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Sammanfattning 

Titel: Socialtjänsten, massmedia och staten – en kritisk diskursanalys av massmedias och 
regeringens framställningar av socialtjänsten. 

Författare: Kristofer Nilsson. 

Denna studie syftar till att undersöka hur massmedia och regeringen framställer 
socialtjänsten samt att undersöka om och hur de massmediala framställningarna 
korresponderar med regeringens framställningar. För att besvara studiens syfte har 37 
stycken artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioden 2017-07-01 – 2017-12-
31 och 21 stycken av regeringens egenproducerade artiklar som publicerats på 
regeringens hemsida under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 analyserats med hjälp av 
kritisk diskursanalys. Anammandet av den kritiska diskursanalysen innebär att analyser 
(kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser) genomförts inom tre olika dimensioner av 
texten: text (textens innehåll), diskursiv praktik (textens produktion) och social praktik 
(hur texten knyter an till en bredare samhällsmässig struktur). 
I studien framkommer det att framställningarna av socialtjänsten i Dagens Nyheter har 
utgått från tre olika diskurser: handlingarnas diskurs, den organisatoriska diskursen och 
förpliktelsernas diskurs. Hur socialtjänsten framställs beror på vilken av diskurserna 
skribenterna i DN aktualiserar när de gör sina uttalanden. I de flesta fall är det 
handlingarnas diskurs som framträder. Detta innebär att socialtjänsten oftast framställs 
som en kontrollerande, vårdslös, likgiltig och maktfullkomlig verksamhet. Dessa 
egenskaper måste, enligt skribenterna, ifrågasättas och förändras.      
I regeringens artiklar framkommer det att samtliga uttalanden inom ramen för artiklarna 
har utgått från en enda diskurs: den socialpolitiska diskursen. Utifrån diskursen framställs 
socialtjänsten som en verksamhet som är en del av en bredare välfärdsapparat som finns 
till för att hjälpa människor när behov för det finns. Det framkommer emellertid också att 
socialtjänsten för närvarande omfattas av en rad problem som är upp till politiken att lösa. 
När diskurserna i Dagens Nyheter relateras till den socialpolitiska diskursen så framträder 
ett mönster. Två av diskurserna i Dagens Nyheter (den organisatoriska diskursen och 
förpliktelsernas diskurs) framställer socialtjänsten på ett likartat sätt som regeringen 
medan den tredje diskursen (handlingarnas diskurs) förmedlar en motstridig bild.  
 
 
 
 
Nyckelord: kritisk diskursanalys, socialtjänsten, socialt arbete, massmedia, staten    

  



Abstract 

Title: Social service, the mass media and the state – a critical discourse analysis of the 
mass medias and the governments representations of the social services 

Author: Kristofer Nilsson 

The purpose of this study is to explore how the mass media and the government represent 
the social services as well as explore if and how the mass media´s representations 
correspond with the government's representations. 37 articles from the daily newspaper 
Dagens Nyheter who were published between 2017-07-01 and 2017-12-31 as well as 21 
of the government´s own articles who were published on the governments website 
between 2017-01-01 and 2017-12-31 have been examined to answer the purpose. The 
form for examination have been critical discourse analysis which means that the material 
has been analyzed (with qualitative and quantitative content analysis) within three 
different dimensions of the text: text (the content of the text), discursive practice (the 
production of the text) and social practice (how the text relates to a broader societal 
structure).   
The study shows that the representations of the social services in Dagens Nyheter have 
been based on three different discourses: the discourse of action, the organizational 
discourse and the discourse of obligations. How the social services are represented 
depends upon which discourse the different authors base their statements on. The majority 
of the statements can, however, be found within the discourse of actions. This means that 
the social services in most cases are represented as controlling, wreck less, careless and 
autocratic. These are characteristics that, according to the authors, need to be questioned 
and changed.    
In the government's articles it´s shown that all statements within the articles have been 
based upon one single discourse: the discourse of social policies. This discourse describes 
the social services as an organization that´s only one part of a wider welfare apparatus, 
which solely purpose is to help individuals when needed. It also shown, however, that the 
social services nowadays are subject to a number of problems and that it is up to the 
government to resolve them. When the discourses in Dagens Nyheter are compared to the 
discourse of social policies, the study argues, that a pattern appears. Two of the discourses 
in Dagens Nyheter (the organizational discourse and the discourse of obligations) 
represent the social services similarly to the discourse of social policies. However, the 
third discourse (the discourse of actions) conveys a contradictory and different picture of 
the social services. 
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Förord 

För att det ska vara möjligt att genomföra ett arbete likt detta så krävs, förutom ändlösa 
dagar och ibland nätter framför datorn, att det finns personer runt om kring som kan bidra 
på olika men lika betydelsefulla sätt. Jag vill därför rikta ett tack till några av dessa 
personer då det inte hade varit möjligt att färdigställa detta arbete utan dem. För det första 
vill jag rikta ett tack till min sambo som stått ut med att jag inte varit särskilt närvarande 
under perioder men accepterat det ändå. Hon har dessutom sett till att jag tagit pauser 
ibland som jag kanske inte hade tänkt att jag skulle göra. Att jag behövde dem kan dock 
konstateras så här i efterhand då dessa många gånger givit mig nya idéer och uppslag. 
När hjärnan slappnar av händer det uppenbarligen saker man inte hade räknat med. För 
det andra så vill jag tacka min handledare Arja Tyrkkö, utan våra diskussioner och dina 
råd och tips så hade jag nog förmodligen gått vilse någonstans på vägen. Troligtvis hade 
jag inte hittat tillbaka än. Det har varit ovärderligt för mig att du funnits till hands när jag 
har behövt det.  
 
Så till er båda som jag riktat ett särskilt tack till ovan och alla andra som funnits med i 
bakgrunden: 

Tack! 
 
