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Abstract 
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produced in local and national Swedish newspapers in connection with five child 

welfare cases. [translated title] 
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The purpose of this study was to make a qualitative study of how social services work is 

produced in local and national Swedish newspapers in connection with five child 

welfare cases. The starting point of the study was qualitative and based on five selected 

childcare cases with a total of 136 articles. To analyze these articles discourse analysis 

was used with inspiration from Foucault. The material was analyzed from the theory of 

framing and the concepts of power and scapegoat. The results and analysis section are 

divided into three main themes with subheadings. The first theme is about how it is 

written about the work of social services based on child welfare cases. The second 

theme is about scapegoats and the third theme deals with the similarities and differences 

we have found between the national and local newspaper articles. The results of the 

study have shown that the social services work with children and young people is 

presented as responsible for the events that are written and as an organization with 

deficiency. The result has also shown that the media has the power to choose who will 

be heard, what to publish and how to write about events. We have also analyzed how 

the newspapers choose to frame and highlight certain perspectives of an event through 

the theory of framing. We have found differences and similarities between how national 

and local newspapers write about social services work with children and young people. 
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Förord 
Genom arbetets gång har vi anammat ny kunskap om socialtjänstens arbete och dess 

utsatthet i media. Vi har under arbetet upplevt dalar och toppar, men i slutändan har 

arbetet med denna uppsats varit givande och gett oss ny och värdefull kunskap. Vi vill 

främst tacka vår handledare Maria H Eriksson för hennes hjälp och värdefulla feedback. 

Vi vill även tacka vår handledningsgrupp som bidragit med intressanta diskussioner och 

hjälpt oss att tänka annorlunda och komma framåt. Vi vill även tacka varandra för ett 

gott samarbete (i dubbel bemärkelse då vi har fikat mycket under tiden) och att vi har 

hjälpts åt och peppat varandra när det har känts tungt.   
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1 Inledning 
 

1.1 Problemformulering 

“Barn blir inlåsta i brist på hjälp”, “socialtjänsten brister i att skydda barnen” 

och ”socialtjänsten faller samman” är några av de rubriker som nationella och lokala 

tidningar har publicerat om socialtjänsten i samband med barnavårdsärenden i Sverige. 

Forskning visar att barnavårdsärenden som har fått stor uppmärksamhet i nyhetsmedier 

är händelser som varit mest smärtsamma för socialarbetare (Brunnberg 2001). Att vissa 

ärenden blir mer uppmärksammade än andra kan bero på att problemet generellt är 

aktuellt i tiden, händelsens nyhetsvärde och dramaturgiska mönster samt vad 

nyhetsmedierna anser vara mest intressant och aktuellt att rapportera om (Brunnberg 

2001, ss.31,34). Brunnberg (2001) menar också att socialsekreterares status och arbete 

påverkas av nyhetsmediernas rapportering om socialtjänstens arbete. Enligt Lundström 

(2004, s. 226) finns en uppfattning hos socialsekreterare att mediers bevakning av olika 

dramatiska barnavårdsärenden kan påverka allmänhetens syn på socialt arbete. 

Forskning på området visar att socialtjänstens arbete i större utsträckning framställs som 

negativ, särskilt när det gäller barnavårdsärenden (Reid & Misener 2001; Thomlison & 

Whiting 2012; Brunnberg 2001).  

 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att stödja och skydda barn och unga som kan 

komma att fara illa. Alla ärenden inom socialtjänsten som rör barn ska grunda sig på 

barnets bästa (SFS 2001:453). Östbergs (2010) avhandling i socialt arbete visar på det 

komplexa när det kommer till socialtjänstens arbete rörande barn och unga. Vad 

bedömningar ska grundas på är otydligt i både forskning och i lagtext, vilket kan 

begränsa vägledningen för en socialsekreterare. Socialsekreterare har ett visst 

handlingsutrymme inom arbetets ramar för att kunna göra bedömningar, samtidigt som 

strukturella villkor påverkar arbetet (Östberg 2010). 

 

Arbetet inom socialtjänstens handlar om stöd och hjälp där klienten är mottagare av 

olika åtgärder. De beslut som tas inom socialtjänsten innehar ofta en ingripande karaktär 

för den enskilde och socialtjänsten kan ses ha en viss makt i sin myndighetsutövning 

(Järvinen 2013, ss. 281-282). Även media har en viss makt då de har en viktig roll i ett 

demokratiskt samhälle att granska de offentliga verksamheterna samt kommentera och 

informera åt allmänheten (Lundälv & Moberg 2006, s. 20). En jämförande 
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forskningsstudie från USA och England visar hur stor nyhetsrapporteringen är av barn 

som far illa (Reid & Misener 2001).  Forskningen visar att nyheter om barn som far illa 

i USA blir mer uppmärksammade i lokala nyhetsmedier än i nationella och i England 

visar det sig att nyhetsrapporteringen av barnavårdsärenden är större i nationella 

nyhetsmedier. Författarna har inte studerat hur det sociala arbetet framställs i lokala och 

nationella tidningar och de menar att lokala tidningar eventuellt hade framställt det 

sociala arbetet annorlunda jämfört med nationella tidningar (Reid & Misener 2001). Vi 

anser att forskningsfältet saknar studier av hur nationella och lokala nyhetsmedier 

framställer socialtjänstens arbete med barn och unga och vi finner det intressant att 

undersöka. Vi anser att detta är ett viktigt ämne att studera för att socialsekreterare och 

allmänheten ska få en större medvetenhet kring hur nyhetsmedier rapporterar om 

socialtjänstens arbete med barnavårdsärenden och för att se om det kan finnas en 

skillnad i hur nyheter presenteras. Andersson (2004, s. 29) skriver att sättet media 

skriver om socialtjänstens arbete med barnavårdsärenden kan påverka hur allmänheten 

uppfattar socialtjänstens arbete, men det kan också komma att påverka 

socialsekreterarna själva. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att göra en kvalitativ undersökning om hur socialtjänstens arbete 

framställs i lokala och nationella svenska tidningar i samband med fem 

barnavårdsärenden. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur framställs socialtjänstens arbete med barn och unga i nationella samt lokala 

tidningar utifrån fem barnavårdsfall? 

 Finns det likheter och skillnader mellan hur de lokala och nationella tidningarna 

framställer socialtjänstens arbete med barn och unga utifrån fem barnavårdsfall 

och hur kan vi isåfall tolka dessa? 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet innefattar inledning, 

problemformulering, syfte, frågeställningar och ett bakgrundsavsnitt. Sedan följer ett 

kapitel med tidigare forskning indelat i olika teman med både svensk och internationell 
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forskning. Det tredje kapitlet innefattar våra valda teorier och begrepp för studien; 

gestaltningsteori, makt och syndabock. I kapitel fyra redovisas vår valda metod och 

innehåller vetenskapsteoretisk ansats, diskursanalys, urval, tillvägagångssätt och 

arbetsfördelning, reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat och analys och uppsatsen avslutas med ett 

diskussionskapitel. 

  

1.5 Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi en bakgrund till vårt valda forskningsproblem för att få ett 

bredare perspektiv och en större förståelse för media och socialtjänstens arbete. I första 

stycket förklaras en grund om media, hur media kan påverka och vilket makt det anses 

kan ha. I andra stycket beskrivs socialtjänsten och dess komplexa arbete.  

 

1.5.1 Media 

Media är enligt nationalencyklopedin (u.å.) “kanaler som sprider information och 

underhållning”. Strömbäck (2009, s.13), professor i journalistik, skriver att 

nyhetsmedier har till uppgift att samla in, bearbeta och sprida information om vad som 

händer och sker i samhället. Nyhetsmedias informationsspridning påverkar både direkt 

och indirekt individer såväl som olika aktörer när de formar sina åsikter och sin bild av 

hur verkligheten ser ut. Media har makten att påverka vilken information som ska 

skickas ut och till vilka den sprids, vilket i sig bidrar till att media har ett slags 

maktutövande i vilken kunskap befolkningen kan ta till sig. Enligt Strömbäck (2009) 

finns det flera studier på att media kan utöva en makt som har effekt på individnivå. 

Dock påverkas alla olika beroende på hur vi tar in och processar den information vi får 

till oss (Strömbäck 2009, s. 90). Till exempel spelar nyhetsmedier en roll i hur 

människor uppfattar sociala problem och att mediernas sätt att skriva om händelser kan 

bygga på de föreställningar som redan finns om sociala problem (Markström, Ljuslinder 

& Sjöström 2011, s.6). Idag har användningen av media blivit en grundläggande 

vardagssyssla för många och det finns människor som använder sig av olika typer av 

medier flera timmar varje dag (Bengtsson et al. 2017, s. 161). 

 

1.5.2 Socialtjänstens arbete med barn och unga 

Socialtjänsten ska enligt 1 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SoL) arbeta för att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande i 
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samhällslivet utifrån en grund av demokrati och solidaritet. Socialtjänstens arbete ska 

bygga på respekt för varje människas integritet och självbestämmanderätt (SFS 

2001:453). I varje kommun har socialnämnden det yttersta ansvaret att stödja och 

skydda barn och unga som kan komma att riskera en ogynnsam utveckling. 

Socialtjänstens arbete styrs av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd (Stålhammar 

2015). I 1 kap. 2 § SoL framgår det att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör 

barn men vara avgörande vid beslut och åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 

(SFS 2001:453). Att bedöma vad som är barnets bästa i det enskilda fallet är upp till 

socialnämnden att avgöra. Vad som är barnets bästa definieras dock inte närmare i 

lagtexten, det är en process i flera steg som får sin betydelse inom sitt sammanhang. 

Lagens förarbeten säger att det är en given förutsättning att principen om barnets bästa 

ska tillämpas inom de ramar som lagens övriga bestämmelser ger (Stålhammar 2015). 

 

Östbergs (2010) doktorsavhandling i socialt arbete handlar om den kommunala 

socialtjänstens barnavård, en del av samhället som arbetar med åtgärder och är det 

yttersta skyddsnätet för de barn och unga som behöver skydd och stöd. Författaren 

studerar själva beslutsprocessen från att en anmälan inkommit till dess att en insats 

beslutas. Både utredningar och insatser kan ses som positiva eller negativa beroende på 

vems eller vilket perspektiv det ses ifrån. Till exempel kan socialsekreteraren se 

insatsen eller utredningen som något positivt för klienten medan klienten själv kan se 

det som något negativt. Avhandlingens slutsatser visar på att majoriteten av 

anmälningar som inkommer inte leder vidare till utredning och/eller insats. Resultatet 

visar att den vanligaste anledningen till att inte inleda insats är att lämpliga insatser inte 

anses finnas eller att insatser redan har prövats och bristen på tjänster och ekonomiska 

resurser visar på viktiga strukturella restriktioner. Författarens resultat visar också på att 

trots att barns symtom och beteende beskrivs i bedömningarna så osynliggörs ändå 

barnen. Detta förklaras med att barnet inte kommer till tals i utredningen för att ingen 

anledning anses finnas för att träffa barnet. Dels för att inte riskera att förtroendet 

förstörs mellan socialtjänst och föräldrar eller att barnen är för ungt eller inte anses 

trovärdigt. Det förklaras även med att det finns tids- och rumsmässiga begränsningar för 

att lära känna barnet och kunna skapa en tillit (Östberg 2010). 
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2 Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning som vi har tematiserat till tre rubriker som ska täcka in 

relevanta områden för vår studie; medias påverkan, relationen mellan media och 

socialtjänst, medias framställning av grupper. Dessa forskningsområden valdes ut på 

grund av sin relevans för vår studie och för att bidra till att kunna ge svar på vårt syfte 

och frågeställningar. 

