inom socialtjänsten 

I följande stycke kommer vi att presentera resultatet för sambandet mellan de olika analytiska 

nivåerna och socialtjänstens områden, se tabell 7. 

 

Socialtjänstens områden 

Analytisk nivå 

Total 

Makro, meso 

(samhälle, grupp) Mikro (individ) 
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 72,3% (86) 27,7% (33) 100,0% (119) 

Barn och familj  38,7% (75) 61,3% (119) 100,0% (194) 

Familjehem, placeringar  48,3% (14) 51,7% (15) 100,0% (29) 
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Ungdomskriminalitet, unga 

brottsoffer, ungdomsmissbruk 

 45,7% (106) 54,3% (126) 100,0% (232) 

Missbruk (vuxen)  81,8% (27) 18,2% (6) 100,0% (33) 

Flykting, migration, 

ensamkommande 

 83,3% (40) 16,7% (8) 100,0% (48) 

Hedersrelaterad problematik  47,8% (22) 52,2% (24) 100,0% (46) 

Funktionsnedsättning, LSS  35,0% (7) 65,0% (13) 100,0% (20) 

Äldre, biståndshandläggning  78,9% (15) 21,1% (4) 100,0% (19) 

Våldsutsatta kvinnor  80,0% (32) 20,0% (8) 100,0% (40) 

Socialtjänsten som 

organisation 

 93,3% (154) 6,7% (11) 100,0% (165) 

Prostitution, människohandel  83,3% (15) 16,7% (3) 100,0% (18) 

Våldsbejakande extremism  50,0% (12) 50,0% (12) 100,0% (24) 

Tiggeri  75,0% (3) 25,0% (1) 100,0% (4) 

 

Total 

    

 61,4% (608) 38,6% (383) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,000 
 

Tabell 7. Socialtjänstens områden utifrån de analytiska nivåerna sammantaget under alla år. 

 

Det finns fem områden där andelen artiklar som behandlar en grupp eller samhällsnivå är på 

minst 80 procent. Dessa är: ’socialtjänsten som organisation’ 93 procent (154 artiklar), 

’flykting, migration och ensamkommande’ 83 procent (40 artiklar), ’prostitution, människo-

handel’ 83 procent (15 artiklar), ’missbruk vuxen’ 82 procent (27 artiklar) och ’våldsutsatta 

kvinnor’ 80 procent (32 artiklar). 

 

På individnivå finns det inte några områden där dominansen är lika stor, men det finns fyra 

områden där mer än hälften av artiklarna har ett individperspektiv. Dessa är 

‘funktionsnedsättning, LSS’ 65 procent (13 artiklar), ‘barn, ungdom och familj’ 61 procent (119 

artiklar), ‘ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’ 54 procent (126 artiklar) 

samt ‘hedersrelaterad problematik’ 52 procent (24 artiklar). Inom området ‘våldsbejakande 

extremism’ är fördelningen jämn med 12 artiklar vardera inom individnivå respektive grupp 

och samhällsnivå. 



 - 33 - 

5.4 Mönster i de olika tidningarnas rapportering 

I detta kapitel visar vi resultatet av de samband som går att finna mellan de olika 

dagstidningarna och hur de rapporterar om socialtjänsten gällande andelen nyheter kontra 

åsiktsjournalistiskt material, samt hur detta förändrats över tid. Dessutom redovisar vi resultatet 

över hur de olika dagstidningarna värderar socialtjänsten i sina artiklar. Att ta reda på de 

enskilda tidningarnas rapportering gjordes för att se ifall resultatet skulle visa på stora skillnader 

mellan dem. De enskilda tidningarna kommer dock endast beröras flyktigt i analysen. 

5.4.1 Tidning och tidningsartikelskaraktär 

Tabell 8 visar fördelningen mellan nyhetsartiklar och åsiktsjournalistiskt material för varje 

tidning. Materialet är sammanställt för alla tre årtalen totalt. 

 

Tidning 

Tidningsartikelskaraktär 

Total Nyheter 

Ledare, debattinlägg, 

krönika  

 Dagens Nyheter  76,1% (249) 23,9% (78) 100,0% (327) 

Aftonbladet  78,0% (167) 22,0% (47) 100,0% (214) 

Svenska Dagbladet  83,2% (243) 16,8% (49) 100,0% (292) 

Expressen  67,7% (107) 32,3% (51) 100,0% (158) 

 

Total 

    

 77,3% (766) 22,7% (225) 100,0% (991) 
Antal tidningsartiklar inom parentes. 

Notering för statistisk signifikans: p < 0,002 
 

Tabell 8. Sambandet mellan tidning och tidningsartikelskaraktär sett över de tre årtalen. 

 

Dagens Nyheter och Aftonbladet visar på en fördelning där knappt en fjärdedel av artiklarna 

var åsiktsjournalistiskt material. Svenska Dagbladet har minst andel åsiktsjournalistiskt 

material medan kvällstidningen Expressen har högst andel åsiktsjournalistiskt material. 
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Diagram 7. Den sammanlagda fördelningen av tidningsartikelskaraktär sett över de tre årtalen. 

 

År 1997 var den totala andelen åsiktsjournalistiskt material som berörde socialtjänsten 

15 procent. 2007 ökade den totala andelen till 20 procent. 2017 hade andelen åsiktsjournalistiskt 

material stigit till 36 procent, se diagram 7. Resultatet visar på en sammantaget stigande andel 

åsiktsjournalistiskt material sett över de tre åren. 

5.4.2 Tidning och värdering av socialtjänsten 

I följande avsnitt presenteras sambandet mellan tidning och värdering av socialtjänsten. 