Karlstad 2018-06-13 
 
Kristofer Nilsson. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Massmedierna anses ofta som en av de viktigaste informationskanalerna i dagens 
samhälle likväl som en av de allra största påverkanskrafterna på allmänhetens 
uppfattningar om verkligheten (Blomberg et.al 2004). De har en förmåga att påverka 
individers åsikter och tankar om världen de lever i och det som den innefattar. I den 
vetenskapliga rapporteringen kring detta är ett återkommande tema: massmediernas 
möjligheter att sätta en agenda, vilket i sammanhanget innebär deras möjligheter att styra 
allmänna diskussioner i olika riktningar och på så sätt skapa en opinion eller specifika 
uppfattningar hos allmänheten (Fairclough 1995). Bakgrunden till dessa möjligheter 
beskrivs ofta på så vis att massmedierna kan välja vad som ska framföras till allmänheten 
samt vilken inställning till det framförda de ska förmedla (Blomberg et al. 2004). Oavsett 
vilket fenomen som hamnar i fokus för den massmediala uppmärksamheten så besitter 
massmedia en viss definitionsmässig makt. Det kan handla om allt från diskussioner om 
migration (se ex. Dunaway et al. 2010), till stigmatiserande åsikter om psykisk ohälsa (se 
ex. Ma 2017) eller till uppfattningar om de offentligt finansierade verksamheterna (Rölle 
2017).  
Avseende de offentliga verksamheterna beskriver Rölle (2017) att massmedia dessutom 
oftast framhäver de negativa aspekter med verksamheterna. Det rapporteras om offentligt 
anställda som missköter sitt jobb eller att verksamheterna som helhet misslyckas med 
deras uppdrag. Att den negativa mediala bilden dessutom smittar av sig till och/eller 
förstärker den allmänna uppfattningen menar Rölle är ett vedertaget empiriskt understött 
faktum. Kritiken existerar såväl i massmedierna som inom den bredare folkliga massan. 
Att verksamheterna själva försöker att leva upp till de förväntningar som ställs på dem 
samt att de anstränger sig för att genomföra arbetet så bra och effektivt som möjligt spelar 
mindre roll. Massmedierna kommer inte att visa den sidan av myntet så länge de inte 
anser att den är värd att visa (ibid.).  Den logik massmedierna verkar efter bygger inte 
främst på att visa ”verkligheten” och dess komplexitet som den faktiskt ser ut utan snarare 
på att producera artiklar som fångar allmänhetens uppmärksamhet (Strömbäck 2009).  
Med Rölles (2017) och Strömbäcks (2009) beskrivningar i åtanke så är det inte så 
märkligt att relationen mellan massmedia och socialtjänst ofta har framställts som 
problematisk. De professionella inom socialtjänsten upplever att massmediernas 
framställningar av verksamheten är negativ och ofördelaktig för professionen (Lundström 
& Andersson 2004). Denna uppfattning delas till viss del av Blomberg et al. (2004), 
författarna framhäver att de noterat att massmediala rapportering kring välfärden i 
Sverige idag koncentreras kring de fel och brister som finns snarare än att de positiva 
sidorna framförs. Det kan exempelvis handla om gamla som inte får den vård de behöver, 
missbrukare och hemlösa som lever på gatan eller om invandrare som inte får 
möjligheterna att integreras in i det svenska samhället. Blomberg et al. frågar sig dock 
om det verkligen är så att den generella mediebilden är så kritisk och negativ som den 
uppfattas, de menar att det snarare kanske är så att de negativa framställningarna har en 
större förmåga än de positiva att stanna kvar i människors medvetande. Vilket av 
ovanstående som är fallet menar såväl Blomberg et al. som Lundström och Andersson 
(2004) är svårt att svara på då forskningen gällande massmediernas framställningar av 
socialpolitik, socialt arbete och sociala problem fortfarande befinner sig i sin linda.      
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För att utöka kunskapen och i något avseende fylla kunskapsluckan om det som framförs 
i massmedia gällande socialt arbete så riktar denna studie in sig på de massmediala 
framställningarna av socialtjänsten. Som komplement till detta vidgas också perspektivet 
till att innefatta regeringens framställningar av verksamheten. Grunden till detta är att 
försöka utröna om det finns några beröringspunkter mellan de massmediala 
framställningarna och de som förs fram av den aktör som sätter ramarna för 
socialtjänstens uppdrag, d.v.s. den aktör som har den största makten att påverka 
socialtjänstens arbete på ett praktiskt plan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur massmedia och regeringen framställer 
socialtjänsten samt att undersöka om och hur de massmediala framställningarna 
korresponderar med regeringens framställningar.  
Massmedias framställningar av socialtjänsten avgränsas i denna studie till att omfatta 
artiklar publicerade av Dagens Nyheter under perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 och 
regeringens framställningar av socialtjänsten avgränsas till att omfatta artiklar 
publicerade av regeringen på den egna hemsidan under perioden 2017-01-01 – 2017-12-
31.   

Studiens övergripande forskningsfrågor är: 

- Vilka diskurser framträder om socialtjänsten i dagstidningen Dagens nyheter 
samt i regeringens egenproducerade artiklar och vilken är den dominerande 
diskursen? 

- Inom vilka kontextuella ramar skapas och förmedlas diskurserna om 
socialtjänsten i Dagens Nyheter? 

- Finns det några likheter mellan Dagens Nyheters och regeringens 
framställningar av socialtjänsten och vilka är dessa i så fall? 

1.3 Studiens disposition 

Efter ovanstående inledning med tillhörande syfte och forskningsfrågor följer ett kapitel 
som behandlar den tidigare forskning som bedömts relevant för studien, kapitlet 
innefattar både internationella studier och svenska studier.  
I kapitel tre görs en genomgång av Faircloughs version av den kritiska diskursanalysen 
då den har verkat som studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis i kapitlet beskrivs också 
diskursanalys i allmänhet, studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt, begreppet 
diskurs och de beröringspunkter som finns mellan olika versioner av den kritiska 
diskursanalysen.  
Det efterföljande fjärde kapitlet är studiens metodkapitel och det har delats upp på så vis 
att det inleds med en beskrivning av studiens explorativa ansats och dess anammande av 
en abduktiv förklaringsmodell. Därefter följer en redogörelse av studiens urval och metod 
för insamling av data, studiens analysmetoder samt en diskussion om studiens validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis görs därefter en presentation av de 
etiska överväganden som gjorts i studien.  
Kapitel fem, sex, sju redogör för studiens resultat och de analyser som genomförts via de 
tre dimensioner (textens dimension, den diskursiva praktikens dimension och den sociala 
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praktikens dimension) som Faircloughs tredimensionella analysmodell innefattar (se 
studiens teorikapitel för en djupare redogörelse gällande modellen). I det efterföljande 
åttonde kapitlet görs därefter sammanfattande analys där textens och den sociala 
praktikens dimension relateras till varandra. 
I studiens nionde kapitel diskuteras studiens resultat och de metodologiska överväganden 
som gjorts under studiens förfarande.  
Det tionde och avslutande kapitlet innefattar en presentation av ett antal nya 
forskningsfrågor som uppkommit under arbetet med studien vilka med fördel kan ligga 
till grund för ytterligare forskningsprojekt.     
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2. Tidigare forskning om socialtjänsten i massmedia 