  

2.1 Medias påverkan 

Brunnberg (2001) undersöker och beskriver i sin artikel situationer där socialarbetare 

från England och Sverige upplever att deras verksamhet och professionsstatus blivit 

påverkad av media. Det handlar framförallt om socialarbetares arbete med 

barnavårdsärenden. I England har det skett fler skandaler gällande barnavårdsärenden 

som lett till en närmare medial granskning av de engelska socialarbetarnas arbete där de 

fått kritik. De upplevde dock att de inte fick samma kritik vid ärenden av liknande 

karaktär som media inte bevakade. De engelska socialarbetarna fick kritik gällande att 

de ingripit för mycket eller för lite, vilket ledde till att socialarbetarna upplevde att deras 

professionella status påverkades negativt. De svenska socialarbetarna ansåg även de att 

medias framställning av dem kunde påverka yrkets status, men inte alls i lika stor 

utsträckning som de engelska (Brunnberg 2001). Thomlison och Whiting (2012) skriver 

att media upprepat rapporterar om svårare fall av barnavårdsärenden inom det sociala 

arbetet där trycket från media kan påverka socialarbetare. Då det ofta är socialarbetare 

som figurerar i artiklar gällande svårare fall kan det leda till misstro och skuld hos dem 

till följd av medias rapportering (Thomlison & Whiting 2012). 

 

Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011) har studerat hur äldreomsorgen framställs i 

media och kommit fram till att media kontinuerligt framhäver detaljer i sin rapportering 

som egentligen kan sakna en viktig betydelse i dess sammanhang. Exempel på sådana 

detaljer kan vara de äldres ålder och känsloyttringar som egentligen inte har en relevans 

till textens syfte. Detta för att göra en historia som ska påverka läsaren och framkalla 

känslor (Markström, Ljuslinder & Sjöström 2011). 

 

Strömbäck, Djerf-Pierre och Shehata (2016) visar på att individers användande av olika 

typer av nyhetsmedier kan ha ett samband med deras politiska förtroende. Men de 



  
 

9 

menar på att forskning också tyder på motsatsen vilket innebär att inte finns något 

samband mellan användandet av nyhetsmedier och det politiska förtroendet. Det finns 

diskussioner huruvida vilken typ av nyhetsmedier människor använder samt intresset 

för politik kan spela in som faktorer vid mätningar av samband mellan politiskt 

förtroende och användandet av nyhetsmedier. I studien sammanfattar författarna att 

användandet av nyhetsmedier generellt har en positiv inverkan på det politiska 

förtroendet över tid (Strömbäck, Djerf-Pierre & Shehata 2016). 

 

2.2 Relation mellan media och socialtjänst 

Thomlison och Whiting (2012) menar att relationen mellan media och det sociala 

arbetets barnavård är svag. De menar att det kan vara viktigt för parterna att stärka 

relationen dem emellan, för att på så sätt skapa en bättre kommunikation. Författarna 

skriver i artikeln att media ofta porträtterar den sociala barnavården med att 

socialarbetare inte har förmåga och kapacitet att utföra sitt arbete och att de gömmer sig 

bakom byråkratin och lagar, vilket bidrar till att allmänheten skapar denna uppfattning 

om det sociala arbetet (Thomlison & Whiting 2012). Östberg (2010) menar i sin tur att 

vad bedömningar ska grundas på är otydligt i både forskning och i svensk lagstiftning, 

vilket inte ger en tillräcklig vägledning för socialarbetare. De professionella har ett visst 

handlingsutrymme inom arbetets ramar för att kunna göra bedömningar, samtidigt som 

strukturella villkor påverkar arbetet (Östberg 2010). Thomlison och Whiting (2012) 

menar vidare att om en god relation mellan media och socialarbetare inte finns, kommer 

journalister ändå att få tag i den information de vill ha. Detta gör att de professionella 

inom barnavården inte får någon chans till förklaring eller att försvara sitt arbete 

(Thomlison & Whiting, 2012). 

 

2.3 Medias framställning av grupper 

I Reid och Misener (2001) jämförande studie om hur tidningar framställer socialt arbete 

i USA och England, kommer forskarna fram till att bilden av det sociala arbetet var mer 

positivt framställt i artiklarna från USA och i artiklarna från England var bilden mer 

negativ. I både USA och England uppfattas artiklar gällande barnavård mer negativt 

framställda än andra områden inom socialt arbete. Författarna tror att orsaker till att det 

sociala arbete framställs som mer negativt i England kan vara de skandaler gällande 

barnmisshandel som har blivit stora nyheter i hela landet, vilka presenteras som 

negativa. Jämfört med USA som är ett större land, menar forskarna att nyheter om barn 
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som far illa blir mer uppmärksammade lokalt och inte nationellt. Forskarna kommer 

också fram till att skillnaden i framställningen mellan länderna kan ha att göra med att 

det sociala arbetet kan ses ha en högre status i USA jämfört med i England. Exempelvis 

är kvalifikationerna för utbildningen högre i USA än vad de är i England. Därför menar 

de att en högre yrkesstatus kan ha att göra med hur journalister väljer att framställa det 

sociala arbetet (Reid & Misener, 2001). 

 

Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011) har forskat på området äldreomsorg. 

Forskningen har fokus på föreställningar om äldreomsorgen och äldre och hur det 

beskrivs i svenska tidningar. Syftet med författarnas forskning var också att analysera 

hur framställningen kan påverka läsarnas helhetsbild av äldreomsorgen. Efter 

författarens diskursanalys av tidningar skriver de bland annat att tidningarna ibland gör 

generella påståenden gällande äldreomsorgens problem utifrån vissa specifika fall. 

Tidningarna lägger också betoningar vid de äldres ålder och känsloyttringar för att göra 

en historia som påverkar läsarna. Enligt författarna kan detta vara ett sätt för tidningarna 

att personliggöra och använda framkallande av motsättningar som medel för att skriva 

intressanta berättelser. De skriver också hur massmedier har en viktig roll för hur 

allmänheten uppfattar sociala problem, samt hur media genom sitt sätt att presentera 

sociala problem tenderar att reproducera dessa (Markström, Ljuslinder & Sjöström, 

2011). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I vår tidigare forskning har vi haft artiklar som är skrivna på engelska där de använt 

ordet “social worker”. Vi är medvetna om att detta ord kan ha olika innebörd beroende 

på sammanhang, men utifrån artiklarna har vi tolkat det som att författarna med “social 

worker” syftat till socialsekreterare och det är också det vi syftar till när vi har använt 

oss av ordet socialarbetare. 

  

Forskningen visar på att media kan påverka såväl socialarbetare som allmänheten med 

det som skrivs och hur det skrivs. Genom att media rapporterar om socialtjänsten och 

dess arbete upplever socialarbetare att deras yrkesstatus kan uppfattas negativt och de 

kan känna misstro. Media kan påverka på flera olika plan, som till exempel 

allmänhetens politiska förtroende och socialarbetarnas syn på sig själva. Relationen 

mellan media och socialtjänsten kan ses som ensidig eftersom socialtjänsten inte alltid 
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har möjlighet att uttala sig om vissa händelser. Detta leder till att media skriver det de 

vill skriva oavsett om socialtjänstens har uttalat sig eller inte. Forskarna menar att det 

hade varit bättre om journalister och socialarbetare hade en mer öppen relation och 

samarbete. Genom denna forskning har vi försökt att täcka in ett brett perspektiv med 

olika delar som kan kopplas till både socialtjänsten och media. Även om vi inte ämnar 

att undersöka just hur media kan påverka det sociala arbetet och allmänhetens 

uppfattning, så finner vi detta viktigt att ta upp. Media väljer vad de skriver om och hur 

det skrivs och eftersom vårt syfte med studie är att undersöka hur det skrivs om 

barnavårdsärenden, anser vi det viktigt att belysa hur media kan påverka, på vilket sätt 

och vem som kan påverkas. Trots vår ambition att ha forskning som täcker in ett brett 

perspektiv saknar vi studier på forskningsfältet gällande jämförelser mellan lokala och 

nationella mediers nyhetsrapporteringar. Bristen på denna forskning gav oss inspiration 

till att försöka fylla delar av den luckan med denna studie.  

 

3 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp vi har använt oss av vid genomförandet 

av studien. Vi använder oss av gestaltningsteorin som övergripande teori för att 

analysera vad som skrivs och lyfts fram eller inte i tidningsartiklarna. Som begrepp i 

studien använder vi oss av makt och syndabock. Dessa begrepp blir användbara för att 

se på vad som skrivs och vem som uttalar sig, hur nyheter är konstruerade och om 

någon tillskrivs ansvar eller skuld. Dessa teorier och begrepp går hand i hand och vi 

anser de relevanta för vår studie då vi undersöker hur artiklarna och dess innehåll är 

konstruerade. Nedan beskrivs dessa tre begrepp och där synliggörs också likheterna dem 

emellan. 

  

3.1 Gestaltningsteori 

Entman (1993) skriver om framing som handlar om ett sätt att beskriva kraften i en 

kommunicerande text. Genom teorin tittar man på hur kommunikationen i en text ser ut 

i till exempel nyhetsmedier och på vilket sätt kommunikation kan ha inflytande över 

den mänskliga medvetenheten. Framing handlar om att välja ut och rama in vissa 

aspekter av händelser och göra dessa mer framträdande i en kommunicerande text. 

Syftet kan vara att främja en viss problemdefinition, en viss orsaksförklaring, en viss 

moralisk värdering och/eller möjliga lösningar (Entman 1993, ss. 51-53). Men enligt 

Strömbäck (2010, s. 217) är detta inte något som behöver vara uppenbart varken för 
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läsaren eller för den som skriver texten. Strömbäck (2010, s. 216) översätter det 

engelska ordet framing som teori till gestaltningsteorin och menar att gestaltningsteorin 

fokuserar på hur nyhetsmedier framställer olika problem och händelser, på vilket sätt 

dessa gestaltas eller “ramas in”. Författaren menar att beskrivningar av händelser måste 

vara begränsade där vissa aspekter lyfts fram medans andra väljs bort, särskilt när det 

gäller nyhetsmedier som tävlar om människors uppmärksamhet (jmf Entman 1993). I 

denna studie kommer gestaltningsteorin till användning genom att analysera hur 

framställningen ser ut när det gäller socialtjänstens arbete med barn och unga som har 

uppmärksammat i nationella och lokala tidningar. Med hjälp av gestaltningsteorin kan 

vi finna hur händelserna har gestaltats och ramats in.  

 

3.2 Makt 

Begreppet makt har olika innebörder beroende på vad det handlar om och i vilken 

situation begreppet används och makt är därför svårt att definiera (Peterson 1991, s.6). 

Nedan beskriver vi den definition av makt som vi kommer att använda i denna studie. 

En sak som begreppet har gemensamt utifrån de olika definitioner som finns är att makt 

innebär möjlighet att påverka (Peterson 1991, s.6). Enligt Börjesson och Rehn (2009, 

s.17) är språket en av de mer djupgående maktteknikerna där makten ligger i att forma 

språket, definiera begrepp och kontrollera diskursen. Med hjälp av språket kan 

begränsningar göras vad det får talas om och även indirekt påverka hur människor 

tänker. Språket och förmedlare av språket, exempelvis media, är enligt Börjesson och 

Rehn (2009, s.18) ett av de större maktsystem som finns. En förmedlare av språket och 

även den största informationskällan för samhälle och politik är massmedia i form av tv, 

radio och tidning. Massmedia är även den främsta förmedlaren av åsikter och kunskap 

om samhället och besitter till viss del en indirekt makt över medborgarnas tankar 

(Peterson & Carlberg 1990, s.34). I denna studie kommer begreppet makt att användas i 

analysen för att se hur språket används, vilka som får komma till tals och vad det skrivs 

om i nyhetsartiklarna gällande arbetet kring barnavårdsärendena. 