Sammantaget under de tre årtalen visar Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

på ungefär samma fördelning över värderingen av socialtjänsten i de olika artiklarna. Den 

tidning som avviker från mönstret är Expressen som bland annat har en högre andel artiklar 

med negativ värdering och ingen artikel med positiv karaktär, se diagram 8. 
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Diagram 8. Fördelning av värderingen av socialtjänsten i respektive tidningars artiklar. 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att de områden som behandlat socialtjänsten och fått mest uppmärksamhet i 

dagspressen har under både 1997, 2007 och 2017 varit ‘ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk’, ‘barn och familj’, ‘socialtjänsten som organisation’ samt ‘försörjningsstöd, 

ekonomiskt bistånd’. Under 2017 har antalet artiklar inom områdena ‘flykting, migration, 

ensamkommande’, ‘hedersrelaterad problematik’ samt ‘våldsbejakande extremism’ ökat 

jämfört med tidigare år. Samtidigt har området ’försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ 

minskat.  Det har under de tre åren överlag skrivits förhållandevis få artiklar där socialtjänsten 

sammankopplas med områdena ‘missbruk (vuxen)’, ‘äldre, biståndshandläggning’ och 

‘funktionsnedsättning, LSS’. Det skrivs även få artiklar där socialtjänsten sammankopplas med 

området ‘tiggeri’ och av dessa publicerades de flesta år 1997. 

 

Den sammantagna fördelningen av värderingen gentemot socialtjänsten i de olika artiklarna ser 

ungefär likadan ut oavsett om artikeln är skriven 1997, 2007 eller 2017. Det vanligaste är att 

socialtjänsten värderas neutralt, vilket sker i drygt 60 procent av artiklarna. I knappt 40 procent 

av artiklarna värderas socialtjänsten negativt. Omkring 2 procent av artiklarna värderar 

socialtjänsten positivt. De områden där socialtjänsten får mest negativ publicitet är ‘familjehem, 

placeringar’, ‘socialtjänsten som organisation’ och ‘våldsutsatta kvinnor’, där drygt tre 

femtedelar av artiklarna har en negativ värdering. ‘Socialtjänsten som organisation’ är det enda 
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område som genomgående under både 1997, 2007 och 2017 i mer än hälften av artiklarna fått 

negativ publicitet. 

 

Sammantaget visar resultatet att det under de tre årtalen är en knapp fjärdedel av artiklarna som 

är åsiktsjournalistiskt material. Det är en större andel ledare, debattinlägg och krönikor som har 

en negativ hållning gentemot socialtjänsten jämfört med det som publiceras som nyheter. Bland 

det åsiktsjournalistiska materialet är det år 1997 drygt 60 procent av artiklarna som har en 

negativ värdering av socialtjänsten. Denna andel minskar successivt och 2017 är det drygt 50 

procent av det åsiktsjournalistiska materialet som har en negativ värdering av socialtjänsten. 

Resultatet visar på en sammantaget stigande andel åsiktsjournalistiskt material sett över de tre 

åren bland alla tidningarna. Av de fyra dagstidningarna har Expressen störst andel artiklar där 

socialtjänsten värderas negativt. 

 

Resultatet visar att det från året 1997 till 2017 skett en gradvis minskning av andelen artiklar 

som berör en individnivå. År 2017 berörde tre av tio artiklar en individnivå jämfört med 1997 

då lite mindre än hälften av artiklarna berörde en individnivå. 

6 Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av studiens statistiska resultat utifrån syfte och 

frågeställningar. Detta sker i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkter vilka är ‘dagordningsteorin’, ‘nyhetsvärdering och nyhetsurval’ samt 

‘gestaltningsmakt’. Vi vill påminna om att vår studie enbart behandlar tidningsartiklar som 

berör olika områden i relation till socialtjänsten. 

6.1 Socialtjänstens områden i dagspressen 

Den sammanlagda bilden av rapporteringen kring socialtjänstens olika områden visar att det 

publicerats flest artiklar om ’ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’ (232 

artiklar) och minst om ’tiggeri’ (4 artiklar) i relation till socialtjänsten. I likhet med detta resultat 

menar Andersson och Lundström (2004, s. 13) att nyhetsmedia sedan länge har sett 

ungdomskriminalitet och ungdomsmissbruk som ett allvarligt samhällsproblem, vilket gjort att 

det fått stor medial uppmärksamhet. Detta skiljer sig från Reid & Miseners (2001, ss. 197, 200) 

tidigare forskning som visar att det i USA och England publicerats få artiklar kring detta område 
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länkat till socialtjänsten. Detta skulle kunna bero på att kriminella ungdomar i dessa länder 

kanske direkt hamnar under lagupprätthållande myndigheter istället för hos socialtjänsten. I 

förhållande till teorin om nyhetsvärdering tyder dock detta resultat på att området 

’ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’ med totalt 232 artiklar bedöms ha 

ett högt nyhetsvärde medan ’tiggeri’ i relation till socialtjänsten med totalt fyra artiklar bedöms 

ha ett lågt nyhetsvärde. Nyhetsvärdering handlar i denna bemärkelse om vilket värde en 

journalist tillskriver och bedömer en viss nyhet (Strömbäck 2014, s. 158). Att just 

’ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’ har blivit prioriterat och fått ett 

högt nyhetsvärde skulle kunna bero på att denna typ av rapportering väcker sensation eller ses 

som dramatisk och avvikande vilket kan skapa ett intresse hos läsaren (Ghersetti 2012, ss. 212–

214). 

 

En viss specifik händelse kan under en period ha ett högt nyhetsvärde. Inom området ’barn och 

familj’ publicerades exempelvis år 2007 många artiklar om ett uppmärksammat fall där ett barn 

utnyttjades sexuellt av sin pappa under en längre tid utan att någon ingrep. Denna händelse 

gjorde att mängden tidningsartiklar inom ‘barn och familj’ samt ‘socialtjänsten som 

organisation’ under det aktuella året påverkades. När dessa situationer uppstår eller när det sker 

stora förändringar i ett samhälle blir redaktionernas prioriteringar över vilka nyheter som ska 

lyftas fram särskild tydliga genom att dagordningen förändras och nyhetsvärdet för ett område 

ökar. Från år 1997 till 2017 mer än fördubblades exempelvis antalet tidningsartiklar inom 

området ’hedersrelaterad problematik’. Området ‘våldsbejakande extremism’ gick från noll 

artiklar 1997 till 16 artiklar 2017 och området ’flykting, migration, ensamkommande’ från två 

artiklar 1997 till 37 artiklar 2017. Denna ökning sker på bekostnad av en minskad rapportering 

inom exempelvis områdena ‘ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk’, 

’försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ och ‘barn och familj’ som då fått en lägre nyhets-

värdering 2017 jämfört med tidigare år. 