Föreliggande kapitel avser att ge en överblick över ett antal studier som tidigare fokuserat 
på socialtjänsten i massmedia, såväl internationellt som i Sverige. Alla de studier som 
inkluderats i kapitlet har bedömts relevanta för denna studie men Cordobas (2017) och 
Brunnbergs (2001) studier har haft en något större betydelse än de övriga. Detta då det 
visat sig att de haft ett flertal beröringspunkter med denna studie.     
Vad det gäller forskning avseende hur socialtjänsten framställs i massmedia så framhåller 
flera av författarna till de studier som inkluderats i detta kapitel att det endast finns ett 
fåtal forskningsprojekt som behandlat ämnet (se ex. Cordoba 2017 och Brunnberg 2001). 
Författaren till denna studie är beredd att hålla med om detta då de sökningar som gjorts 
i olika databaser (Onesearch, DIVA, Sociological abstracts och Social service abstracts) 
genererat få träffar när relevanta sökord använts i olika kombinationer (Social work, 
social workers, social service, public service, welfare, media, massmedia, traditional 
media, discourse analysis och critical discourse analysis). De studier som finns 
(undantaget Cordoba) genomfördes dessutom för ett antal år sedan vilket gör att det i viss 
mån går att ifrågasätta om deras resultat fortfarande är lika relevanta då samhället ständigt 
utvecklas. Studierna ger emellertid, trots att de utfördes för en tid sedan, en inblick i den 
forskning som har bedrivits på området.  

2.1 Internationella studier  
Reid och Meisner (2001) belyser att det finns lite kunskap om den allmänna uppfattningen 
om socialarbetare samt den bild som massmedia målar upp om dem. De menar dock att 
de studier som finns oftast funnit att en negativ bild framförts, speciellt rörande 
barnavården (se också Gaughan & Garrett 2011).  Att den allmänna uppfattningen om 
socialt arbete är den samma som den bild vilken massmedia framför är emellertid inte 
helt säkert. Det finns, enligt Reid och Meisner (ibid.), goda skäl att hävda att den starkt 
påverkar den allmänna uppfattningen. Grunden till detta ställningstagande hämtar de från 
det faktum att majoriteten av befolkningen inte haft någon kontakt med varken 
socialarbetare eller socialt arbete. Massmedia bistår därför med mycket av den 
information som ligger till grund för skapandet av allmänhetens uppfattning om socialt 
arbete, dess utövare och dess aktiviteter. I den tidigare forskning som Ried och Meisner 
(ibid.) undersökt har de funnit en skillnad mellan USA och Storbritannien. Den enda 
amerikanska studie som gjorts på ämnet (se. Davenport 1997 refererad i Reid & Meisner 
2001) visade en betydligt positivare medial bild av socialt arbete än de brittiska studierna. 
Detta fynd låg i stor grad till grund för Reid och Meisners (2001) syfte, vilket 
konkretiserades till: att göra en systematisk jämförelse mellan amerikanska och brittiska 
tidningar gällande de bilder av socialt arbete som de framfört. För att besvara syftet har 
de under perioden januari 1995 till juni 1999 samlat in totalt 399 artiklar, 258 stycken 
från USA och 141 från Storbritannien.  Materialet har därefter genomgått en kvantitativ 
innehållsanalys. Resultatet i studien bekräftar generellt sett den bild som den tidigare 
forskningen målat upp. Den mediala bilden av socialt arbete i USA var betydligt 
positivare än den i Storbritannien vilken i allra högsta grad främst var negativ. Varför det 
såg ut på detta vis kunde dock inte Reid och Meisner (ibid.) svara på. Detta eftersom det 
empiriska material som författarna använde inte kunde analyseras på ett sådant sätt att 
bakgrunden till skillnaden länderna emellan gick att utröna. Författarna ger trots detta 
vissa förslag på varför variationen mellan länderna fanns. Exempelvis menar de att vissa 
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traditionella medier i Storbritannien är kritiska mot välfärdsstaten som sådan, det sociala 
arbetet ses som en representant för välfärdsstaten och det berättigar framförandet av kritik 
mot dess verksamheter när möjlighet ges. En annan förklaring menar de kan vara att 
flertalet ”skandaler” inom socialt arbete under 1970, 1980 och 1990-talet nått nationell 
nyhetsstatus i Storbritannien, framförallt berörde dessa utsatta och misshandlade barn 
vilka inte ansågs fått den hjälp det behövt. Detta kan i sin tur kan ha format en negativ 
bild av socialt arbete inom den journalistiska kåren. Liknande skandaler nådde nämligen 
sällan nationellt nyhetsvärde i USA vilket skulle kunna indikera att det haft betydelse för 
den journalistiska inställningen i Storbritannien (ibid.). 
Ayre (2001) har studerat några av dessa skandaler (som Reid och Meisner resonerar om) 
närmare samt hur de porträtterades i massmedia. Utgångspunkten för hans text var att 
försöka dra slutsatser om massmedias inflytande på bildandet av allmänna diskurser 
gällande den sociala barnavården. Dessvärre konkretiserar Ayre själv inte i detalj hur han 
genomfört studien men tillvägagångsättet kan i det närmaste liknas med en metaanalys 
av tidigare publikationer på området. Ayre menar i likhet med Reid och Meisner (2001) 
att skandalerna i Storbritannien spelat en central roll i skapandet av den negativa bilden 
av socialt arbete, såväl inom massmedier som hos allmänhet. I varje fall när det gäller 
den sociala barnavården. Han beskriver att dessa händelser har bidragit till att tre olika 
mediala diskurser om den sociala barnavården bildats som dessutom påverkat 
allmänhetens inställning till vården. Ayre benämner diskurserna som tre olika klimat: 
rädslans klimat, misstrons klimat och skuldbeläggandets klimat.  Rädslans klimat menar 
Ayre symboliserar ett större medvetande hos allmänheten om att det faror existerar i 