 

3.3 Syndabock 

Svedberg (2012) skriver om projektion som en omedveten, mänsklig och vardaglig 

process där människor tillskriver någon annan eller något annat vissa egenskaper. Dessa 

egenskaper förknippas med negativitet, då det ofta handlar om aggression, ilska och 

vanmakt. Men det kan även handla om positiva och idealiserande egenskaper, till 
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exempel genom att hylla eller helgonförklara någon. När det handlar om negativa 

projektiva processer är syndabockar ett mer vardagligt uttryck för detta. Att till exempel 

hitta någon att skuldbelägga och ställa till svars kan ge en känsla av lättnad och att allt 

är i sin ordning. I relation till massmedier kan det handla om att journalister söker 

förenklade svar om vem som kan hållas ansvarig för en uppmärksammad händelse 

(Svedberg 2012, ss. 124-125). Vi kommer att använda oss av begreppet syndabock i 

enlighet med Svedbergs förklaring, för att i vår analys undersöka hur eventuella 

syndabockar framställs i händelserna kring barnavårdsärendena. 

 

4 Metod 

I följande kapitel presenterar vi vårt val av metod för studien i olika avsnitt. Studien har 

en socialkonstruktionistisk ansats vilket presenteras i första avsnittet. Vidare presenteras 

diskursanalys och grunddragen för den, redogörelse och motivering för vårt urval, 

reliabilitet och validitet samt redogörelser för etiska överväganden.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Denna uppsats har en grund i den vetenskapsteoretiska ansatsen socialkonstruktionism. 

Utgångspunkten inom socialkonstruktionismen är att verkligheten är socialt konstruerad 

och att synen på verkligheten ständigt kan förändras (Jönsson 2010, s. 17-18). Enligt 

socialkonstruktionsimen är det språkliga sociala samspelet mellan människor en grund 

för kunskap. Kunskapen uppstår i språkliga interaktioner där relationer konstrueras 

mellan individer samt mellan individer och objekt. Utifrån dessa konstruktioner skapar 

vi vår självförståelse och verklighetsuppfattning. Det här innebär att kunskap skapas i 

de språkliga interaktionerna i ett socialt samspel (Thomassen 2007, s. 205). Thomassen 

(2007, s. 206) ger exempel på fenomenet ”barnmisshandel” som är socialt konstruerat, 

och menar att ”barnmisshandel” konstrueras utifrån människors sätt att begreppsliggöra, 

betrakta och förhålla sig till fenomenet och vad det innebär. Författaren skriver att vårt 

sätt att begreppsliggöra vad barn utsätts för har uppstått vid en viss tidpunkt, som sen 

har utvecklats vidare med tiden. Genom nya tänkesätt har begreppsliggörandet av vad 

barn utsätts för konstruerat fenomenet ”barnmisshandel”.  

  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 11-12) finns fyra premisser för 

socialkonstruktionismen.  
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 Att ha en kritisk inställning till kunskap och inte omedelbart betrakta vår 

kunskap om världen som sanning.  

 Vår syn på kunskap om vår värld är präglad av kultur och historia, vilket innebär 

att den världsbild vi har kan ha varit annorlunda och den kan också komma att 

förändras. De sätt vi förstår och kategoriserar verkligheten skapas och 

upprätthålls genom socialt samspel. Att verkligheten konstrueras socialt 

förutsätter att verkligheten inte är bestämd eller given på förhand. 

 Hur vi uppfattar världen skapas och upprätthålls i sociala processer och kunskap 

produceras i dessa sociala samspel där man utvecklar en gemensam sanning. 

 Det finns ett samband mellan kunskap och social handling, där människor har 

olika sociala världsbilder vilket leder till olika sociala handlingar.  

 

Socialkonstruktionism är lämplig för denna studie då syftet är att göra en kvalitativ 

undersökning av hur socialtjänstens arbete framställs i lokala och nationella svenska 

tidningar i samband med fem barnavårdsärenden. Utifrån en socialkonstruktionistisk 

grund kan vi tolka hur socialtjänsten arbete med barnavårdsärenden konstrueras och 

enligt Jönsson (2010, s. 18) kan vi i vårt material bland annat undersöka hur texterna 

och innehållet är konstruerade, av vem, genom vilka processer, med vilka medel, i vilka 

sammanhang och i vems intresse.  

 

4.2 Diskursanalys 

Diskursanalys som används som metod för att analysera materialet i den här studien är 

en vanlig analysmetod inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv enligt Winther 

Jörgensen och Phillips (2000, s. 11). Bergström och Boréus (2012, s.354) skriver att vid 

användning av diskursanalys är det språket som står i fokus och att språket inte direkt 

återger verkligheten utan snarare bidrar till att forma verkligheten. Diskursbegreppen 

har fokus på social praktik, som innefattar all slags interaktion och människors vanor 

och handlingsmönster, och har att göra med språkanvändning eller andra teckensystem i 

sina specifika sammanhang. Det finns olika definitioner av diskurs; det kan innebära 

enbart det språkliga, alltså det som sägs och inte sägs och vad det talas om, men det kan 

också vara hur den som talar rör sig i rummet, vilka som är i rummet och var de är 

placerade (Bergström & Boréus 2012, ss. 22-23; Foucault 2011, s. 71). I vår analys har 

vi fokuserat på det språkliga för att se hur det skrivs, vad som skrivs och vem som 
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uttalar sig i tidningsartiklarna gällande socialtjänstens barnavårdsärenden. Det språkliga 

är vårt fokus i studien då det är tidningsartiklar vi studerar.   

 

Texter är resultatet av vad folk vill förmedla till andra och när dessa texter blir lästa och 

refereras uppstår konsekvenser gällande vad människor tänker och gör (Bergström & 

Boréus 2012, s. 17). Diskursanalys handlar inte bara om språket i sig utan även om den 

kontext och det sammanhang diskursen befinner sig i. Diskursanalysen innehåller flera 

olika inriktningar och sätt att analysera texter på men de har alla gemensamt att de är 

“systematiska studier av diskurser” (Bergström & Boréus 2012, s. 355). Vår studie har 

främst inspirerats av Foucaults diskursanalys. Foucaults diskursanalys kan ses i en 

vidare mening, då inte enbart texten analyseras utan även sammanhanget och de sociala 

praktikerna som texterna befinner sig i. Foucault intresserade sig för hur diskurser är 

uppbyggda, vad som finns med i diskurserna och vad som utesluts. Foucault menar att 

diskurser har en viss makt som artar sig i relationer mellan människor och detta kan leda 

till begränsningar och möjligheter för människor (Bergström & Boréus 2012, s. 361). 

Enligt Foucault kontrolleras människor när diskurser skapas. Det sker genom 

procedurer som Foucault kallar för utestängningsmekanismer. Foucault menar att det 

kan vara till exempel definitioner av vad som är rätt eller fel, sjukt eller inte sjukt, 

tradition eller inte tradition, och vad som anses som förbjudet eller ej (Bergström & 

Boréus 2012, s. 361; Bolander & Fejes 2015, s. 93). 

 

Diskursanalysen kan ha ett maktperspektiv i form av att sättet vi tänker och handlar på 

kan påverkas av språket. Maktperspektivet kan även visa sig genom vem som har rätt att 

uttala sig om något och vad som får sägas i olika diskurser (Bergström & Boréus 2012, 

ss. 354-381; Foucault 2011, s.72). Detta kan vi koppla till vår undersökning då media 

har makt gällande vad och hur de skriver samt att detta kan påverka läsaren. Vi har det 

ovannämnda maktperspektivet i åtanke när vi går igenom vårt material för att se hur 

diskursen ser ut i nationella och lokala tidningar gällande hur det skrivs om 

socialtjänstens arbete med barnavårdsärenden. Vi anser att Foucaults diskursanalys 

passar vår undersökning bäst då han fokuserar på språket och vad som skrivs och inte 

skrivs samt vad som anses rätt eller fel. Dessutom innehåller Foucaults diskursanalys ett 

maktperspektiv vilket gör att den är aktuell för oss då makt är ett relevant begrepp för 

vår analys. I vår studie undersöker vi diskurser kring barnavårdsärenden i 

tidningsartiklar, därmed undersöker vi även den makt som media har när och hur de 
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formulerar dessa barnavårdsärenden. Denna makt kan leda till en påverkan på 

socialtjänstens arbete och/eller allmänhetens uppfattningar om socialtjänsten.  

Vi har inspirerats av Bolander och Fejes (2015) i hur vi ska använda oss av Foucaults 

diskursanalys i vår undersökning. Foucault ger inga tydliga anvisningar om hur en 

diskursanalys bör gå till utan han menar att det går att välja ut olika delar av hans 

diskursanalys och forma sitt egna tillvägagångssätt (Bolander & Fejes 2015, ss. 90-

114). Foucault (2011, s.10) benämnde själv sin diskursanalys som en verktygslåda att 

plocka begrepp ifrån och inte en absolut förklaring av hur en diskursanalys bör gå till. 

Bolander och Fejes (2015) har delat upp Foucaults diskursanalys i olika steg. I det första 

steget kommer vi likt författarna att läsa igenom vårt material för att se vad det talas om 

och hur det talas om det. Vid läsningen kommer vi att söka efter nyckelord. I det andra 

steget läser vi materialet mer noggrant och när vi vet hur materialet ser ut kan vi finna 

olika samband men även vad som utesluts ur texterna. Vidare kommer vi att göra en 

djupare analys och bearbetning av det vi fått fram genom våra valda teorier och begrepp 

(Bolander & Fejes 2015, ss. 90-114).  

 

4.3 Urval 

Nedan följer ett resonemang kring vårt urval gällande tidigare forskning och våra valda 

barnavårdsärenden och artiklar till analysen.  

 

I vår studie hade vi kunnat använda oss av flera olika nyhetskällor men vi har valt att 

enbart använda oss av tidningsartiklar. Detta för att få en jämnhet och ha liknande källor 

på alla våra fall istället för att blanda mellan olika medier. Vi anser att tidningsartiklar är 

ett material som finns lättåtkomligt samt i stora kvantiteter vilket kan underlätta i vår 

urvalsprocess.  

 

Andersson och Ahnlund (2009) menar att ett mindre urval i kvalitativa studier kan ge en 

djupare kunskap jämfört med vad ett större urval gör då ett större urval kan ses mer som 

ett sannolikhetsurval. Författarna skriver att den vanligaste urvalsprocessen inom 

kvalitativ forskning anses vara ändamålsenliga eller målinriktade urval, med vilket 

menas att hitta ett informationsrikt material att studera som kan ge en djupare kunskap 

(Andersson & Ahnlund 2009, ss. 181-196). I denna studie har vi strategisk valt ut vilka 

barnavårdsärenden vi vill utgå ifrån och därefter valt ut vilka artiklar som är användbara 

för att materialet ska vara relevant för studiens syfte och frågeställningar (jmf Bryman 
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2008, ss. 392, 434). Dock menar Bryman (2008, s. 392) att ett målinriktat urval inte kan 

ge ett generaliserbart resultat. Detta är något vi är medvetna om och det är heller inte 

vårt syfte med studien. Vi vill med studien skapa en förståelse för hur socialtjänstens 

arbete kan framställas i media. Men eftersom vårt material är begränsat utifrån några 

olika nationella och lokala tidningar för att kunna göra en jämförande studie, är vi 

medvetna om att ett bortfall av andra tidningar och artiklar förekommer vilket gör att 

resultatet inte blir heltäckande. 