 

Ovanstående rapporteringstrend kan ha samband med de förändringar som skett i samhället och 

den tidsanda som råder (jfr Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, s. 318). Ökningen av artiklar 

inom området ’hedersrelaterad problematik’ går tydligt att koppla till fallet Fadime år 2002 och 

den diskussion om hederskultur som då påbörjades (Gapf 2012). År 2015 sökte 160 000 

personer asyl i Sverige vilket gjorde att flyktingfrågan prioriterades högre på dagspressens 

agenda (Swärd 2017, ss. 257–260). Att ’våldsbejakande extremism’ ökat i nyhetsvärde kan bero 

på att dessa tendenser under de senaste åren spridits och växt i samhället (Säpo 2017). I 
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förhållande till detta menar Järvå och Dahlgren (2013, s. 315) utifrån dagordningsteorin att 

dagspressen har makten att välja vad som publiceras och därmed påverka vad som hamnar på 

allmänhetens agenda. Sker det stora förändringar i samhället, som i ovanstående exempel, kan 

dagspressen genom sin dagordningsfunktion styra vad allmänheten har åsikter om. 

Nyhetsmediernas dagordning blir allmänhetens dagordning (McCombs 2006, ss. 23–24). 

 

Områden med en sammanlagd låg publiceringsgrad i relation till socialtjänsten så som ’tiggeri’ 

(4 artiklar), ’äldre, biståndshandläggning’ (19 artiklar), ’prostitution, människohandel’ (18 

artiklar) eller ’funktionsnedsättning, LSS’ (20 artiklar) kan anses vara områden som är mindre 

viktiga att uppmärksamma på dagordningen. Detta kan å ena sidan bero på att andra områden 

inom socialtjänsten tagit en större plats på agendan, å andra sidan kan det bero på att områdena 

i relation till socialtjänsten inte publiceras i lika hög grad som om det enbart skulle handla om 

exempelvis ’tiggeri’ eller ’människohandel’. Dock går det att se en viss ökning i rapporteringen 

år 2017 inom området ‘funktionsnedsättning, LSS’ i relation till socialtjänsten som kan kopplas 

till den senaste tidens intensiva LSS-debatt (SVT 2017; SR 2017). 

 

Artiklar som handlar om socialtjänsten i relation till ’vuxenmissbruk’ har under de tre åren haft 

en jämförelsevis låg publiceringsgrad. Totalt har det publicerats 33 artiklar kring ämnet, vilket 

kan upplevas förhållandevis lite med tanke på att det är ett stort verksamhetsområde inom 

socialtjänsten. Området visar också på en nedåtgående trend i rapporteringen sett över tid. 

Kopplat till teorin om nyhetsvärdering går det att tolka resultatet som att området 

’vuxenmissbruk’ har ett sjunkande nyhetsvärde och succesivt hamnar längre ner på 

dagspressens dagordning. Sålunda hamnar området ’vuxenmissbruk’ i relation till social-

tjänsten då även långt ner på allmänhetens agenda. 

 

Artiklar som berör socialtjänsten och ‘försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’ har sin största 

andel 1997 vilket skulle kunna kopplas till 90-talets ekonomiska kris, budgetsanering av 

statsfinanserna och förändringar i socialförsäkringssystemen (Edebalk 2017, ss. 148–150). År 

1997 ligger ‘försörjningsstöd’ på en tredje plats av andelen artiklar som berör socialtjänsten 

och 2017 hamnar det på en delad femteplats med nykomlingen ‘hedersrelaterad problematik’.  

Genom dagordningsteorin skulle detta kunna förklaras som att tidningsartiklarna om 

försörjningsstöd blev ett svar på det ekonomiska klimat som rådde i landet. 
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Utifrån området ‘familjehem och placeringar’ visar resultatet på att det under år 2007 skedde 

en tydlig ökning av antalet tidningsartiklar jämfört med övriga år. Denna ökning kan kopplas 

till den fosterhemsdebatt som då pågick och Vanvårdsutredningen som påbörjades år 2006 

(Vanvårdsutredningen 2011). Andelen artiklar som handlar om socialtjänsten i relation till 

‘våldsutsatta kvinnor’ är förhållandevis låg och det går att se en svagt nedåtgående trend i 

rapporteringen från 1997 till 2017. År 1997 innehar ‘våldsutsatta kvinnor’ en femteplats av de 

mest rapporterade områdena, men petas sedan ner från denna lista. Detta går att tolka som att 

området ‘våldsutsatta kvinnor’ i relation till socialtjänsten har försvagats på dagspressens 

dagordning. 

6.2 Dagspressens värdering av socialtjänsten 

Gestaltningsmakt handlar om på vilket sätt en nyhet presenteras (Price & Tewksbury 1997, ss. 

182, 184). Tidigare forskning visar att socialtjänsten ofta framställs på ett negativt sätt i media. 

I Lorentzens (2008, ss. 96-97) avhandling om hur socialtjänsten framställts i dagstidningar 

gällande hedersrelaterat våld hade närmare hälften av artiklarna (44 %) en negativ karaktär. 

Detta ligger i linje med denna studies resultat som pekar på en sammanlagd bild av att omkring 

två femtedelar av artiklarna framställer socialtjänsten negativt under de tre årtalen. Studien visar 

också på att värderingen av socialtjänsten i den rikstäckande dagspressen tycks vara 

förhållandevis okänslig för trender. Det synliggörs genom att fördelningen av neutral (ca 60 

%), negativ (ca 38 %) och positiv (ca 2 %) värdering i nyhetsartiklarna ser liknande ut oavsett 

om det skrevs 1997, 2007 eller 2017. Detta tyder på att nyhetsvärderingen och gestaltningen av 

socialtjänsten kanske inte alltid är beroende av den enskilde journalistens bedömning, utan att 

det tycks finnas större övergripande mekanismer som styr fördelningen och värderingen av 

nyhetsmaterialet. Detta styrks av att denna fördelning av värdering ser förhållandevis likadan 

ut oavsett vilken av dagstidningarna som studeras. Dock sticker kvällstidningen Expressen ut 

med en högre andel artiklar där socialtjänsten värderas negativt jämfört med de övriga 

tidningarna. Detta skulle kunna förklaras med gestaltningsteorin genom att Expressen som 

mindre tidning än den större konkurrenten Aftonbladet väljer att ha en “tuffare” och “kaxigare” 

attityd i sin framtoning. 