samhället när det gäller barn, rädslan att något ska hända med barnen gör också att 
förebyggande åtgärder vidtas. På det viset skulle det kunna tänkas att denna diskussion är 
av godo men det finns också nackdelar. Massmedia strävar inte efter att framställa 
verkligheten som den faktiskt ser ut, de vill beskriva en verklighet som är intressant och 
värd att läsa om. Detta innebär ofta att händelser som i sammanhanget är högst dramatiska 
men också ovanliga får utrymme i massmedia snarare än situationer där de största 
riskerna statistiskt sett finns. Rädslan hos allmänheten blir på så vis missriktad och de 
situationer som egentligen bör mana till störst försiktighet förbises. Misstrons klimat 
centreras kort och gott runt det faktum att massmediernas rapportering bidrar till en 
misstro mot den sociala barnavården. Att de antingen gör för lite eller tar till alldeles för 
drastiska åtgärder. Oavsett vilka åtgärder den sociala barnavården sätter in finns alltid 
utrymme för kritik. Skuldbeläggandets klimat belyser det faktum att massmedia bidragit 
till en inställning om att den sociala barnavården är ansvariga för att barn far illa. Det vill 
säga att de misslyckats med sitt uppdrag om att hålla barn säkra och kan därför beläggas 
med skuld då något hemskt har inträffat. Ayre belyser därtill (utöver de skandaler som 
ligger till grund för hans resonemang) att det finns andra centrala infallsvinklar som gjort 
att den sociala barnavården omfattas av dessa tre ”klimat”. Bland annat framhålls de-
professionalisering, specialisering och, likt Reid och Meisner (2001), kritiken mot 
välfärdsstaten och dess representanter som viktiga förklaringar till kritiken. Att den 
sociala barnavården dessutom ibland helt valt att avstå från att besvara massmedierna 
likaväl som att samarbeta med dem har gjort att de fått verka fritt och oemotsagda utifrån 
deras mediala logik. Viss skuld för att diskussionerna uppstått måste därför åläggas 
barnavården självt. För att skapa andra och positivare diskurser om den sociala 
barnavården så måste barnavården själv vara med och bidra till sättandet av agendan 
(Ayre 2001). Utifrån Ayres resonemang blir det svårt att ge massmedia hela skulden för 
allmänhetens syn på den sociala barnavården. Det finns också andra faktorer som har 
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betydelse. Med stöd av både Ayre (2001) och Reid och Meisner (2001), förefaller 
exempelvis även kontextuella faktorer spela roll.  
Ovanstående visar att socialt arbete näst intill uteslutande framställs på ett kritiskt 
och/eller negativt sätt i massmedia. Cordoba (2017) menar att denna uppfattning också 
funnits hos de professionella inom fältet under lång tid (se också Zugazaga et al. 2006).  
Likt Reid och Meisner (2001) belyser dock även Cordoba att det finns sparsamt med 
forskning som undersökt om massmedia verkligen framför en så negativ och kritisk bild 
som den vedertagna uppfattningen, så även i Australien där Cordoba verkar. Cordoba 
(ibid.) adresserade detta genom att genomföra en undersökning utifrån följande 
frågeställning: Hur är socialt arbete diskursivt konstruerat i Melbournes tryckta och 
internettbaserade massmedia?. För att besvara denna fråga användes 459 artiklar som 
empiriskt underlag vilka representerade cirka elva månader, 1 februari 2013 till 1 januari 
2014. Artiklarna analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys, tematisk analys samt 
diskursanalys. Till skillnad från Ayre (2001) och Reid och Meisner (2001) menar 
Cordoba att socialt arbete i Australien inte beskrivs i samma negativa termer som i 
Storbritannien. Det största fyndet i undersökningen var istället bristen på publicitet 
gällande socialt arbete. Vid jämförelser med andra liknande yrken som psykiatri eller 
allmän sjukvård visade det sig att det rapporterades dubbelt så mycket om psykiatri under 
mätperioden och nästan 25 gånger så mycket om allmän sjukvård. De artiklar som berörde 
socialt arbete var som nämnts inte heller lika kritiska som den brittiska forskningen visat, 
istället framfördes en bild om ett yrkesfält omfattat av stor komplexitet. Cordoba menar 
att detta visar att det är svårt att dra slutsatser om den mediala rapporteringen om socialt 
arbete i ett land utifrån forskning som utförts i ett annat. Formen för nyhetsvärdering och 
de kontextuella faktorerna kan innebära att rapporteringen kan skilja sig åt avsevärt från 
ett land till ett annat. Vad det gäller de diskurser som framkom vid diskursanalysen så 
menar Cordoba att det utifrån återkommande och liknande uttalanden samt frekvensen av 
dessa uttalanden gick att urskilja två dominerande konstruktioner eller diskurser av socialt 
arbete vilka var: Socialt arbete som social omsorg och Socialt arbete som social kontroll.  
Dessa två diskurser beskrevs som dikotomier då den första (socialt arbete som social 
omsorg) fokuserade på det sociala arbetet som hjälpande- och omsorgsinriktat. Artiklar 
som utgick från denna diskurs porträtterade socialt arbete generellt sett i positiva ordalag. 
Den andra diskursen (socialt arbete som social kontroll) omfattade istället en 
grundläggande tanke om att socialt arbete och dess motiv inte gick att lita på. Därtill 
belystes i denna diskurs att socialt arbete inte lyckats med att stödja de individer som 
behövt dess hjälp samt att socialarbetare inte hade tillräcklig kompetens för att utföra det 
arbete som krävdes av dem. Denna diskurs hade också en betydligt mer kritisk inställning 
till socialt arbete, av det totala antalet artiklar i studien var det dock bara 20 stycken 
artiklar som på ett tydligt sätt kunde anses tillhöra denna diskurs (Cordoba 2017).     