  

Vi har använt oss av tidningsartiklar från Svenska dagbladet, Dagens nyheter och 

Aftonbladet som nationella tidningar då dessa är några av Sveriges största rikstäckande 

tidningar. Dagens Nyheter är oberoende liberal vilket innebär att den står “fri 

från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer” (DN 2018). Dagens nyheter är 

en rikstäckande dagstidning som främst är en prenumererad upplaga men som även går 

att köpa lösnummer av och den läses av drygt två miljoner människor varje vecka (DN 

2018). Svenska Dagbladet betecknar sig som obunden moderat och har dagligen 750 

000 läsare i alla kanaler. Även Svenska Dagbladet är en rikstäckande tidning i Sverige 

som går att prenumerera på samt köpa i lösnummer (SvD u.å). Aftonbladet betecknar sig 

som en oberoende socialdemokratisk kvällstidning (Aftonbladet u.å.). De lokala 

tidningarna har vi valt utifrån var våra valda barnavårdsärenden har skett. Med lokala 

tidningar syftar vi till tidningar som ges ut inom ett begränsat område i Sverige. Med 

detta menar vi att tidningen ges ut inom en viss stad, län eller landskap. De lokala 

tidningar vi har använt är; Smålandsposten, Östran, Jnytt, Blekinge Län Tidning, 

Sydöstran, Gefle Dagblad, Corren, MotalaVadstena Tidning och Arbetarbladet.  

  

De barnavårdsärenden vi har valt som material att utgå ifrån i vår studie har vi bland 

annat funnit genom att söka på frasen “uppmärksammade barnavårdsärenden” på olika 

sökmotorer. Vissa fall visste vi om sedan tidigare då vi läst om dessa, och andra fall 

läste vi oss till i de artiklar vi redan hittat där de nämnt andra uppmärksammade 

barnavårdsärenden. Några utav fallen vi tänkt använda oss av från början valde vi bort 

då vi inte fann tillräckligt med artiklar om dessa. Detta landade i att vi har valt att utgå 

från fem olika barnavårdsärenden som har skett i Sverige under 2000-talet. 

  

Utifrån de artiklar vi har hittat har vi behövt göra ett urval för att begränsa materialet 

storlek. Begränsningen har gjorts för att få fram de artiklar som är mest relevanta till vår 
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studie. Kriterier för de artiklar vi anser vara relevanta är att de ska handla socialtjänstens 

arbete samt att det ska kopplas till det aktuella barnavårdsärendet. 

  

Nedan följer en kort beskrivning av varje fall samt hur många artiklar vi hittat. 

Fall ett handlar om en flicka som under flera år blev utsatt för övergrepp av sin pappa. 

Antal artiklar 46 stycken (15 lokala, 31 nationella) 

Fall två handlar om en flicka som blev mördad av sin mamma. Antal artiklar 15 stycken 

(10 lokala, 5 nationella) 

Fall tre handlar om en flicka som tar sitt eget liv efter att ha blivit omhändertagen enligt 

Lagen om vård av unga (LVU). Antal artiklar 16 stycken (5 lokala, 11 nationella) 

Fall fyra handlar om barn som omhändertogs och placerades utanför familjen. Antal 

artiklar 19 stycken (11 lokala, 8 nationella) 

Fall fem handlar om en ensamkommande flyktingflicka som placerades hos sina 

släktingar. Flickan dödades sedan av sina släktingar Antal artiklar 40 stycken (35 

lokala, 5 nationella) 

Sammanlagt 136 artiklar, 73 lokala, 63 nationella 

 

4.3.1 Tillvägagångssätt och arbetsfördelning 

Nedan följer ett resonemang hur vi har gått tillväga i arbetet att finna och välja ut 

artiklar både gällande tidigare forskning och material i form av artiklar från de valda 

barnavårdsärendena.  

 

I sökandet av tidigare forskning har vi använt oss av Linnéuniversitetets databaser; 

Swepub, Libris och Social services abstracts. När vi sökte efter forskningen så var vårt 

mål att hitta ett brett material som täcker de områden vår studie handlar om. De 

områdena handlar om medias påverkan, relationen mellan media och socialtjänst och 

media framställning av grupper. De sökord vi har använts oss av för att hitta relevant 

forskning är; child welfare, media, newspaper, social services, influence, compare, 

effects, socialtjänst, socialt arbete, massmedia, tidning och barnavård. Vid sökning på 

vissa utav orden har vi använts oss av trunkeringstecknet (*) och frassökning (“”) för att 

få olika böjningsformer av det valda ordet samt för att få fram det specifikt sökta ordet 

eller ordföljden.  
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I sökandet efter nationella och lokala tidningsartiklar har vi sökt i Retriever 

mediearkivet som vi finner genom Linnéuniversitetets databas. I vår sökning efter 

artiklar har vi använt oss av sökordet “Socialtjänst” i kombination med olika sökord 

kopplade till våra valda barnavårdsfall. Vi kommer inte skriva vilka fall det är på grund 

av etiska skäl (se avsnitt etiska överväganden). Även i sökningen av tidningsartiklar har 

vi använts oss av trunkeringstecknet och frassökning för att begränsa och tydliggöra vår 

sökning.  

 

Till en början av arbetet med denna studie delade vi upp vissa moment mellan oss. 

Avsnitten om tidigare forskning, metod och teori delade vi upp genom att vi sökte 

litteratur och skrev olika delar av dessa avsnitt enskilt. Dock har denna arbetsdelning 

med tiden blivit alltmer diffus då vi tillsammans har läst och omarbetat texterna för att 

vi båda ska vara delaktiga i avsnittens formuleringar och innehåll. Resterande avsnitt 

som inledning, resultat och analys samt diskussionsavsnittet har vi tillsammans skrivit. 

Genom denna arbetsfördelning har vi båda två som uppsatsförfattare varit delaktiga i 

processen samt att vi båda står bakom alla delar i uppsatsen. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

En studie anses som pålitlig och tillförlitlig om andra forskare skulle upprepa vår studie 

och få ett likvärdigt resultat, studien anses då ha en hög reliabilitet. I en kvalitativ studie 

kan det vara svårare att uppnå hög reliabilitet eftersom sociala miljöer och betingelser 

förändras. Därför kan det vara svårt för en forskare att konstruera samma sociala 

kontext och förhållningssätt som föregående forskare har gjort i sitt material (Bryman 

2008, s. 352). Om någon skulle göra en likadan studie som oss kommer de antagligen 

inte att få samma resultat eftersom att de går in med egna tolkningar. Därför är 

reliabilitet inte lika relevant i vår studie som i en kvantitativ studie. Däremot kan vår 

studie fortfarande anses vara tillförlitlig då vår analys grundar sig i tidigare forskning 

och teorier.  

 

Validitet innebär att en studie ämnar att undersöka det den säger sig undersöka. I en 

kvalitativ studie ligger inte fokus på det mätbara, istället avser studien att vara ”sann 

mot sig själv”. Validitet i en studie kan även beskrivas med att den data som forskaren 

samlar in ska överensstämma med de teoretiska idéer som forskare får fram i sitt resultat 

(Bryman 2008,  ss. 351-352). I denna studie använder vi oss av artiklar skrivna i 
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nationella och lokala tidningar utifrån vissa valda barnavårdsärenden. Vi använder oss 

av ett begränsat urval i vår studie för att få fram det mest relevanta material för vår 

studies syfte och frågeställningar. Genom att studiens resultat visar på att våra 

tolkningar av vårt insamlade material förankras i både teori och tidigare forskning, visar 

studien på en hög grad av överensstämmelse dem emellan.  

 

4.5 Etiska överväganden 

En viktig del inom forskningsetiken enligt Vetenskapsrådet (2017) är 

individskyddskravet som handlar om hur de som deltar i forskningen som informanter 

behandlas och att de skyddas från kränkningar och skador. Forskning och ny kunskap är 

viktig för samhället och ibland kan forskning bedrivas även om det inskränker på 

individskyddskravet om det hindrar viktig forskning, så kallat forskningskravet. Det är 

därför viktigt inom forskningsetik att väga mellan dessa två krav för att ha god 

forskning men även skydda deltagarna i forskningen. Att göra etiska överväganden 

handlar om att hitta en balans mellan olika legitima intressen. Det är alltså viktigt inom 

forskningsetik att väga risk och nytta mot varandra (Vetenskapsrådet 2017, ss. 7-20).   

  

Individskyddskravet kan delas in i fyra viktiga krav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska 

principer ska vara till hjälp för förhållandet mellan forskare och forskningsdeltagare så 

att rimliga avvägningar kan göras vid konflikter mellan individskyddskravet och 

forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Då vår studies empiriska material 

grundar sig i redan utgivna och publicerade tidningsartiklar är inte alla de 

forskningsetiska principerna tillämpliga på vår forskning. Samtyckes-, informations- 

och nyttjandekravet är inte relevanta för oss då materialet vi använder redan är 

publicerat och därför tillgängligt för offentligheten och samhället att använda. Vi 

inhämtar inte samtycke eller ger information om vår studie då vi inte har någon 

personlig kontakt med de som berörs i de publicerade artiklarna. Därav är inte heller 

nyttjandekravet relevant då vi inte använder oss av uppgiftslämnare eller 

försökspersoner som vi bör förhålla oss till utan enbart redan publicerat material.  I och 

med detta skapar inte nyttan av denna studie någon risk för konfidentialitetskravet. 

Trots att artiklarna är offentligt material har det ändå varit viktigt att reflektera över 

artiklarna och de personer som har exponerats i dessa. Vi har likt Ohlsson (1997, s. 19-

20) valt att inte skriva ut namn på personer som förekommer i tidningsartiklarna. Detta 
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för att studien inte syftar till att analysera enskilda individer anser vi det varken relevant 

eller till nytta för studien att skriva ut namn som förekommer i artiklarna. De individer 

som artiklarna handlar om kan även antas ha varit tillräckligt exponerade i media och att 

skriva ut namn i studien skulle kunna resultera i mer oönskad uppmärksamhet för de 

berörda. Att skriva ut enskildas namn skulle också kunna leda till att läsarens fokus 

hamnar på dessa personer, vilket inte är studien syfte. Därför har vi även valt att inte 

namnge tidningsartiklarnas författare i presentationen av resultatet. 

  

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor har som syfte att 

“skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”(SFS 

2003:460 § 1). I lagen finns bestämmelser i §§ 3-4 gällande att lagen tillämpas på 

forskning som kan röra känsliga personuppgifter eller om forskningen innebär ingrepp, 

påverkan, risker eller skador fysiskt och/eller psykiskt på deltagande i forskningen (SFS 

2003:460). Vår studie kommer inte att göra en etikprövning enligt lagen då lagen endast 

gäller vissa typer av forskning där vår studie inte inkluderas, men det är ändå viktigt för 

forskaren att veta vilka lagar som finns som har betydelse för vetenskapligt arbete 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 15). 

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi vårt material genom att analysera det med hjälp av våra 

teorier och begrepp gestaltningsteori, makt och syndabock. Vi kopplar också vårt 

material till tidigare forskning. Avsnittet är indelat i tre delar; hur tidningar skriver, 

syndabockar och likheter och skillnader. Det första och sista avsnittet är indelat i 

underrubriker. 

 

5.1 Hur tidningarna skriver 

Det här avsnittet handlar om hur de nationella och lokala tidningarna använder sig av 

olika medel för att skapa och forma och sin text. 

 

5.1.1 Effektfulla ord 

I tidningsartiklarna används vissa ord som är mer effektfulla och målande. Med 

effektfulla ord syftar vi till ord och uttryck som känslomässigt påverkar oss som läsare. 

Detta effektfulla och målande skrivandet finns i både lokala och nationella tidningar, 
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men med vissa skillnader i vilka ord som används och dess grad av effektfullhet. Vissa 

ord skapar starkare effekter och det är framförallt i de nationella tidningsartiklarna som 

dessa återfinns. De lokala tidningsartiklarna använder också uttryck som kan anses 

effektfulla men som vi inte tolkar som lika starka som de nationella tidningsartiklarna. 