 

Det område inom socialtjänsten som fått mest negativ publicering och kritik är artiklar som 

handlat om ‘familjehem och placeringar’, där 66 procent av artiklarna värderade socialtjänsten 

negativt. Inom denna kategori hade mer än hälften av artiklarna ett individperspektiv där ofta 
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ungdomen som placerats uttryckte sitt missnöje över socialtjänstens agerande i artikeln. Detta 

kan stämma med Lippmans teori om att en nyhet ska väcka känslor hos läsaren (Hadenius, 

Weibull & Wadbring 2011, s. 320). Det kan då ligga i tidningens roll att belysa olika orättvisor 

och ta den enskildes parti gentemot socialtjänsten. Genom att lyfta fram det negativa inom 

området ‘familjehem och placeringar’ sprider dagspressen genom sin gestaltningsmakt denna 

framställning. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att verksamhetsområden 

som arbetar med barnavårdsärenden ofta avbildas mer negativt än andra områden (Reid & 

Misener 2001, s. 200). Vanvårdsutredningen som påbörjades 2006 kan ha påverkat andelen 

negativa artiklar inom detta område (Vanvårdsutredningen 2011). 

 

Vår undersökning visar dock på att artiklar som inte specifikt rör området ‘familjehem och 

placeringar’ utan istället berör ‘barn och familj’ har en lägre andel negativa artiklar med 

omkring två av fem artiklar (39 %) som framställer socialtjänsten i negativ dager. Detta kan 

bero på att en större andel av de artiklar som handlade om familjehem och placeringar var mer 

djupgående reportage med personliga intervjuer, jämfört med artiklar inom ‘barn och familj’ 

där det fanns en större andel artiklar som var av kort och informativ karaktär. Här följer ett kort 

utdrag ur en längre artikel där socialtjänstens arbete värderas negativt. Namnen på personerna 

i artikeln har tagits bort.  

 
Dottern, 36, reagerade när hennes pappas långtgående alkoholmissbruk eskalerade. Upprepade 
gånger larmade hon socialen, utan att något hände - en vecka senare dog pappan, 63 år gammal. 
-Jag anser att han kunde varit i livet om de [socialen] hade reagerat, säger dottern. (Expressen 
2017-10-23)  

 

Detta blir ett indirekt exempel på där socialtjänsten på grund av rådande sekretesslagstiftning 

inte kan gå ut i media och kommentera enskilda individärenden, vilket medför att inte alla parter 

får komma till tals fullt ut i en nyhetsartikel (jfr Sjöström & Öhman 2018, s. 2). Tidigare 

forskning visar att en majoritet av de som arbetar inom socialtjänsten upplever att de framställs 

negativt i dagspressen och nyhetsmedia (Zugazaga, Mendez, Surette & Otto 2013, s. 632). Det 

enda område inom socialtjänsten som under alla tre åren haft mer än hälften av artiklar med 

negativ karaktär är just de som handlar om ‘socialtjänsten som organisation’. Å andra sidan 

visar vår studie att i omkring 60 procent av de sammanlagda artiklarna framställs socialtjänsten 

och dess arbete med en neutral värdering. Dock kan huvudtemat i en tidningsartikel ha en 

negativ karaktär, som att exempelvis en ungdom har begått ett brott, men att det som sedan 

skrivs om socialtjänsten i samma artikel framställer socialtjänsten i neutrala ordalag. Här följer 
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ett typexempel på en kort artikel där socialtjänsten värderas neutralt, men där sammanhanget 

kan uppfattas som negativt av tidningsläsaren. 

 
Tre ungdomar, en 15-åring och två 16-åringar, anhölls natten mot onsdagen misstänkta för 
mord, alternativt dråp, på en 55-årig man i Upplands Väsby, norr om Stockholm. En fjärde 
tonåring som förhördes i samband med fallet överlämnades till socialtjänsten eftersom han bara 
var 14 år. Polisen larmades av en anhörig till mannen vid lunchtid i tisdags. Mannen hade 
påträffats livlös i sin lägenhet och skadorna tydde på att han hade bragts om livet. 
TT (Dagens Nyheter 2017-06-21) 

 

Om artikeln, i enlighet med Tversky och Kahnemans (1981, s. 456) teori om gestaltningsmakt, 

då skildrar huvudhändelsen, som primärt inte är socialtjänsten, negativt så kan läsaren ändå 

förknippa socialtjänsten med den negativa huvudnyheten. Därigenom får då läsaren en negativ 

bild av socialtjänsten. 

 

Resultatet av denna studie visar att genomgående under 1997, 2007 och 2017 har omkring två 

av 100 artiklar en positiv värdering av socialtjänsten. Sett genom teorierna om nyhetsvärdering 

och nyhetsurval går det att tolka detta som att redaktionerna antingen medvetet väljer att inte 

skriva positivt om socialtjänsten, eller att redaktionerna helt enkelt inte uppmärksammas på 

nyheter eller aspekter som skulle kunna leda till en positiv värdering av socialtjänsten. Detta 

ligger i linje med forskning som visar på att socialtjänsten kan vara dålig på att lyfta fram det 

positiva om sin organisation eller försvara sitt arbete vid kritik i nyhetsmedia (Gaughan & 

Garrett 2011, s. 282; Sjöström & Öhman 2018, s. 9–11). Sjöström och Öhmans (2018, ss. 7-11) 

forskning visar att det finns en vilja hos socialarbetare att lyfta fram de positiva sidorna av sitt 

arbete inför journalister. Resultatet av denna studie visar inte på att detta fått någon större 

genomslagskraft ännu, åtminstone inte bland det som skrivs i den rikstäckande dagspressen. 