2.2 Svenska studier  

Hur massmedia beskriver det sociala arbetet eller socialtjänsten i Sverige är fortfarande 
relativt okänt ur ett vetenskapligt hänseende. Studier på området är minst sagt begränsat 
men det finns ett fåtal som sökt att beskriva den massmediala bilden och dess potentiella 
effekter även i Sverige. Brunnberg (2001) har exempelvis gjort en jämförelse mellan den 
mediala bilden av den sociala barnavården i Sverige och England. Utgångspunkten för 
studien var en strävan att försöka besvara om massmedia kunnat påverka socialtjänstens 
arbete samt om den mediala bilden på något sätt påverkat det sociala arbetets status. För 
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att svara på detta har Brunnberg (ibid.) använt sig av ett empiriskt material bestående av 
intervjuer med totalt 24 socialsekreterare (elva i Sverige och tretton i England) samt data 
från sammanlagt 90 stycken enkäter. Enkäterna besvarades av socialsekreterare från 
samma arbetsplatser som de intervjuade socialsekreterarna. Studien koncentrerar sig 
således snarare på socialsekreterarnas upplevelser av den mediala bilden än det faktiska 
framställandet av den sociala barnavården i massmedia. Generellt sett visade resultatet i 
studien att socialsekreterarna både i England och Sverige ansåg att massmedia kunde 
påverka såväl organisationen som det sociala arbetets yrkesstatus. Upplevelserna var att 
olika typer av publicitet kunde få konsekvenser såväl vad det gällde synen på 
professionen som i det praktiska arbetet. Det senare menar Burnnberg (ibid.) tog sig 
uttryck i exempelvis ändrade rutiner, förändrade arbetsmetoder eller genom att mer 
pengar tillfördes ett speciellt område. Förändringar av denna typ var ofta i detta 
sammanhang en följd av att massmedia belyst brister i verksamheten. Politiken och 
administrationen svarade på massmedias kritik genom att göra förändringar i 
verksamheten. Upplevelsen var således att massmedia i många fall hade ett visst mandat 
när det gällde att sätta agendan för ändringar inom den specifika verksamheten. Vad det 
gällde yrkesstatus så var upplevelsen att negativ publicitet i massmedia kunde sänka 
yrkesstatusen. Att någon form av skandal fått genomslag i massmedia upplevdes påverka 
statusen negativt. Brunnberg (ibid.) konkluderar att händelser inträffar inom socialt 
arbete, både negativa och positiva. Dock är det ett betydligt högre nyhetsvärde i de 
negativa händelserna vilket gör att de oftare får genomslag. Att dessa får utrymme på den 
offentliga arenan påverkade den inre arenan, d.v.s. verksamheterna och de som arbetar 
inom dem. Om publiciteten faktiskt påverkar allmänhetens syn på den sociala 
barnavården menar dock Brunnberg är oklart.  
Även Lundström och Andersson (2004) har undersökt socialsekreterares uppfattningar 
om den mediala bilden gällande den sociala barnavården i Sverige. Skälet till att de 
undersökt detta menar de grundar sig i en tanke om att massmedia har möjligheter att 
påverka individers uppfattningar om olika samhälleliga fenomen. Att massmedia numera 
upptar en större del i den enskilda individens liv än tidigare har dessutom skapat en 
föreställning hos Lundström och Andersson (ibid.) om att dess inflytande på individers 
tänkande har ökat under senare år.  För att således undersöka hur socialsekreterare inom 
den sociala barnavården upplever den mediala rapporteringen har de använt sig av två 
stycken fokusgrupps-intervjuer med tio socialsekreterare i varje grupp (totalt 20 stycken 
socialsekreterare deltog). Under intervjuerna berördes ämnen som: Medias bild av socialt 
arbete, Fall i media som socialsekreterarna själv mindes, Socialarbetares status, Sådant 
som inte framförs i media, Socialarbetares egen medverkan till mediabilden och 
Mediabildens påverkan. Resultatet visade att socialsekreterarna upplevde att massmedia 
konstruerade en dyster bild av den sociala barnavården i Sverige. Beskrivningar förekom 
i båda fokusgrupperna om att massmedia framförde en bild av de professionella inom 
barnavården som endera flummiga och oprofessionella eller som ”gestapo-agenter” vilka 
tar barn från människor utan anledning.  Detta speglades också i de fall i massmedia som 
socialsekreterarna själva mindes. Förutom omskrivningar där de själva varit föremål för 
massmedias bevakning så mindes de framförallt dramatiska fall där det också riktats 
mycket kritik mot socialtjänstens agerande. När det gällde socialsekreterarnas upplevda 
status så gick åsikterna mellan fokusgrupperna isär. Den ena gruppen menade att de hade 
låg status medan den andra menade att de utifrån ett maktperspektiv nog ändå hade 
relativt hög status.  Under området Sådant som inte framförs i media var de dock rörande 
överens. Samtliga deltagare menade att människors positiva erfarenheter av socialtjänsten 
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sällan lyftes fram. Lika överens var de när det gällde den sociala barnavårdens eget bidrag 
till den mediala bilden. De belyste att det fanns en restriktivitet gällande uttalande till 
media samt att det saknades en mediestrategi inom kåren. Således framfördes inte 
socialtjänstens syn på olika händelser vilket troligtvis gjort att massmedia oemotsagt 
kunnat skapa en kritisk bild av barnavården. Den kritiska bilden upplevdes också påverka 
såväl allmänheten som beslutsfattare, inte minst inom de politiska organ som styr 
verksamheten. Uppfattningen var att den mediala bilden förmodligen påverkade 
politikerna att ta vissa beslut, såväl i enskilda ärenden som när det gällde arbetets 
inriktning och organisering. 
Bilden som framträder om massmedias rapportering av den sociala barnavården i Sverige 
är att den i många fall uppfattas som negativ och kritisk av socialsekreterarna själva. 
Utifrån en kartläggning av massmedias rapportering i fem nyhetstidningar under januari 
2001 till juli 2001 menar emellertid Andersson och Lunström (2002) att en annorlunda 
bild framträder. Vid en bedömning av författarna gällande om artiklarna kunde ses som 
negativa, positiva eller neutrala så visade det sig att endast 25% var negativa medan 38% 
var positiva och 37% var antingen helt neutrala eller både positiva och negativa. Dock 
var det samtidigt så att de mest dramatiska barnavårdsfallen ofta innehöll en omfattande 
kritik och betydande skepsis mot professionen. Det kan tänkas att dessa fall sätter ett mer 
betydande avtryck hos allmänheten och socialsekreterare själva (jfr. Andresson & 
Lundström 2004) än den ”vardagliga” rapporteringen gällande den sociala barnavården 
(Andersson & Lundström 2002). 
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3. Teoretiskt ramverk  

3.1. Diskursanalys 

Inom samhällsvetenskapen kan diskursanalys ses som ett betraktande av språkets 
inverkan på den sociala verkligheten. Utgångspunkten är att språket är betydelsefullt, inte 
bara som en metod för att återspegla en objektivt existerande verklighet utan också som 
en beståndsdel i skapandet av den. Samtliga diskursanalytiska inriktningar ansluter sig 
till denna tanke, språket och språkanvändningen formar individers uppfattningar om 
verkligheten och det har således en produktiv roll i kreerandet av den (Bergström & 
Boreús 2012). Diskursanalysen innefattar således såväl ontologiska som epistemologiska 
tankar om verkligheten och studiet av den samma (ibid).  Winther Jörgensen och Phillips 
(2000) beskriver diskursanalysen som en ”paketlösning”, det vill säga att den inte endast 
ska uppfattas som en analysmetod utan som en teoretisk och metodologisk helhet. 
Bergström och Boréus (2012) gör ett liknande ställningstagande och denna studie ansluter 
sig till detta synsätt. Detta har inneburit att diskursanalysen verkat som både teoretiskt 
och metodologiskt ramverk under studiens genomförande. Framförallt har inspiration 
hämtats från den kritiska diskursanalysen (CDA) så som den beskrivs av Fairclough 
(1995), Winter Jörgensen och Phillips (2000) samt Bergström och Boréus (2012).  