Dessa målande ord och uttryck återkommer i alla de fem barnavårdsärendena och 

återfinns i cirka 100 av 136 artiklar, både lokala och nationella. Nedan följer några 

exempel på ord och uttryck från de lokala och nationella tidningsartiklarna som vi anser 

påvisar denna skillnad.  

 

När det skrivs i artiklar om kritik gällande socialtjänstens arbete i de lokala 

tidningsartiklarna används det framförallt uttryck som “omfattande kritik”, “hård 

kritik”, “stark kritik” och “kraftig kritik”. Uttryck som “allvarliga brister”, “visar på en 

rad brister” och “stora brister” används även de för att beskriva socialtjänstens arbete. 

Dessa ord och uttryck återkommer i liknande former i nästintill alla de lokala 

tidningsartiklarna. När lokaltidningarna skriver om individer utifrån barnavårdsärendena 

gör de det på ett målande sätt till exempel “hon var sprallig och glad tjej” (fall tre), “lilla 

[barnet]”(fall fem) samt “en liten flicka, blott åtta år gammal, hittades brutalt 

misshandlad i sitt hem” (fall fem). Målande ord och meningar likt dessa förekommer i 

åtta lokala tidningsartiklar vilket gör att det inte finns något tydligt mönster att de 

återfinns i större utsträckning i de lokala tidningarna. De här beskrivningarna kan därför 

inte ses som representativa för hur det skrivs om alla fem fall.  

 

I de nationella tidningsartiklarna förekommer uttryck som till exempel “skarp kritik”, 

“kritiken mot socialtjänsten har varit massiv”, “socialtjänsten gav upp”, “massiva 

protester”, “skapat enorma känslor”, “kommunen [...] har med sitt agerande grovt kränkt 

och själsligt misshandlat två små barn”, “djupt omskakande, tragisk och viktig historia 

om dagens Sverige” samt “ofattbar tragedi”. Detta är exempel på hur det skrivs om 

socialtjänstens arbete i samband med barnavårdsärenden, vilket förekommer i nästintill 

alla nationella tidningsartiklar. I de nationella tidningsartiklarna beskrivs individer på 

liknande beskrivande sätt som i de lokala tidningsartiklarna; “och här har den lilla tjejen 

varit, hon som alltid ville vara fin och lukta gott” (fall tre), “[flickan] är karismatisk och 

smart” (fall tre), “en jättesöt, glad och lite tystlåten tjej” (fall två) samt “i det här fallet 

har två friska underbara flickor kommit i kläm” (fall tre). I de nationella 

tidningsartiklarna finns cirka 10 stycken artiklar som innehåller beskrivningar av 
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individer. Men de här beskrivningarna kan inte heller i de nationella tidningsartiklarna 

ses som representativa då de förekommer i mindre antal. 

 

Ibland kan de lokala och nationella tidningsartiklarna framställa en mening eller en 

händelse på olika sätt. Nedan följer två exempel på detta; 

 

Exempel 1 

“[Flickan] hade adhd och trotssyndrom och svårigheter att kontrollera sina känslor”  

                   (Gefle Dagblad, fall tre) 

“Hon hade flera diagnoser och var kraftigt utagerande”  

(Aftonbladet, fall tre) 

 

I exemplet ovan är citat från en nationell och en lokal tidning som beskriver samma 

flicka på olika sätt. I det första citatet beskrivs det mer faktamässigt vilka diagnoser 

flickan hade. Medans det i det andra citatet påpekas att hon hade flera diagnoser vilket 

blir otydligt för läsaren och kan ge en uppfattning av att flickan hade fler diagnoser än 

vad hon egentligen hade. Både Gefle Dagblad och Aftonbladet beskriver flickans 

problematik men på olika sätt. Aftonbladet skriver att flickan var ”kraftigt utagerande” 

och Gefle Dagblad skriver att flickan har ”svårigheter att kontrollera sina känslor”. 

 

Exempel 2 

“Där och då började en ett år lång mardröm” 

             (Gefle Dagblad, fall fyra)  

“Ett samtal till socialtjänstens räckte för att paret skulle förlora sina två döttrar och 

kastas in i en årslång, bisarr juridisk mardröm” 

         (Aftonbladet, fall fyra)   

 

Skillnaden i exemplet ovan visar på hur Aftonbladet lägger till ord som ”kastas in” och 

”bisarr juridisk mardröm” för att framhäva situationen. Gefle Dagblad har beskrivit 

samma situation men utan lika många effektfulla och målande ord. Här ramar 

Aftonbladet in händelserna på ett annat sätt och använder ord för att framhäva detaljer 

som enligt Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011) är ett sätt påverka läsaren och 

framkalla känslor. Här blir det tydligt hur Aftonbladet som nationell tidning och Gefle 

Dagblad som lokal tidning rapporterar om en och samma händelse på skilda sätt. 
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En skillnad finns mellan de nationella tidningsartiklarna där Aftonbladet utmärker sig 

från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Aftonbladet använder ord, uttryck och 

beskrivningar som är effektfulla genom att de till exempel tar hjälp av svordomar för att 

stärka bilden av det som skrivs samt att vissa ordval kan uppfattas som mer extrema. 

Följande citat kommer från Aftonbladet som visar på hur de kan skriva; “nu växer 

skandalen”, “väntar fem års helvete”, “dessa satans svikare”, “låter ett barn fara så in i 

helvete illa”, “så jävla trött”, “socialtjänsten är skit”. Dock ska det påpekas att dessa 

citat framförallt kommer från ledarsidorna, debattartiklar och krönikor vilket kan ha 

betydelse för vilken typ av ord och uttryck som används. Debattartiklarna är något som 

Aftonbladet inte står för utan det är skribenten till artikeln som gör det. En debattartikel 

i Aftonbladet får även vem som helst skicka in och uttrycka sina åsikter (Aftonbladet 

2018).  

 

Sättet i hur de lokala och nationella tidningarna väljer att skriva på kan kopplas till 

gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin handlar om hur nyhetsmedier väljer ut och ramar 

in vissa aspekter och händelser och gör dessa mer framträdande i en text, detta för att 

främja en viss problemdefinition (Entman 1993, ss. 51-53). När de lokala och nationella 

tidningarna i denna studie använder effektfulla och målande ord och uttryck bidrar de 

till att händelser ramas in och blir mer framträdande i texten. Ett exempel på detta är 

citatet “en jättesöt, glad och lite tystlåten tjej” som ger en målande bild av flickan i fall 

två samt gör beskrivningen av henne mer framträdande i texten. Citaten i detta avsnitt är 

exempel på hur tidningar kan framställa olika problem och händelser genom sättet det 

gestaltas på (Strömbäck 2010, s. 216). Att gestalta och rama in vissa händelser kan vara 

ett sätt i skrivandet för att fånga läsaren, då nyhetsmedier enligt Strömbäck (2010) kan 

tävla om människors uppmärksamhet genom att lyfta fram vissa aspekter i texten. För 

de lokala tidningarna kan det handla om att rama in händelser för att fånga läsare i 

lokaltidningens geografiska område. För de nationella tidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet kan det handla om att konkurrera med varandra för 

att fånga läsare. Det skulle därför kunna vara aktuellt för nationella tidningar att rama in 

händelser genom att dels beskriva händelserna på ett detaljerat sätt som till exempel det 

tidigare nämnda citatet som handlar om paret som ”kastas in i en årslång, bisarr juridisk 

mardröm” och dels använda uttryck som ”skarp kritik”, ”massiva protester” och 
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”ofattbar tragedi” för att framhäva vissa aspekter och konkurrera med andra 

nyhetsmedier och fånga läsare. 

 

Både de lokala och nationella tidningar har en makt i att bestämma vad som ska skrivas 

och vad som inte ska skrivas. Det är en typ av maktteknik att forma språket, definiera 

begrepp och kontrollera diskursen (Börjesson & Rehn 2009, s. 17) vilket kan kopplas 

till exemplen ovan från både de lokala och nationella tidningsartiklarna. De väljer vilka 

begrepp som ska användas och hur dessa begrepp ska användas samt hur de ska forma 

språket. Tidningar är en av de största informationskällor för samhälle och politik och 

med hjälp av hur de utformar språket besitter de en indirekt makt för hur saker kan 

komma att uppfattas av allmänheten (Peterson & Carlberg 1990, s. 34). De effektfulla 

uttryck och ord i materialet är ett sätt att forma språket på och är enligt Markström, 

Ljuslinder och Sjöström (2011) ett sätt att påverka läsaren och framkalla känslor genom 

att framhäva detaljer och ord som egentligen kan sakna en viktig betydelse i sitt 

sammanhang. Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011) ger exempel på att dessa 

detaljer kan vara ålder och känsloyttringar. Detta kan jämföras med våra citat där det 

både finns beskrivande ord som “jättesöt”, “glad”, “underbara” samt att de använde 

adjektiv som “skarp”, “hård”, “omfattande” och “massiv”. I både de nationella och 

lokala tidningsartiklarna används dessa ord och uttryck och de kan vara att sätt att 

känslomässigt påverka läsaren. 

 

5.1.2 Experter 

I tidningsartiklarna från de olika barnavårdsfallen förekommer det att andra professioner 

utanför socialtjänstens verksamhet uttalar sig om socialtjänstens arbete och om hur 

fallen har hanterats. Detta är återkommande i de tre nationella tidningarna Aftonbladet, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet där det i 13 av totalt 63 artiklar från fall ett, två, 

tre och fem finns uttalanden från andra professioner. I nästan hälften av de tretton 

artiklarna förekommer det uttalanden från flera olika professioner i en och samma 

artikel. I de lokala tidningsartiklarna återfinns också enstaka uttalanden från andra 

professioner. Det förekommer i 7 av totalt 73 artiklar och från fall ett, fyra och fem. 

Dessa personer som har fått utrymme i artiklarna är till exempel ministrar, forskare, 

statsvetare och ordföranden i olika förbund, som inte direkt är inblandade i den aktuella 

händelsen. Citaten nedan visar några exempel på de uttalanden som förekommer i 
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artiklar från alla fem fall. Först kommer citat från de nationella tidningsartiklarna, sedan 

följer citat från de lokala tidningsartiklarna. 

 

Citat från nationella artiklar 

- Att den sista utvägen med en 13-åring ska vara låst institution känns inte rimligt, säger 

barnrättsforskaren Pernilla Leviner. Hon kallar fallet [barnets namn] ’ett enormt 

misslyckande’. [...] Hon menar att om inlåsning ansågs vara enda möjligheten tyder det 

på en brist.  

(Aftonbladet, fall tre) 

Madeleine Cocozza är psykoterapeut och doktor vid Linköpings universitet [...] -Det är 

inte rättssäkert att vara barn idag. Inte ens om det finns en anmälan om att man blir illa 

behandlad. 

      (Dagens Nyheter, fall två) 

Akademikerförbundet SSR [sic] kritik mot regeringen för att den inte kräver att de 

socialsekreterare som arbetar med barn och unga ska ha minst ett års yrkesverksamhet. 

Dessutom kräver förbundet att socialsekreterare får legitimation. -Så att medborgare i 

utsatta positioner vet att de möter en person som är kompetent för uppgiften, säger 

förbundsordförande Christin Johansson till DN. 

(Dagens Nyheter, fall ett)  

-Det här som [Janne Josefsson] plockar upp är inget unikt. Det är oerhört svårt för det 

offentliga att kontrollera alla medborgare och veta vad som händer, säger han, men 

pekar också på att tjänstemän ignorerar svåra ärenden, säger Torgny Klaesson, 

statsvetare vid Växjö universitet.  