6.3 Tidningsartikelskaraktär och socialtjänst 

Denna studie visar att andelen åsiktsjournalistiskt material (ledare, debatt, krönika) som rör 

socialtjänsten har fördubblats från året 1997 till 2017 från 15 stycken till 36 stycken av 100 

artiklar. Sett genom teorin om nyhetsvärdering innebär det att socialtjänsten som debattämne 

över tid har fått en större angelägenhet bland ledarskribenter och debattörer. Ur ett 

dagordningsperspektiv tyder detta också på att socialtjänsten successivt har lyfts fram mer på 

de sidor i tidningen där ledarskribenter och politiska redaktioner kommer till tals. Socialtjänsten 

har hamnat högre på den åsiktsjournalistiska agendan. 
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I denna studie har det framkommit att det är vanligare att negativa värderingar framställs i 

åsiktsjournalistiskt material där mer än hälften av det som skrivs om socialtjänstens olika 

områden har negativa drag, jämfört med nyhetsmaterial. Det ligger i linje med Gaughan och 

Garretts forskning (2011, s. 282) som också pekar på en tydlig kritik av socialtjänsten inom 

åsiktsjournalistiken. På ledarsidor och i debattinlägg är det alltså vanligare att kritik framförs 

mot socialtjänsten än att socialtjänstens goda sidor lyfts fram. Detta tyder på att socialtjänsten 

är en verksamhet mot vilken det genomgående riktas kritiska synpunkter från ledarskribenter 

och debattörer. Sett genom gestaltningsteorin betyder det att ledarskribenter och debattörer 

tydligt väljer att lyfta fram negativa värderingar och aspekter av socialtjänsten. Det speglar sig 

genom att denna studie totalt har funnit 127 artiklar med negativt åsiktsjournalistiskt material 

jämfört med 4 artiklar med positivt åsiktsjournalistiskt material under tidsperioden. 

Ledarskribenter och debattörer tycks alltså inte försvara socialtjänsten eller dess arbete i sina 

artiklar, utan riktar istället till stor del någon form av kritik mot socialtjänsten. Den totala 

andelen negativt åsiktsjournalistiskt material har dock minskat med tio procentenheter från 

1997 (62 %) till 2017 (52 %). 

 

De två områden som har störst andel åsiktsjournalistiskt material i förhållande till nyheter är 

’våldsutsatta kvinnor’ och ’hedersrelaterad problematik’. Genom teorin om nyhetsvärdering går 

det att tolka detta resultat som att dessa områden genererar en hög andel åsikter. Detta är alltså 

områden som engagerar debattörer och ledarskribenter även om den totala 

rapporteringsfrekvensen inom områdena håller en måttfull nivå. Båda områdena berör 

framförallt kvinnor i utsatta positioner i samhället. Här går att ana ett genusperspektiv vid den 

nyhetsvärdering som görs av det åsiktsjournalistiska materialet. 

6.4 Analytisk nivå och socialtjänst 

Denna studie har undersökt om dagspressens rapportering av socialtjänstens områden berör en 

individnivå (mikro) eller en grupp eller samhällsnivå (meso/makro). Studien visar på att en 

förändring har skett från 1997 till 2017 till att en mindre andel artiklar belyser ett 

individperspektiv. Skillnaden är markant. Sett i relation till att samhället har gått mot en större 

individualisering (Qvarsell 2017, s. 63; Nord 2018, s. 86) visar denna studie att det nyhetsurval 

och den nyhetsvärdering som görs på tidningsredaktionerna samtidigt har gått mot en minskad 

mängd artiklar som berör en individnivå. Andersson och Lundströms forskning från 2004 

(s. 14) pekade på en ökning av antalet artiklar med ett individperspektiv inom socialt arbete, 
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där vår studie nu visar på en nedåtgående trend åren 2007 och 2017. Artiklarna tenderar till att 

förskjutas mot att belysa ett grupp- eller samhällsperspektiv i relation till socialtjänsten. Vilka 

mekanismer som är orsak till detta samband kan inte denna studie ge något entydigt svar på. 

Låt oss anta hypotesen att en ökad individualisering i samhället samtidigt leder till ett minskat 

intresse eller en mättnad bland allmänheten gällande att läsa om andra enskilda individer. 

Utifrån teorin om nyhetsvärdering skulle då individualiseringstendensen i samhället få 

redaktionerna att ge nyheter som inte berör en individnivå högre nyhetsvärde. Detta 

resonemang kan dock ses som spekulativt och det skulle kräva andra teoretiska utgångspunkter 

för att ge detta en rättvis analys. 

 

Resultatet visar att det område inom socialtjänsten som oftast belyser en grupp- eller 

samhällsnivå är just ‘socialtjänsten som organisation’ där nästan alla artiklar skrivs utifrån en 

större analytisk nivå. Att dagspressen mestadels väljer att gestalta ‘socialtjänsten som 

organisation’ ur grupp- eller samhällsperspektiv faller sig kanske naturligt då området i sig 

signalerar ett större perspektiv. Att gå ner på individnivå och prata med enskilda socialarbetare 

om ‘socialtjänsten som organisation’ är förvisso en intressant nyhetsvinkel, men det tycks ändå 

bli lätt att artikeln landar i att belysa en grupp- eller samhällsnivå inom detta område. De artiklar 

vi funnit på individnivå inom detta område har ofta riktat kritik mot personer i chefsposition 

inom socialtjänsten. 