3.1.1 Socialkonstruktivism som utgångspunkt 

Diskursanalysen vilar på en konstruktivistisk eller socialkonstruktivistisk 
vetenskapsteoretisk grund, så också den kritiska diskursanalysen (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000). Detta stämmer även i fallet med denna studie då dess utgångspunkter 
stammar från socialkonstruktivismen. Sohlberg och Sohlberg (2009 s.255) beskriver 
inriktningen på så vis att den sätter fokus på hur människor konstruerar sin verklighet, 
det vill säga hur de i interaktion konstruerar meningar, positioner och regler att leva efter. 
I dess mest radikala form är innebörden av detta att verkligheten som helhet kan beskrivas 
som socialt konstruerad, d.v.s. att den endast existerar utifrån människans idéer av och 
om den. Ontologiskt blir det således fråga om en positionering inom den idealistiska 
traditionen. På motsatt sida har dock även en socialkonstruktivistism utifrån materialistisk 
ontologisk position vuxit fram, utgångspunkten är där istället att det som ytterst finns är 
materiellt betingat (ibid.). Socialkonstruktivismen spänner således över ett brett 
ontologiskt fält där olika förespråkare intagit divergerade positioner. Författaren till 
denna studie befinner sig i något av en mellanposition vilken i sin tur inneburit att även 
studien som sådan gör det. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver, med inspiration 
från Wenneberg (refererad i Alvesson & Sköldberg 2008), denna hållning som 
socialkonstruktivismens sociala position. Detta innebär att vissa företeelser ses som 
socialt skapade men inte verkligheten som helhet. Materiella ting eller naturliga fenomen 
kan existera objektivt utan att de konstruerats socialt, det centrala påpekandet är istället 
att människan konstruerar betydelsen av dem. Genom språket, interaktionen och olika 
tolkningar skapar individer varierande förståelser av verkligheten och dess innehåll, 
oavsett om innehållet som sådant kan anses vara naturligt eller socialt skapat.   
Enligt ovanstående synsätt får socialtjänsten därför en betydelse för människor först 
utifrån hur verksamheten språkligt konstrueras. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 
detta som kärnan i sociala konstruktioner, d.v.s. att konstruktionsprocesser betingas av 
språket vilket därför är utgångspunkten för individers förståelse av och inställning till 
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olika fenomen. Denna beskrivning av språkets betydelse i konstruerandet av förståelsen 
av verkligheten (i detta fall socialtjänsten) är också den som anammas inom såväl 
diskursanalysen, den kritiska diskursanalysen (se ex. Winther Jörgensen Phillips 2000) 
som i denna studie.  

3.1.2 Begreppet diskurs 

Den vanliga förståelsen av begreppet diskurs skiljer sig från den vilken är aktuell inom 
diskursanalysen. Innebörden av begreppet kan i det vardagliga språkbruket närmast liknas 
med ett perspektiv eller ett synsätt på ett fenomen utan en ontologisk eller epistemologisk 
koppling (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Inom diskursanalysen är dock denna 
koppling starkt framträdande, som nämnts ovan är diskursanalysen en helhetslösning 
vilket också återspeglas i förståelsen av begreppet diskurs. Hur begreppet uppfattas inom 
diskursanalysens olika inriktningar skiljer sig emellertid, trots dess gemensamma grund, 
något åt.  Framförallt görs en distinktion mellan en snäv förståelse av begreppet och en 
vidare förståelse. Utifrån en snäv betydelse är det texten eller språket som ligger i fokus 
utan en tydlig koppling till det sociala sammanhang den omfattas av, analyser av språk 
eller text utifrån detta perspektiv tar således inte hänsyn till den kontext som texten 
befinner sig i (ibid.). Denna snäva betydelse av begreppet diskurs är inte den som är 
aktuell i detta fall, studien ansluter sig istället till den vidare betydelsen av 
diskursbegreppet vilket också är fallet med Faircloughs kritiska diskursanalys.  
Fairclough och Wodak (1997, s.258) beskriver begreppet diskurs utifrån den kritiska 
diskursanalysens förståelse av begreppet: 

Critical discourse analysis sees discourse – the use of language in speech and writing – as a 
form of “social practice”. Describing discourse as a social practice implies a dialectical 
relationship between a particular discursive event and the situation, institution and social 
structure that frame it: the discursive event is shaped by them but it also shapes them. 

Begreppet diskurs innefattar i denna vidgade förståelse även det sammanhang diskursen 
befinner sig i. Diskurser påverkas av sammanhanget och sammanhanget påverkas av de 
diskurser som existerar. Utifrån detta synsätt är därför kontexten en viktig pusselbit i 
analyser av diskurser, detta för att skapa en förståelse för hur de konstitueras samt för hur 
de påverkar det omgivande. Denna ståndpunkt för också med sig ett ställningstagande om 
att det finns en skillnad mellan det som kan anses vara diskursivt och det som inte kan 
anses vara det (Bergström & Boréus 2012). Allt kan inte beskrivas som diskursivt vilket 
vissa förespråkare för en ytterligare vidgning av diskursbegreppet menar (se ex. Laclau 
& Mouffe 2008). Det diskursiva och det icke-diskursiva är istället gemensamt en del av 
en ”social praktik”, d.v.s. ett större socialt sammanhang som innefattar båda delar.  
Ett annat ställningstagande från Faircloughs (1995) sida gällande förståelsen av 
diskursbegreppet rör sig om diskursernas funktioner. Han menar att diskurser bidrar till 
att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. 
Diskurser har således en ”identitetsfunktion” en ”relationell” funktion och en 
”ideationell” funktion. De konstruerar på ett språkligt plan olika subjektspositioner och 
relationerna dem emellan samt det större sammanhang där de befinner sig. I många fall 
konstruerar därtill en och samma diskurs dessutom varierande identiteter, relationer och 
betydelser som (mer eller mindre) konkurrerar med varandra (ibid.).  
I denna studie är det främst hur diskurser tillskriver socialtjänsten olika relationella 
egenskaper samt olika betydelser som studerats, d.v.s. diskursernas relationella och 
ideationella funktioner. Fairclough (1995) konkretiserar dessvärre inte närmare vad han 
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menar med diskursernas funktioner. Winther Jörgensen och Phillips (2000) bistår 
emellertid med vissa insikter om hur det är möjligt att se på diskursernas ideationella och 
relationella funktioner.  