(Svenska Dagbladet, fall ett)  

Fallet [namn] i [stad] och andra uppmärksammade socialtjänstskandaler har visat att 

skyddet och stödet för barn och unga måste förbättras. Det sade äldre- och 

folkhälsominister Maria Larsson när hon på torsdagen presenterade den nya 

utredningens direktiv. 

               (Dagens Nyheter, fall ett) 

Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté. -Man är inte nöjd med det sättet som 

Sverige sköter socialtjänstutredningarna, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist och 

programchef vid Unicef i Sverige.  

(Dagens Nyheter, fall fem) 

Citat från lokala tidningsartiklar 
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Läget är illa för socialtjänsten i [stad]. Men det ser lika eländigt ut runt om i landet. Det 

säger socionomernas fackliga ordförande Heike Erkers. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem) 

Socialtjänsten och angränsande verksamheter måste ta lärdom av fallet [namn] så att 

händelser av detta slag aldrig mer upprepas. Men att sparka ansvariga chefer, det löser 

inget. Det menar Föreningen Sveriges Socialchefer [...].  

     (Östran, fall ett)  

Det finns inget som säger att socialtjänsten måste agera på det sätt den gjort i [kommun]. 

Det säger barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen. – Lagen säger inte att man måste 

handla först och tänka sen. Här har ingen tänkt på vad man gör med barnen. 

                    (Gefle Dagblad, fall fyra) 

 

I artiklarna kommer experter till tals som inte är anknutna till respektive fall. En 

maktteknik enligt Börjesson och Rehn (2009, s. 17) kan vara att kontrollera diskurser 

vilket i detta fall handlar om vem som får uttala sig samt tidningarnas makt att 

bestämma vilka källor och utsagor som ska publiceras. Citaten visar på olika 

professioner får komma till tals i de lokala och nationella tidningsartiklarna. Genom att 

tidningarna har med dessa källor så framhävs professionernas kunskap och åsikter i 

koppling till den aktuella händelsen. Detta skulle kunna förstås utifrån att texten ska få 

en bredare kunskap och större underlag till den aktuella händelsen för att på så vis nå ut 

till en större grupp människor.  

 

Genom att tidningarna använder sig av uttalanden från utomstående professioner tolkar 

vi med hjälp av gestaltningsteorin detta som ett sätt att välja ut och lyfta fram vissa 

aspekter av händelser. Att tidningsartiklarna väljer att använda sig av uttalanden från 

dessa personer kan vara ett sätt att bidra till en viss definition av problemet, förklara 

orsaker till problemet, lägga moraliska värderingar till den aktuella händelsen och/eller 

att få fram möjliga lösningar till problemet (Entman 1993, ss. 51-53). Gestaltningsteorin 

kan användas som ett medel att beskriva kraften i en kommunicerande text. När 

tidningsartiklarna använder dessa uttalanden från de olika utomstående professionerna 

tolkar vi det utifrån gestaltningsteorin att tidningarna vill skapa en mer kraftfull text 

som pekar på problemet, dess orsaker, lösningar samt kan leda till moraliska 

tankegångar.   
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5.1.3 Flickans utrymme i artiklarna 

I fall tre förekommer det utdrag från barnets egna dagboksanteckningar, utdrag från 

journalanteckningar från barnavårdscentralen (BVC), journalanteckningar från barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) samt skriftligt utlåtande från psykolog. Fallet handlar om 

en flicka som efter att ha blivit placerad på ett SiS-hem tagit sitt liv. I de nationella 

tidningarna förekommer det tre artiklar som innehåller både dagboksanteckningar, 

journalanteckningar och psykologutlåtande. I de lokala tidningarna finns det två artiklar 

där det förekommer utdrag från flickans dagboksanteckningar. Dagboksanteckningarna 

som det citeras från i tidningsartiklarna är långa utdrag där barnet skrivit ner sina egna 

tankar och känslor om sin situation. I både de lokala och nationella tidningsartiklarna 

har de även publicerat bilder direkt tagna på barnets dagboksanteckningar. 

Journalanteckningar och utlåtande från BVC, BUP och psykolog är sekretessbelagda 

handlingar och på så vis privata handlingar där barnets situation och omgivning 

beskrivs detaljerat utifrån barnets aktuella livs- och hälsosituation. I dessa anteckningar 

beskrivs bland annat barnets svårigheter och familjesituation.  

 

Utifrån gestaltningsteorin används dagboksanteckningar och utdrag från journalerna för 

att i artiklarna rama in vissa aspekter av barnavårdsärendet och göra de mer 

framträdande. I fall tre ramas flickans egna tankar och ord in för att framhäva flickans 

känslor och upplevelser. Att artiklarna i fall tre framhäver de här detaljerna ger flickan 

en möjlighet att komma till tals trots att hon inte längre lever. På det här viset tillskrivs 

texterna en makt då flickan får komma till tals och hennes åsikter och kunskap blir 

tillgängliga för läsaren att ta till sig. Massmedia är den främsta förmedlaren av åsikter 

och kunskap och genom texter och språk kan de ha en indirekt makt att påverka hur 

läsarna tänker. Genom att framhäva detaljer om flickans egna tankar och känslor från 

dagboksanteckningar samt journalanteckningar som beskriver flickans situation kan det 

vara ett sätt att framkalla känslor och påverka läsaren enligt Markström, Ljuslinder och 

Sjöström (2011).  

 

5.2 Syndabockar 

I både nationella och lokala tidningar förekommer det att tidningarna söker någon eller 

några att lägga ansvaret på eller lägga skulden på för den aktuella händelsen. I cirka 90 

av 136 artiklar totalt så läggs ansvaret på socialtjänsten som helhet i varje kommun. 
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Nedan följer några citat hämtade ur både lokala och nationella tidningar som är exempel 

för hur det skrivs skuldbeläggande och ansvarssökande i alla fem barnavårdsärendena.  

 

‘Vi försöker förklara så gott det går och får nu tvätta bort det socialtjänsten ställt till 

med.’   

             (Gefle dagblad, fall fyra) 

 

Aftonbladets granskning avslöjar att kommun, stat och landsting skyller på varandra. 

Socialtjänsten i [kommun] hade det yttersta ansvaret för [barnet], men struntade i 

orosanmälan, trots att socialtjänsten enligt lag är skyldig att göra en skyddsbedömning 

inom ett dygn. 

                       (Aftonbladet, fall tre) 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat fallet med mördade [barnet] och 

ger socialtjänsten i [kommun] skarp kritik för hur de hanterat [pappans] anmälan. 

Framförallt har de inte satt barnperspektivet i första hand. ‘Bedömningen är att det 

funnits riskindikatorer av sådant slag att detta borde ha föranlett ett aktivt agerande. Det 

samlade intrycket är att socialkontoret avhände sig frågan om barnets behov av skydd 

alltför snabbt och med stöd av ett bristande underlag’, skriver IVO. 

             (Dagens Nyheter, fall två) 

Många i omgivningen ser misären. Några poliser, skolan, grannarna, psykvården, alla 

gör sitt bästa för att uppmärksamma socialtjänsten i [kommun] på problemen. Men de 

har så uppenbart negligerat att ta tag i problemet att de har äventyrat [flickans] liv, hela 

hennes framtid.   

                      (Aftonbladet, fall ett) 

Att inte kontakta en familj på två månader är helt absurt. Tänk ett barn som söker hjälp 

hos socialen och så dröjer det flera månader, det är inte okej, säger [IVO-inspektör]. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem) 

 

Det är inte enbart hela socialtjänsten i den aktuella kommunen som ansvaret och 

skulden läggs på. I fall ett finns det 17 artiklar och i fall fem finns det fyra artiklar där 

enskilda individer eller mindre grupper lyfts fram i texterna när det skrivs om vad som 

har gått fel och vilka brister som uppdagats. Artiklarna från fall ett är från lokala och 

nationella tidningar. Artiklarna från fall fem är enbart från lokala tidningar. Nedan följer 
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citat som visar på hur enskilda individer eller mindre grupper lyfts fram som ansvariga 

för det som gått fel i barnavårdsärendet.  

 

Handläggaren kollar inte posten. [...] Men enligt utredningen hon hade [sic] kunnat 

öppna posten vid tre tillfällen under de sex dagar ärendet låg oöppnat. 

(Sydöstran, fall fem) 

Elva olika handläggare på socialförvaltningen var involverade i [flickan]. Ingen 

agerade. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem)  

Handläggarna upplevde kulturella skillnader som ett hinder för att kontakta 

vårdfamiljen och bedömde incidenterna som kulturskillnader. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem) 

Bilderna av en inkompetent ledning, okunniga tjänstemän och en utnyttjad flicka väckte 

extremt starka känslor i en vanligen så lugn kommun.  

            (Smålandsposten, fall ett)  

[Kommun] är uppdragsgivare för utredningen, som går hårt åt en enskild person, chefen 

på kommunens familjesektion. Han hade ingen erfarenhet av barnavårdutredningar och 

följde inte heller gällande rutiner, slår rapporten fast. ‘Med facit i hand skulle 

riskfaktorerna vägt tyngre och föranlett mer omfattande utredningar. dessutom borde 

fler utredningar öppnats efter upprepade anmälningar,’ skriver Hindberg. 

             (Smålandsposten, fall ett) 

Han var ansvarig för att inga grundliga utredningar gjordes om flickans situation – trots 

upprepade anmälningar. 

            (Svenska Dagbladet, fall ett) 

 

De här citaten är exempel på hur det skrivs i artiklarna gällande vem som anses ansvarig 

eller som bär skuld för händelserna i barnavårdsfallen. I artiklarna som lägger skulden 

på socialtjänsten i den aktuella kommunen handlar det om hela organisationen eller hela 

socialnämnden som pekas ut som ansvariga för händelsen. I artiklarna där enskilda eller 

mindre grupper pekas ut som ansvariga läggs skulden på chefer, tjänstemän och 

handläggare. Detta skuldbeläggande och ansvarsutpekande tolkas här utifrån begreppet 

syndabock. Enligt Svedberg (2012, s. 124-125) är projektion en vardaglig process som 

handlar om att tillskriva någon annan egenskaper som oftast är negativa, till exempel 

skuld. I tidningsartiklarna kan det projektion handla om att tillskriva socialtjänsten i den 
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aktuella kommunen eller enskilda tjänstemän och handläggare viss skuld för en 

händelse. I citaten ovan pekas socialtjänsten eller enskilda personer ut som 

syndabockar. Denna process att vilja tillskriva någon skuld eller ansvar handlar ofta om 

känslor av aggression, ilska och vanmakt. Att artiklarna tillskriver socialtjänsten i den 

aktuella kommunen eller enskilda tjänstemän skuld kan vara ett sätt för tidningarna att 

hitta förenklade svar på vem som kan hållas ansvarig för barnavårdsfallen. Thomlison 

och Whiting (2012) visar på att allmänheten skapar sin uppfattning om det sociala 

arbetet utefter hur det porträtteras i nyhetsmedier. Genom att artiklarna hittar någon att 

hålla ansvarig för händelsen kan det leda till en känsla av lättnad för läsarna samt de 

inblandade i fallen. Enligt Brunnberg (2001) kan även socialsekreterarna som arbetar 

med barnavårdsfallen uppleva att deras professionella status påverkas negativt till följd 

av medias rapportering av deras arbete med fallen.  

 

5.3 Likheter och skillnader 

Mellan de lokala och nationella tidningsartiklarna finns det likheter och skillnader. 

Dessa likheter och skillnader presenteras nedan i fyra avsnitt; nyhetsrapporteringens 

omfattning, vem får komma till tals?, fallen i fokus eller som exempel samt 

återkommande ord.  