 

Utöver detta så är de vanligaste områdena som belyser en grupp- eller samhällsnivå ‘flykting, 

migration, ensamkommande’, ‘prostitution, människohandel’, ‘vuxenmissbruk’ samt ’vålds-

utsatta kvinnor’. De vanligaste områdena i tidningsartiklarna som belyser ett individperspektiv 

är ‘funktionsnedsättning, LSS’, ’barn och familj’, ’ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, 

ungdomsmissbruk’ samt ’hedersrelaterad problematik’. Ställer man dessa grupper mot varandra 

går det att se ett mönster från vilken analytisk nivå som redaktionerna väljer att gestalta dessa 

ur. Artiklar som handlar om enskilda individer berör oftast funktionsnedsatta, barn och 

föräldrar, ungdomar på glid samt människor som utsatts för hedersförtryck. De artiklar som 

minst ofta berör ett individperspektiv handlar om flyktingar, prostituerade, vuxna missbrukare 

samt våldsutsatta kvinnor. Utifrån gestaltningsteorin går det att analysera detta resultat som att 

dagspressen oftare väljer att gestalta exempelvis barn, familjer och funktionsnedsatta ur ett 

individperspektiv, och samtidigt väljer att oftare gestalta flyktingar, prostituerade och 

missbrukare ur ett grupp- eller samhällsperspektiv. Utifrån teorier om makt eller 

intersektionalitet hade detta samband kunnat analyseras till att det skapas ”vi-och-dom” 
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positioneringar där de som kanske står journalisten eller den genomsnittlige läsaren närmast 

skildras ur ett individperspektiv, medan exempelvis flyktingar, prostituerade och missbrukare 

inte får ett ansikte utan blir sedd som en grupp. Detta är dock ett ämne för en annan uppsats. 

7 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att genom en kvantitativ studie undersöka mönster i dagspressens 

nyhetsrapportering och framställning av socialtjänsten, samt ur ett tidsperspektiv se de 

utvecklingstendenser i rapporteringen över de senaste 20 åren i relation till de förändringar som 

skett i samhället. I följande kapitel redovisas en diskussion och reflektion kring studiens 

resultat.   

 

När vi började analysera resultatet slogs vi av vad den sammanlagda värderingen av 

socialtjänsten eller dess arbete visade. Utifrån vår förförståelse kring ämnet och utifrån vår 

forskningsöversikt var vi inställda på att resultatet skulle visa att de negativa tidningsartiklarna 

skulle dominera nyhetsrapporteringen. Resultatet stämde dock inte helt in på detta utan visade 

istället att de neutrala artiklarna hade störst andel med 60 procent (597 artiklar) i jämförelse 

med de negativa 37 procent (371 artiklar). Utifrån den stora skillnaden i andel och antal mellan 

negativa och neutrala artiklar kan vi konstatera att det är vanligare att socialtjänsten framställs 

neutralt i dagspressen. Dock kan det vara så att sammanhanget som socialtjänsten omnämns i 

kan vara negativt värdeladdat, vilket vi tror kan göra att socialtjänsten ofta ändå uppfattas mer 

negativt än neutralt. Å andra sidan så är det totala antalet artiklar med positiv värdering av 

socialtjänsten så väldigt få under dessa tre årtal (23 artiklar) att det oavsett går att konstatera att 

det generellt inte sker en positiv rapportering av socialtjänsten i dagspressen. 

 

Finns det inga socialarbetare inom socialtjänsten som gör ett bra arbete inom detta komplexa 

arbetsfält, eller är det positiva inte lika intressant att uppmärksamma? Med detta sagt innebär 

det inte att dagspressen enbart ska publicera det positiva, då det finns fall där socialtjänsten 

agerar fel eller inte agerar alls. Men då tidigare forskning (Zugazaga et al. 2013, ss. 621–623; 

Reeves & de Vries 2016, ss. 298–299; Gaughan & Garrett 2011, s. 282) visar på konsekvenser 

som att allmänheten i hög grad påverkas av vad som skrivs i dagspressen kan det vara lämpligt 

att som journalist även lyfta fram och gestalta socialsekreterarens arbetsuppgifter och område 

med positiva värderingar. Vår upplevelse är att av de fåtal artiklar som framställde 

socialtjänsten positivt så följde ofta journalisten exempelvis en enskild socialsekreterare ute på 
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fältet. Journalisten rapporterade då utifrån socialsekreterarens perspektiv, vilket resulterade i en 

överlag positiv värdering i artikeln. Sålunda har vi funnit störst andel positiva artiklar rörande 

socialtjänsten inom området ‘prostitution och människohandel’ där fokus då har legat på den 

hjälpande socialsekreteraren. Här väljer journalisten att gestalta socialsekreterarens arbets-

uppgifter och område med positiva värderingar. Kanske skulle fler djupare reportage som följer 

socialsekreterarens vardag leda till fler artiklar med positiv värdering? 

 

Resultatet visade dessutom att fördelningen mellan andelen positiv, negativ och neutral 

värdering av socialtjänsten såg väldigt lika ut oavsett om artiklarna publicerade 1997, 2007 eller 

2017. Anledningen till att fördelningen av värderingen av socialtjänsten ser så lika ut under 

dessa tre år är inte lätt att svara på. Det kan bero på att nyhetsvärdering och nyhetsurval sker 

enligt traditionella mönster på redaktionerna och att detta skulle göra att urvalet följer inkörda 

hjulspår. 

  

Något annat vi uppmärksammade och som skilde sig från våra förväntningar var artikelantalet 

kring området ’tiggeri’. Vid uppdelningen av socialtjänstens olika områden valde vi att först 

utgå från den organisatoriska uppdelningen, men efter samhällsförändringar och ett ökat synligt 

tiggeri trodde vi att detta skulle kunna vara lämpligt att ha som ett enskilt område. Dock visade 

resultatet att av det totala antalet artiklar 991 var det enbart fyra artiklar som berörde området 

’tiggeri’ i relation till socialtjänsten. Av dessa var dessutom tre artiklar från 1997 och en artikel 

från 2007, vilket innebär att de publicerades innan den senaste tidens stora tiggeridebatt. Att 

det publiceras mindre om vissa områden tror vi emellertid grundar sig på att området just i 

relation till socialtjänsten inte förekommer i så stor utsträckning. Hade det däremot handlat om 

området i sig utan koppling till socialtjänsten skulle det med största sannolikhet dyka upp 

betydligt fler antal träffar. Att vissa områden även blivit mindre prioriterade och fått ett lägre 

nyhetsvärde tror vi kan bero på att det finns andra frågor som blivit viktigare i takt med 

förändringarna i samhället. Det kan även ha sin grund i förändringar inom journalistikens sätt 

att arbeta och tänka. 