Ideationell funktion – vilken betydelse diskurser tillskriver socialtjänsten  

Studiens utgångspunkt gällande betydelse stammar (som beskrivits i avsnittt 3.1.1 
Socialkonstruktivism som utgångspunkt) från ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på 
begreppet. I studien har emellertid också ett poststrukturalistiskt sätt att se på språk 
anammats. Innebörden av detta är att olika begrepp står i förhållande till varandra i en 
löst sammansatt struktur där ett särskiljande mellan begreppen ger dem deras innebörd. 
Det som skiljer begreppen åt kan emellertid ändra sig beroende vilket sammanhang eller 
inom vilka diskurser som de används, de kan därför inte ges en slutgiltigt fastställd 
innebörd (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Socialtjänsten kan således inte ges vilken 
betydelse som helst då dess verksamhet skiljer sig från andra verksamheter, det skulle 
exempelvis inte vara gångbart att hävda att socialtjänsten ägnar sig åt bilförsäljning. Det 
är emellertid samtidigt så att betydelsen av socialtjänsten kan variera till viss grad. Dels 
beroende på i vilket sammanhang som diskussioner om socialtjänsten aktualiseras men 
också beroende på hur en specifik diskurs definierar verksamheten.  

Relationell funktion – de relationella egenskaper som diskurser tillskriver socialtjänsten 

Diskurser belägger subjekt med olika positioner i relationen dem emellan, positioner som 
också förbinds med vissa förväntningar som reglerar hur subjekten kan eller bör agera. 
Förväntningarna konstituerar också hur relationen sedermera tar sig uttryck och de 
reglerar maktbalansen mellan positionerna. I relationen mellan exempelvis en läkare och 
en patient (när en medicinsk diskurs aktualiseras) är det läkaren som besitter auktoriteten 
att uttala sig om vad som är fel på patienten. Patienten kan inte diagnostisera sig själv och 
förväntas inte göra det, om detta ända skulle bli fallet så tas det inte på allvar. Vilken 
betydelse en aktuell diskurs tillskriver en subjektsposition betingar på så vis relationen 
till de andra positioner som den kommer i kontakt med (Winther Jörgensen & Phillips 
2000). Det samma gäller också för socialtjänsten, de relationella egenskaperna som en 
diskurs tillräknar verksamheten beror på vilken betydelse, vilken subjektsposition och 
vilka förväntningar som diskursen tillskriver socialtjänsten i kontakten med andra 
subjektspositioner (ex. klienter eller andra verksamheter).  
I de analyser som utförts i denna studie gällande diskursernas ideationella samt 
relationella funktioner så är det ovanstående beskrivningar av begreppen som anammats.  

3.2 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen kan delas upp i två olika betydelser, dels kan den ses som 
en samling av en mängd olika diskursanalytiska angreppssätt med kritisk inriktningen 
och dels som en specifik beteckning för Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). Det är, som nämnts i inledningen till detta kapitel, den 
sistnämnda betydelsen som är aktuell i denna studie. Anledningen till detta är att Winther 
Jörgensen och Phillips (ibid.) menar att Faircloughs version är den teoretiskt och 
metodmässigt mest utvecklad när det gäller forskning avseende kommunikation, kultur 
och samhälle inom den kritiskt-diskursanalytiska inriktningen. Detta har ansetts vara av 
vikt för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor på ett erforderligt sätt. Det bör 
dock inledningsvis beskrivas vilka de gemensamma grunddragen är för alla de ansatser 
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som kan hävdas ansluta sig till den kritiska diskursanalysen. Skälet till detta är att det ger 
en förståelse för vad samtliga dessa angreppsätt strävar efter att uppnå, så också 
Faircloughs version. Winther Jörgensen och Phillips (ibid, s. 67–70.) konkretiserar de 
gemensamma grunddragen i fem punkter:  

1. Sociala och kulturella strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär: 
Diskursiva praktiker, där text produceras och konsumeras (skapas – mottas) är en viktig 
del i en social praktik vilken bidrar till att sätta ramarna för den sociala världen 
innefattande såväl sociala identiteter som sociala relationer. Det är delvis genom textuell 
produktion och konsumtion som social och kulturell förändring eller reproduktion äger 
rum. Detta förutsätter emellertid ett erkännande om att alla samhälleliga fenomen inte 
kan beskrivas som diskursiva. Den kritiska diskursanalysens uppgift är att belysa den 
diskursiva och språkliga dimensionen av sociala och kulturella fenomen. 

2. Diskurser är både konstituerande och konstituerade: 
Diskurser bidrar inte endast med att forma eller forma om olika sociala strukturer och 
processer, de är också en återspegling av dem. Diskurser påverkas av andra icke-
diskursiva sociala arenor på samma sätt som dessa arenor påverkas av diskurser.   

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget: 
Den kritiska diskursanalysen innefattar en konkret analys av språkbruket i sociala 
interaktioner. 

4. Diskurser fungerar ideologiskt: 
Diskursiva praktiker skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan olika 
sociala grupper. Den kritiska diskursanalysen strävar efter att blottlägga den diskursiva 
praktikens inblandning i skapandet och upprätthållandet av dessa ojämlika förhållanden. 
Detta för att mana till en social förändring där jämlika maktförhållanden eftersträvas. 

5. Kritisk diskursanalys är kritisk forskning. 
Den kritiska diskursanalysen är inte objektiv eller neutral, den tar parti för de lägre 
stående i makthierarkin, för de förtryckta grupperna i samhället.  Den är politiskt 
engagerad och kämpar för att en social förändring ska komma till stånd med målet att 
maktbalansen jämnas ut. Dess kritiska inriktning är ett medel för att belysa de orättvisor 
den diskursiva praktiken skapar och upprätthåller. 
Dessa fem grundläggande ställningstaganden har hörsammats i denna studie, de har 
funnits med som bakomliggande antaganden om hur diskurser skapas, upprätthålls och 
omformas samt vilken påverkanskraft de har. Därtill har de verkat som inledande 
riktlinjer för vad en kritisk forskning inriktad på diskurser innebär. Utgångspunkten har 
varit att såväl massmedias som regeringens framställningar av socialtjänsten har 
betydelse för hur socialtjänsten och dess uppdrag uppfattas. Båda aktörerna besitter en 
makt att i offentlighetens ljus språkligt definiera socialtjänsten, dock utifrån olika 
kontexter och varierande logiker. Genom att belysa hur dessa aktörer framställer 
socialtjänsten och vilka diskurser de för fram så är förhoppningen att skapa en större 
förståelse för att socialtjänsten inte kan uppfattas utifrån ett enda perspektiv. Diskurserna 
skiljer sig åt, så gör också kontexten de stammar ifrån och därför rimligtvis också avsikten 
med att diskurserna huvudsakligen förs fram. De har emellertid gemensamt att de båda 
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bidrar till hur socialtjänsten diskursivt konstrueras och rimligtvis således också hur 
socialtjänsten uppfattas.     