 

5.3.1 Nyhetsrapporteringens omfattning 

Vissa fall skrivs det mer om i de nationella tidningarna och vissa fall skrivs det mer om 

i de lokala tidningarna. I fall två, tre och fyra är det ingen avsevärd skillnad i antal 

mellan de nationella och de lokala artiklarna. Där är differensen mellan de lokala och 

nationella artiklarna tre till sex artiklar. Det är också dessa tre fall som det finns minst 

antal artiklar om totalt. Fall ett och fall fem utgör den största mängden artiklar, då de 

tillsammans står för 86 av 136 artiklar. I dessa två fall är också skillnaden störst i hur 

många artiklar som kommer från lokala tidningar respektive nationella tidningar. I fall 

ett finns det 15 lokala och 31 nationella tidningsartiklar, fallet handlar om en flicka som 

under flera år blivit utsatt för övergrepp av sin pappa. I fall fem finns 35 lokala och fem 

nationella tidningsartiklar, detta fall handlar om en ensamkommmande flicka som blivit 

dödad av sina släktingar. Fall ett blev uppmärksammat i ett känt svenskt tv-program. 

Detta kan ha lett till att fallet blev mer uppmärksammat nationellt. Att vissa fall blir mer 

uppmärksammade än andra kan enligt Brunnberg (2001, ss. 31-34) bero på hur 

problemet generellt är aktuellt i tiden, händelsens nyhetsvärde, dramaturgiska mönster 
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samt vad medieföretagen anser vara mer intressant och aktuellt att rapportera om. Fallet 

i sig samt de efterspelande händelserna i tv-programmet kan ha byggt på det 

dramaturgiska värdet och gjort det mer intressant för de nationella tidningarna att skriva 

om fallet samt för läsarna att följa detta. Att fall fem blev mer uppmärksammat i lokala 

tidningar kan bero på att de nationella tidningarna inte fann lika stort intresse för fallet 

eller att det inte var aktuellt nog för de nationella tidningarna att rapportera om. Det kan 

också bero på att problemet generellt inte ansågs aktuellt vid tiden av fallet eller att det 

fanns andra händelser som ansågs ha större nyhetsvärde nationellt. Jämfört med det fall 

ett som blev mer uppmärksammat nationellt så har fall fem inte uppmärksammats i ett 

känt tv-program, vilket också kan vara en anledning till att det nationella intresset för 

händelsen inte har varit lika stort. Att fall fem blev uppmärksammat lokalt kan bero på 

att händelsen ansågs ha ett stort nyhetsvärde och var aktuellt i tiden för den kommunen 

där fallet skedde.   

 

När det gäller nyhetsrapporteringens omfattning av de olika barnavårdsärendena har 

media en makt att påverka vad det talas om och vilken kunskap och åsikter som ska 

publiceras och i vilken omfattning. Enligt Strömbäck (2009, s. 90) har media en makt 

att påverka vilken information som ska skickas ut och till vilka den ska spridas ut till. 

Detta kan leda till att media kan påverka vilken kunskap allmänheten kan ta till sig. 

Genom att de nationella tidningarna väljer att skriva om och uppmärksamma fall ett så 

använder de sin makt att bestämma vilken information som ska spridas till allmänheten 

och påverka vad läsaren kan läsa om för händelser och åsikter. De nationella tidningarna 

har makten att kunna sprida information, kunskap och åsikter om fall ett till en större 

grupp av läsare. Vilket enligt Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011, s.6) kan leda 

till att ett större antal läsare kan uppfatta socialtjänstens arbete med barnavårdsärenden 

utifrån hur de nationella tidningarna framställer det. I fall fem har de lokala tidningarna 

använt sin makt att skriva om det de vill sprida om fallet till den lokala befolkningen. 

Eftersom fall fem som främst är uppmärksammat i lokala tidningar når de en mer lokal 

grupp av läsare som skapar sin uppfattning av barnavårdsärenden.  Även här har de 

nationella tidningarna en makt genom att de valt att inte rapportera mer om fall fem än 

de fem artiklar som finns och sprider därmed inte den kunskap eller åsikter som kan 

uppstå i texterna.  
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5.3.2 Vem får komma till tals? 

En skillnad mellan nyhetsrapporteringen av barnavårdsärendena i de lokala och 

nationella tidningarna är vilka personer tidningarna väljer som ska figurera i artiklarna 

och även vilka som får uttala sig om den aktuella händelsen och situationen runt 

omkring. I tidigare avsnitt har det diskuterats hur experter och olika professioner får 

uttala sig om barnavårdsärendena i de nationella tidningsartiklarna. I följande avsnitt 

handlar det om att det finns en skillnad i vilka det skrivs om och vem som får uttala sig 

beroende på om det är lokal eller nationell tidning. I de lokala tidningsartiklarna är det 

främst lokala personer som figurerar och uttalar sig. Dessa personer kan till exempel 

vara politiker och olika chefer inom socialtjänsten. Ett exempel på denna skillnad är att 

lokala tidningsartiklar har uttalanden från lokalpolitiker medans nationella 

tidningsartiklar har uttalanden från riksdagspolitiker. Följande citat från fall ett och tre 

visar på detta exempel. 

 

Barnminister Åsa Regnér säger att det är väldigt allvarligt att [flickan] tog sitt liv medan 

hon skulle få vård och skydd. 

                           (Aftonbladet, fall tre) 

Ewa Marja Andersson, Moderaterna, är ordförande för socialnämnden i [kommun]. – 

Det här har varit ett komplicerat ärende hela tiden. Vi var tvungna att omplacera henne 

utifrån hennes mående och situation, det fanns inget annat alternativ än SiS, säger hon. 

                        (Gefle Dagblad, fall tre) 

Fallet [namn] i [stad] och andra uppmärksammade socialtjänstskandaler har visat att 

skyddet och stödet för barn och unga måste förbättras. Det sade äldre- och 

folkhälsominister Maria Larsson när hon på torsdagen presenterade den nya 

utredningens direktiv. 

               (Dagens Nyheter, fall ett) 

-Vi gör nu allt för att återvinna allmänhetens förtroende och ser till att det som händer 

[flickan] inte kan hända igen säger kommunalrådet Göran Lindell (c), i ett uttalande 

efter mötet.  

    (Östran, fall ett) 

 

I de nationella tidningarna uttalar sig främst riksdagspolitiker, medans det i de lokala 

tidningarna främst är lokala politiker som kommer till tals. Artiklarna har en indirekt 

makt gällande vilka som uttalar sig likt exemplet ovan, samt vilka personer som 
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förekommer i artiklarna. Tidningarna har en makt att bestämma vilken typ av kunskap 

och åsikter som ska spridas till allmänheten. I de lokala tidningsartiklarna framträds 

denna makt genom att lokalt anknutna personer får utrymme i artiklarna och i den 

informationen tidningarna vill förmedla till läsarna. De nationella tidningsartiklarna 

använder andra personer som får uttala sig och där framträder makten i den kunskap de 

vill förmedla. Det visar på en skillnad i vem som får utrymme och vilken information 

artiklarna förmedlar till läsarna. Utifrån diskursanalysen tillskrivs även artiklarna viss 

makt. Vad det skrivs om och hur det skrivs i artiklarna samt i vilken kontext de befinner 

sig i kan göra att texterna tillskrivs en makt. Makten i texterna uppkommer beroende på 

hur läsarna tar till sig innehållet och ser det som skrivs som en sanning.  

Att det i lokala tidningar främst är lokala personer som får utrymme och i nationella 

tidningarna främst är icke lokalt anknutna personer som får utrymme förekommer i fyra 

av de fem fallen. Undantaget är fall ett där lokalpolitiker figurerar i samma utsträckning 

i både lokala och nationella tidningsartiklar. Det kan bero på att både de lokala och 

nationella tidningsartiklarna använder sin makt på liknande sätt för att sprida 

information, kunskap och åsikter.  

 

5.3.3 Fallen i fokus eller som exempel 

I fall ett, två och tre finns skillnader i hur fallen används i de nationella 

tidningsartiklarna jämfört med de lokala artiklarna. I de nationella tidningsartiklarna 

beskrivs fallen kortfattat och används sedan som exempel för att leda in på en större 

diskussion där texten istället fokuserar på socialtjänstens arbete, med framförallt barn 

och unga, i hela Sverige. I de lokala tidningsartiklarna fokuserar texten istället på fallet i 

sig och den aktuella socialtjänsten där barnavårdsärendet har skett. I fall ett finns fem 

artiklar, i fall två finns två artiklar och i fall tre finns fem artiklar där fallen används som 

exempel i nationella tidningar. Här följer några citat från nationella tidningsartiklar som 

exempel på detta.  

 

Kritiken mot socialtjänsten har varit massiv, särskilt sedan fallet [namn] i [kommun] 

uppmärksammades av medierna. Nu presenterar regeringen åtgärder för att skärpa 

kommunernas ansvar för utsatta barn. 

      (Dagens Nyheter, fall ett) 
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Fallen visar på grundläggande systemfel som borde gå att lösa om den politiska viljan 

fanns, skriver [namn] om Aftonbladets granskning. [...] Självklart finns det många barn 

som tas väl omhand av systemet, som får den hjälp de behöver av vård, omsorg, skola 

och socialtjänst. Allt för många faller dock igenom och hamnar i en enorm utsatthet 

som inte är värdigt ett välfärdssamhälle.  

                    (Aftonbladet, fall tre) 

Socialtjänster över hela landet slarvar med anmälningar om barn som riskerar att fara 

illa. DN:s kartläggning visar att de utsatta barnens behov av skydd får stå tillbaka för 

föräldrarnas åsikter. [...] efter mordet på [unga barnet] inledde Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, en stor utredning av socialtjänsten i [kommun]. [...] Socialtjänsterna 

bortser från barnperspektivet och barnens behov av skydd. Det är mycket allvarligt, men 

tyvärr inte ovanligt, säger [namn], inspektör på IVO.  

                   (Dagens Nyheter, fall två) 

 

I citatet från fall ett används fallet som ett exempel på ett barnavårdsärende där det 

funnits brister där artikeln sedan handlar om hur regeringen ska arbeta för att stärka 

kommunernas arbete med barn och unga. I citat från fall tre är fallet ett exempel av flera 

som visa på grundläggande systemfel och där texten handlar om hur Sveriges 

välfärdssamhälle fungerar där vissa tas väl omhand om medans andra faller mellan 

stolarna. I citatet från fall två tas fallet upp som ett exempel i en artikel som handlar om 

hur socialtjänsten arbetar i hela landet och hur socialtjänsterna ser på barnperspektivet 

och barns behov av skydd. 

 

I fall fyra och fem finns inga skillnader utan istället likheter i hur det skrivs om dem i 

lokala och nationella tidningsartiklar. Fall fem förekommer både som exempel i artiklar 

där texten handlar om socialtjänstens arbete i hela landet och fokus i andra artiklar 

ligger på fallet och den aktuella kommunens socialtjänst. Det förekommer ingen 

skillnad i hur fall fem används i lokala och nationella tidningsartiklar. I fall fyra finns 

ingen skillnad mellan lokala och nationella tidningsartiklar i hur fallet används utan där 

ligger fokus i tidningsartiklarna enbart på fallet i sig och hur socialtjänsten i den 

aktuella kommunen har hanterat ärendet och inte på socialtjänsten i hela Sverige. Nedan 

följer citat från fall fem som visar på likheterna i hur fallen kan användas som exempel 

för socialtjänsten i hela landet i både lokala och nationella tidningsartiklar. Inga citat 

från fall fyra kommer skrivas ut eftersom det i artiklarna bara skrivs om fallet och den 
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aktuella kommunens socialtjänst och det finns inga artiklar där fall fyra används som 

exempel. 

 

Barn far illa. Socialtjänsten klarar inte längre av att ta hand om de allra svagaste. 