 

Vi förvånades också över att antalet artiklar som kopplades till socialtjänsten inom de 

yrkesmässigt stora områdena ‘missbruk’, ’äldre, biståndshandläggning’ och ‘LSS’ var så få till 

antalet. Vi tolkar det som att missbrukare tillsammans med socialtjänst helt enkelt har ett lågt 

nyhetsvärde. Inom området ‘LSS’ kunde det dock ses en ökning under 2017 vilket vi tolkar 
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som ett resultat av den LSS-debatt som pågått den senaste tiden, men det är nog så att det stora 

antalet artiklar inom ‘LSS’ istället sammankopplas med försäkringskassan. 

  

Vi trodde att samhälleliga och socialpolitiska förändringar skulle ha ett närmare samband med 

resultatet under åren 1997, 2007 och 2017 och träda fram mer än vad det gjorde. Trots detta 

fanns det vissa mönster som vi lade märke till. Ökningen av artiklar rörande ’familjehem, 

placeringar’ år 2007 tror vi går att koppla till den då intensiva fosterhemsdebatten (jfr 

Vanvårdsutredningen 2011). Den ökande trenden av antalet artiklar som år 2017 publicerades 

inom områdena ’hedersrelaterad problematik’, ’våldsbejakande extremism’ och ’flykting, 

migration och ensamkommande’ tror vi kan kopplas till flyktingkrisen år 2015 (Swärd 2017, 

ss. 257–260), Fadimefallet (Gapf 2011) och ett samhälle där den våldsbejakande extremismen 

fått fotfäste (Säpo 2017). Får ett område större uppmärksamhet sker det på bekostnad av något 

annat, vilket innebär att de områden som överlag hade flest publicerade artiklar genom åren och 

som låg högt på dagspressens dagordning minskade i antal under år 2017. Ett exempel på detta 

är artiklar relaterade till ‘försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd’ som tydligt har minskat från 

1997 till 2017. Detta kan sammantaget visa på kopplingar mellan socialpolitiska förändringar, 

nyhetsvärdering och nyhetsurval. 

  

Ett annat resultat i denna studie som stack ut var att fördelningen mellan artiklar om 

socialtjänsten som berör en individnivå (mikro) kontra en grupp- eller samhällsnivå 

(meso/makro) successivt har minskat från åren 1997 till 2017. Detta kan vid första anblicken 

tyckas märkligt att individperspektivet i tidningsartiklarna har minskat då samhället under 

samma period just har gått mot en ökad individualisering och självcentrering (Qvarsell 2017, s. 

63; Nord 2018, s. 86). Vilka mekanismer har styrt denna utveckling? Det kan vara så att en 

ökad individualisering i samhället lett till en minskad önskan bland allmänheten om att ta del 

av andras individuella öden och istället hellre engagerar sig i den nyhetsrapportering som rör 

en grupp- eller samhällsnivå. En ökad individualisering i samhället skulle alltså kunna leda till 

ett minskat intresse att läsa om andra enskilda individer. Är dagspressen med och påverkar 

denna individualisering genom sin nyhetsvärdering och sin gestaltningsmakt eller är 

dagspressen en passagerare som hoppat på “individualiseringståget”? Detta spekulativa 

resonemang är inget som denna studie kan svara på, men det är frågor och tankar som denna 

studie kan väcka. 
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7.1 Vidare forskning 

Under studiens gång har en rad nya tankar väckts om möjligheterna att bidra med ytterligare 

kunskap inom forskningsfältet. För att fördjupa sig mer inom ämnet vore det intressant att 

komplettera studien med en kvalitativ del. Vi hade en initial tanke om att djupare analysera 

artiklar som lagt en positiv värdering på socialtjänsten för att skapa förståelse kring detta, men 

på grund av begränsad tid och omfång fick vi utesluta denna tanke. 

Sjöström och Öhman (2018, ss. 7–11) visar i sin forskning att det har skett en utveckling och 

medvetenhet bland socialtjänsterna att försöka sprida en positiv bild av sitt arbete till 

nyhetsmedia. Detta är inget som vi i denna studie sett få något genomslag ännu bland de 

rikstäckande dagstidningarna. Det skulle vara intressant att genom ytterligare forskning jämföra 

det som publiceras i lokaltidningar för att se om det på denna nivå har skett någon förändring i 

den värdering som socialtjänsten ges i artiklarna. 

8 Avslutning 

Vi vill avsluta med att i punktform sammanfatta några av slutsatserna vi dragit i relation till 

frågeställningarna. 

Vilka mönster går det att se i dagspressens rapportering om socialtjänsten och har detta 

förändrats över tid? 

 

• Fördelningen av hur socialtjänsten värderas ser väldigt lika ut oavsett om artiklarna 

publicerades 1997, 2007 eller 2017. Andelen neutrala artiklar (drygt 60 %), negativa 

artiklar (drygt 37 %) och positiva (drygt 2 %). 

• Andelen åsiktsjournalistiskt material jämfört med nyheter har successivt stigit från 

1997 till 2017. 

• Åsiktsjournalistiskt material värderar socialtjänsten oftare mer negativt än vad 

nyhetsmaterial gör. 

• Det har skett en minskning av andelen artiklar om socialtjänsten som berör en 

individnivå jämfört med en grupp eller samhällsnivå från 1997 till 2017. 

• Det finns fem stora områden inom socialtjänsten som 75 procent av de publicerade 

tidningsartiklarna handlar om: 
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1. Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk (232 artiklar) 

2. Barn och familj (194 artiklar) 

3. Socialtjänsten som organisation (165 artiklar) 

4. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd (119 artiklar) 

5. Flykting, migration, ensamkommande (48 artiklar) 

 

• Det skrivs genomgående få artiklar inom verksamhetsområdena ‘missbruk (vuxen)’, 

‘äldre, biståndshandläggning’ och ‘funktionsnedsättning, LSS’ sammankopplat med 

socialtjänsten. 

• Rapporteringen om socialtjänsten håller till viss del en likartad prägel oavsett de 

förändringar som skett över tid i samhället. Dock syns tidsrelaterade förändringar 

inom områden som ’försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd’, ’familjehem, placeringar’, 

’flykting, migration, ensamkommande’, ’hedersrelaterad problematik’, 

’funktionsnedsättning, LSS’ och ’våldsbejakande extremism’. 