Bristen på socialsekreterare är så stor att barnaliv riskeras. Trycket så högt att 

tjänstemännen inte hinner läsa alla orosrapporter. Risken är stor att fallet [namn] 

upprepas.  

                  (Aftonbladet, fall fem) 

Det är inte bara [kommun] som brister när det gäller hanteringen om barn som far illa. 

Socialstyrelsen, Unicef och IVO har tidigare kritiserat kommuner för en näst intill 

obefintlig samverkan mellan myndigheterna trots att just samverkan är en av de 

viktigaste faktorerna för att lyckas i arbetet. Både polis, skola och socialtjänst var 

inblandade i ärendet [namn] -men ingen hade helhetsbilden. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem) 

Socialsekreterarnas fackliga organisation SSR menar att det aktuella fallet [namn] på 

inget sätt är unik för socialtjänsten i [kommun]. De har i flera år larmat om en pressad 

arbetssituation på landet socialtjänster. 

(Blekinge Läns Tidning, fall fem) 

 

I citaten från fall fem tas fallet upp som exempel när artiklarna sedan leder in på trycket 

på socialtjänster i hela landet, bristen på socialsekreterare i Sverige, att det finns 

liknande brister i andra kommuner, pressad arbetssituation i hela landet och att 

barnavårdsärenden som fall fem inte är unikt för enbart den kommunen.  

 

När tidningarna skriver om socialtjänsten och deras arbete i den aktuella kommunen 

med barn och unga samt vilka brister som kan finnas så ger det läsaren en bild av hur 

det sociala problemet ser ut och i vilken omfattning det finns i. När tidningarna istället 

använder fallen som exempel för att sedan skriva om socialtjänsten och dess arbete i 

hela landet så kan det ge en annan bild av det sociala problemet och hur utbrett det är. 

Enligt Markström, Ljuslinder och Sjöström (2011) så har media en viktig roll för hur 

allmänheten uppfattar sociala problem utifrån hur de framställs. Utifrån 

gestaltningsteorin visar det här hur tidningarna väljer att skriva om barnavårdsfallen och 

hur de ramar in dem. Antingen att fallen gestaltas som exempel för att leda in på hur 

socialtjänsten och deras arbete ser ut i hela landet, där socialtjänsten i hela landet blir 

det som är mer framträdande i texten. När barnavårdsfallen används som exempel blir 
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de en aspekt som inte lyfts fram i artiklarna på samma sätt som när artiklarna handlar 

om enbart fallen. Istället är det socialtjänsten och deras arbete i hela landet som ramas in 

och blir framträdande i artiklarna och främjar på så vis en annan problemdefinition. 

Eller att barnavårdsfallen gestaltas som huvudfokus i en artikel och därmed blir fallen 

mer framträdande i texten.   

 

5.3.4 Återkommande ord 

En likhet mellan alla fem fall är att det förekommer återkommande ord och begrepp. De 

här orden och begreppen finns i både lokala och nationella tidningsartiklar. Exempel på 

de ord och uttryck som finns återkommande i artiklarna är “faller mellan stolarna”, 

“faller igenom”, “skyddsnätet brustit” och andra uttryck som har liknande innebörd. De 

här uttrycken används Även uttryck som ” barn som far illa”, “barnets bästa”, 

“barnperspektivet” och liknande begrepp är något som återkommer i artiklarna. Något 

eller några av de här orden och uttrycken påträffas i hälften av totalt 136 artiklar, både 

lokala och nationella tidningsartiklar.  

 

Med hjälp av språket besitter tidningsartiklarna en slags makt då de har möjlighet att 

forma språket och definiera begrepp. Att tidningsartiklarna formar språket och 

definierar begrepp visas genom att de använder liknande och återkommande uttryck i 

alla fem barnavårdsärenden. De här orden och uttrycken återkommer i alla fem fall som 

har gemensamt att de handlar om barnavårdsärenden och socialtjänstens arbete. Det gör 

att orden befinner sig i liknande kontexter. Orden och uttrycken används för att främja 

liknande problemdefinitioner i artiklarna. Att tidningsartiklarna använder till exempel 

begreppet ”faller mellan stolarna” i alla fem barnavårdsfall visar på att fallen beskrivs 

och ramas in på liknande sätt, och problem definieras på likartade sätt. 

 

6 Diskussion 

Vårt syfte med studien var att göra en kvalitativ undersökning av hur socialtjänstens 

arbete framställs i lokala och nationella svenska tidningar i samband med fem 

barnavårdsärenden. I detta avsnitt följer en avslutande diskussion om studiens resultat 

utifrån våra frågeställningar. Vi kommer även att diskutera metodologiska övervägande 

för vår studie.  
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Efter analysen av vårt material har vi kommit fram till att socialtjänstens arbete med 

barn och unga överlag framställs på ett kritiskt sätt i både nationella och lokala 

tidningar. Socialtjänsten framställs som ansvarsbärare för de aktuella händelserna och 

även som en organisation med brister och problem. Detta bekräftar tidigare forskning 

om att socialtjänstens arbete i större uträckning framställs som negativt i nyhetsmedier, 

särskilt när det gäller barnavårdsärenden (Reid & Misener 2001; Thomlison & Whiting 

2012; Brunnberg 2001). Resultat bekräftar även forskningsstudien av Markström, 

Ljuslinder och Sjöström (2011) som visar på att nyhetsmedier kontinuerligt framhäver 

detaljer som egentligen kan sakna en viktig betydelse men som används för att göra en 

historia som påverkar läsaren. Detta likt vårt resultat som visar att tidningarna använder 

sig av effektfulla ord och detaljer som kan sakna betydelse eller relevans för 

rapporteringen av det aktuella fallet. En typ av detalj vi uppmärksammat är att 

tidningsartiklarna använt sig av och publicerat ett bortgånget barns 

dagboksanteckningar samt dennes journalanteckningar. Tidningsartiklarna använder sig 

även av andra utomstående personer, till exempel ministrar, professorer och läkare som 

gör uttalande för att framhäva detaljer eller kunskap inom området. I de nationella 

tidningsartiklarna är det framförallt icke lokalt anknutna personer som uttalar sig om det 

aktuella fallet. Tvärtom är det i de lokala artiklarna där det framförallt är lokalt 

anknutna personer som till exempel politiker och chefer som får uttala sig. Skillnader är 

hur mycket det skrivs om de aktuella fallen och orsaker till detta kan vara mediernas 

makt, att de kan bestämma vad det ska skrivas om, hur det ska skrivas samt fallets 

nyhetsvärde. Det finns både skillnader och likheter i om de lokala och nationella 

tidningarna skriver om socialtjänstens arbete enbart lokalt eller om de skriver om 

socialtjänsterna i hela Sverige. Detta varierar från fall till fall, men i merparten av fallen 

skrivs det mer om socialtjänsterna i helhet i de nationella tidningarna, medans de lokala 

tidningarna fokuserar på den aktuella kommunens socialtjänst. Dock finns det ingen 

tydlig skillnad i hur lokala och nationella tidningsartiklar framställer socialtjänstens 

arbete i dessa fem valda barnavårdsärenden. Studiens resultat kan inte ses som 

representativ för hur tidningar framställer socialtjänstens arbete när det gäller 

barnavårdsärenden. De resultaten vi har fått fram i studien kan ha framställs på dessa 

sätt enbart i rapporteringen om våra fem valda barnavårdsfall och andra fall skulle 

kunna ha gett ett annat resultat beroende på hur rapporteringen ser ut i de artiklarna.  
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För att komma fram till vårt resultat har vi använt oss av en socialkonstruktionistisk 

ansats, diskursanalys, övervägt olika urval och tillvägagångssätt samt använt oss av 

teorier och begrepp i form av gestaltningsteori, makt och syndabock. Dessa valde vi för 

att vi ansåg att de passade vår studie bäst för att undersöka hur socialtjänstens arbete 

med barnavårdsärenden framställs i nationella och lokala tidningar. Med hjälp av dessa 

ledde det oss fram till vårt resultat, hade vi valt andra metodval och tillvägagångssätt 

hade vår studie och dess resultat blivit annorlunda. Gällande våra valda teorier och 

begrepp hade analysen av vårt material sett annorlunda ut om vi valt andra teorier, 

vilket hade gett oss ett annat resultat. Urvalet har påverkat denna studie då vi enbart 

använt ett begränsat antal barnavårdsärenden samt artiklar och tidningar utefter det 

valet. Vi hade kunnat söka efter fler barnavårdsfall och använda andra fall som 

eventuellt hade påverkat studiens utgång, men vi har gjort våra begränsningar och det 

landade i dessa fem fall. Barnavårdsfallen handlar alla fem om flickor som på något sätt 

har farit illa. Att det bara är fall som handlar om flickor är en slump. Med tanke på att 

det var de här fallen vi hittade mest material om är det en intressant aspekt att alla fall 

handlar om flickor. När vi gjorde sökningar efter barnavårdsärenden handlade de flesta 

fallen om flickor, endast fåtal fall berörde pojkar som farit illa. Det är också en 

intressant aspekt om det framförallt är barnavårdsärenden gällande flickor som 

uppmärksammas i tidningar. 

  

Vår studie kan inte ses som representativ, dels på grund av antalet tidningar och fall 

som vi utgått ifrån och dels på grund av våra egna tolkningar och analyser som vi gjort 

utifrån materialet. Däremot kan vår studie fortfarande anses som trovärdig då vi grundat 

den i tidigare forskning, teorier och begrepp samt annan litteratur. Vi är medvetna om 

att våra metodologiska val har påverkat studien och dess resultat. Vi vet med oss att 

studien hade kunnat se annorlunda ut om vi valt andra vägar att gå. Dock anser vi att de 

valen vi har gjort har varit lämpliga för det vi har velat få fram av denna studie samt hur 

vi har velat få fram det. 

      

Vi har reflekterar över den tidigare forskning vi har använt samt dess relevans för vår 

studie och resultat. Viss forskning har vi kunnat knyta an till de resultat vi har fått fram, 

medans annan forskning inte har upplevts lika användbar. Framförallt har det handlat 

om den tidigare forskningen gällande media och politiskt förtroende och studien om 

relationen mellan media och socialtjänst. Dessa har vi i resultat och analysdelen inte 
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kunnat knyta an till eftersom vårt resultat inte gått in på de områden som forskningen 

handlat om. Detta var något som vi hade i åtanke från början att viss forskning inte 

skulle vara användbar i analys och resultatdelen. Men vi valde ändå att ha med dem för 

att vi ville ha ett brett forskningsfält som skulle täcka in stora delar av området 

socialtjänst och området media.  

 

Vi har med denna studie fått fram resultat som vi inte funnit i tidigare forskning och 

som gjort oss nyfikna på varför vi inte hittat mer forskning om detta. Vi har fått upp 

ögonen för hur utlämnande det sociala arbetet med barn och unga kan vara. Det skrivs 

mycket om socialtjänstens arbete med barn och unga i tidningarna på ett sätt som inte 

alltid är positivt. Det skrivs framförallt om socialtjänsten när det inträffat någon större 

händelse eller om det anses finna brister inom socialtjänsten. Vi hade från början en 

tanke om en kombinerad studie där vi tänkte intervjua socialsekreterare om hur de 

upplever och påverkas av medias rapportering av socialtjänstens arbete samt analysera 

tidningsartiklar utifrån barnavårdsärenden. Men vi bytte sedan riktning för att vi ansåg 

att vi inte kunde kombinera dessa på ett bra sätt och göra ett bra arbete. Nu efter vi gjort 

denna studie har vi blivit mer nyfikna på hur socialsekreterare själva upplever och 

påverkas av det som nyhetsmedia rapporterar om och detta skulle vara intressant att 

forska vidare om.  
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