• Det enda område där andelen negativa artiklar alltid var över 50 procent under de tre 

årtalen var ‘socialtjänsten som organisation’. 

 

Hur kan mönstren i dagspressens rapportering förklaras utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter? 

 

• Genom dagordningsteorin går det att se att nyheter som berör socialtjänst och 

‘ungdomskriminalitet’ eller ‘barn och familj’ hamnar högre på agendan, medan 

nyheter som exempelvis berör socialtjänst och ‘äldre’ eller ‘missbruk’ hamnar lägre på 

dagordningen. Under 2017 har nyhetsvärdet för artiklar som berör socialtjänst och 

‘flykting, migration, ensamkommande’ stigit. 

 

• Att andelen åsiktsjournalistiskt material som berör socialtjänsten har stigit från år 1997 

till 2017 kan med dagordningsteorin förklaras som att socialtjänsten har stärkt sin 

position på agendan bland ledarskribenter och debattörer.  

 

• Att antalet artiklar som berör ett individperspektiv (mikro) har minskat från 1997 till 

2017 kan förklaras med att nyhetsvärdet för denna analytiska nivå har minskat. 
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• Valet att skriva så få artiklar med positiv karaktär som berör socialtjänsten kan genom 

teorin om gestaltningsmakt ses som att dagspressen väljer att fokusera på det negativa 

eller det neutrala i sin inramning av socialtjänsten. Genom att mestadels skriva 

negativt om ‘socialtjänsten som organisation’ lyfts en negativ bild av socialtjänsten 

fram. 
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 I 

Bilaga 1 - Kodschema 

  
1. Tidning 
(1) Dagens Nyheter 
(2) Aftonbladet 
(3) Svenska Dagbladet 
(4) Expressen 
  
2. Årtal för publicering 
(1) 1997 
(2) 2007 
(3) 2017 
  
3. Tidningsartikelskaraktär 
(1) Nyheter 
(2) Åsiktsjournalistiskt material; ledare, debattinlägg eller krönika 
  
4. Område 
(1) Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd 
(2) Barn och familj 
(3) Familjehem, placeringar 
(4) Ungdomskriminalitet, unga brottsoffer, ungdomsmissbruk 
(5) Missbruk (vuxen) 
(7) Flykting, migration, ensamkommande 
(8) Hedersrelaterad problematik 
(9) Funktionsnedsättning, LSS 
(10) Äldre, biståndshandläggning 
(11) Våldsutsatta kvinnor 
(13) Socialtjänsten som organisation 
(15) Prostitution, människohandel 
(17) Våldsbejakande extremism 
(18) Tiggeri 
  
5.Analytisk nivå 
(1) Makro (samhällsnivå) 
(2) Meso (gruppnivå) 
(3) Mikro (individnivå) 
  
6.  Värdering av socialtjänsten eller dess arbete 
(1) Positivt, uppskattande 
(2) Negativt, nedvärderande 
(3) Neutralt 
  



 II 

Bilaga 2 - Kodningsinstruktion 

Instruktion för bedömningar i särskilda fall:   
 

KATEGORI I KODSCHEMA ANMÄRKNING 
4. Område  
(1) Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd ·    Socialt hyreskontrakt 

Arbetslöshet 
Hemlöshet 
Vräkning av hyresgäst 

(2) Barn och familj Sexuellt utnyttjande av barn 
Misshandel av barn inom familjen 
Vårdnadstvister 
Mobbning 

(3) Familjehem, placeringar HVB-hem 
SiS-hem 

(5) Missbruk (vuxen) Spelmissbruk 
(8) Hedersrelaterad problematik Barnäktenskap 

Könsstympning 
(9) Funktionsnedsättning, LSS Psykisk ohälsa 
(13) Socialtjänsten som organisation Socialtjänstlagen och lagstiftning 

Arbetsmiljö inom socialtjänsten 
(17) Våldsbejakande extremism Nazism 

Terrorism 
”Skolskjutningar” 

5. Analytisk nivå  
(1) Makro (samhällsnivå) Artiklar som berör socialtjänsten på en 

övergripande samhällsnivå. 
(2) Meso (gruppnivå) Artiklar som exempelvis berör ett lokalt 

socialkontor eller en enskild skola 
Lokala grupper av individer där enskilda ej 
berörs, exempelvis kriminella 
ungdomsgäng. 

(3) Mikro (individnivå) Artiklar som berör en eller flera enskilda 
personer. 

  
·    Om det är en förstasidesnyhet räknas och bedöms både artikeln på första sidan och den som är 

inne i tidningen som två separata kodningar. 
·    Artiklar som innehåller ordet ”socialtjänsten”, men som huvudsakligen handlar om något 

annat område, exempelvis polisen eller skolan, men där ändå socialtjänsten berörs på ett 
relevant sätt ska kodas. 

·    Artiklar som innehåller ordet ”socialtjänsten”, men som ej berör socialtjänsten på ett relevant 
sätt ska inte kodas. 

·    Artiklar som handlar om utländsk socialtjänst ska inte kodas. 
·    Dödsrunor som innehåller ordet ”socialtjänsten” ska inte kodas. 

  



 III 

Bilaga 3 - Uppdelning av artikelinsamling 

 

MÅNAD DN 
1997 AB 

1997 SvD 
1997 Exp 

1997 DN 
2007 AB 

2007 SvD 
2007 Exp 

2007 DN 
2017 AB 

2017 SvD 
2017 Exp 

 
2017 

januari M S S M S M M S M S S M 

februari S M M S M S S M S M M S 

mars M S S M S M M S M S S M 

april S M M S M S S M S M M S 

maj M S S M S M M S M S S M 

juni S M M S M S S M S M M S 

juli M S S M S M M S M S S M 

augusti S M M S M S S M S M M S 

september M S S M S M M S M S S M 

oktober S M M S M S S M S M M S 

november M S S M S M M S M S S M 

december S M M S M S S M S M M S 

 
                                       
 
DN = Dagens nyheter 
AB = Aftonbladet  
SvD = Svenska Dagbladet 
Exp = Expressen 
  
M = Markus 
S = Sara 