3.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Fairclough (1995) beskriver diskurser dels som ett språkligt användande som en del av 
en social praktik och dels som ett sätt att tala eller skriva vilket ger betydelse åt ett 
fenomen utifrån ett specifikt perspektiv. Begreppet diskurs innefattar således två olika 
betydelser enligt Fairclough, en betydelse som är mer abstrakt där det är fråga om 
fenomenet diskurs överlag och vad det innebär samt en där det är fråga om specifika 
diskurser vilka kan skiljas från varandra beroende på deras utgångspunkter och/eller 
innehåll. Båda beskrivningarna är dock centrala i Faircloughs version av den kritiska 
diskursanalysen (CDA, d.v.s. kritiskdiskursanalys, likställs fortsättningsvis med 
Faircloughs version) då den i stor grad bygger på idén om att diskurser är en del av en 
bredare social praktik. För att illustrera detta använder sig Fairclough av fyra olika 
begrepp eller ”nivåer” som är bundna till varandra. Utgångspunkten är att verkligheten 
består av olika sociala domäner vilka i sin tur utgörs av såväl diskursiva som icke-
diskursiva inslag. Exempel på domäner kan vara skolan, en specifik skola, sjukvården, 
ett specifikt sjukhus eller som i detta fall regeringen och Dagens Nyheter. Nedanstående 
tabell är en illustration av hur Dagens Nyheter som en social domän och dess innehåll 
uppfattats i denna studie. Hur begreppen i tabellen relaterar till varandra gäller emellertid 
också för regeringen som social domän även om detta inte exemplifieras i tabellen.  

Tabell 1. Dagens Nyheter som en social domän och dess innehåll. 

 

Diskurser har fått ta plats vid sidan av de övriga begreppen i tabellen, placeringen ska 
förstås på så vis att diskurser formar samt formas av såväl genrer, diskurstyper som 
diskursordningen, d.v.s. den sociala domänen som helhet. Därtill kan diskurser inom en 
social domän ta intryck av diskurser eller språkbruk från andra sociala domäner 
(Bergström & Boréus 2012), vilket inte framgår av tabellen. Ett konkret exempel på detta 
är hur offentlig verksamhet i Sverige inspirerats av den privata sektorn när det gäller 
styrning och ledning via införandet av styrmodellen New public management (NPM), 
Fairclough (1995) benämner ett liknande förfarande som intertextualitet och/eller 
interdiskursivitet.  
Användandet av CDA gör det således möjligt att genomföra analyser av diskurser på ett 
brett plan, såväl när det gäller vilka diskurser som finns i en i en specifik social domän, 
hur de sorteras, vilka som är dominerande samt hur de knyter an till ett bredare 
samhällsperspektiv. Dessutom kan analysen belysa hur en social domän byter skepnad 
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genom ett tydliggörande av de intertextuella och interdiskursiva processerna. För att 
genomföra en kritisk diskursanalys som möjliggör ovanstående har Fairclough utvecklat 
en analysmodell som beroende på hur den används kan ha olika fokusområden (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000).  

3.2.2 Faircloughs tredimensionella analysmodell 

Den tredimensionella analysmodellen kan beskrivas som CDA:s praktiska verktyg för att 
utföra empiriska analyser av kommunikativa händelser och deras implikationer för en 
bredare social praktik (Bergström & Boréus 2012). De tre dimensionerna benämns: text, 
diskursiv praktik och social praktik och alla tre bör ingå i en konkret analys av en 
kommunikativ händelse. Innebörden av detta är att analysen bör innefatta en analys av 
textens struktur och innehåll (textnivå), en analys gällande de produktions och 
konsumtionsprocesser texten omfattas av (diskursivpraktik) samt en tredje analys av den 
bredare sociala praktik som texten är en del av (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella analysmodell (Fairclough 1995, s.59). 

Textens dimension 

Inom textens dimension analyseras de kommunikativa händelser som befinner sig i fokus 
för studiens intresse. I detta fall är det de artiklar som inhämtats från Dagens Nyheter som 
berörts inom denna dimension. Fairclough fokuserar ofta på texternas uppbyggnad, d.v.s. 
vilken vokabulär som använts, hur de är grammatiskt uppbyggda och hur olika samband 
mellan satser ser ut. Nackdelen med detta är dock att dessa lingvistiska analyser kräver 
ett stort fokus på detaljer i texten vilket ofta gör att endast ett fåtal texter kan analyseras i 
ett projekt som är tidsmässigt styrt (Winther Jörgensen och Phillips 2000).  
Det är emellertid möjligt att analysera dimensionen på andra sätt än via Faircloughs 
sedvanliga analyser. Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) argumenterar för att andra 
textanalyser kan användas för att sammanställa en bild av vad som artikuleras i texter 
utan den detaljgrad som den lingvistiska analysen kräver. Med bakgrund av ovanstående 
har analysen inom textens dimension i denna studie istället utgått från en kvalitativ 
innehållsanalys, dels för att den bedömts lämplig för att hantera det antal texter som 
studerats inom textens dimension men främst för att den bedömts bidra med relevanta 
verktyg för att besvara studiens syfte.      
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Den diskursiva praktikens dimension 

I den diskursiva praktikens dimension är de språkliga produktions- och 
konsumtionsprocesserna som fokuseras, d.v.s. hur texter skapas och tolkas. Det är centralt 
att veta att det i praktiken inte går att skilja på text och diskursiv praktik, de förekommer 
gemensamt. Varje diskursiv praktik innefattar texter och varje text omfattas av en 
diskursiv praktik. Analyser av den diskursiva praktiken bör trots detta skiljas från 
textanalysen av det skäl att den framhäver såväl textens inramning som hur texten kan 
förstås utifrån den (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  
Analysen av den diskursiva praktiken innebär i denna studie främst en presentation av 
artiklarna i DN och den kontext de befunnit sig i. Det vill säga vilka genrer de befunnit 
sig i när de producerats, vilka aktörer som fått komma till tals samt hur frekvent artiklar 
gällande socialtjänsten förekommit under mätperioden i relation till övriga artiklar i 
tidningen.    

Den sociala praktikens dimension  

Varje form av språkbruk är också en form av social praktik på så vis att språkbruket 
antingen reproducerar eller ifrågasätter den diskursordning som det utgår ifrån, 
språkbruket har därför en praktisk inverkan på den del av verkligheten det berör. Antingen 
verkar det för att bibehålla den förståelse av ett fenomen som förnärvarande gäller eller 
så strävar det efter att omforma förståelsen (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Att 
genomföra analyser av den sociala praktiken innebär därför att lyfta blicken och studera 
den del av verkligheten som olika diskurser och olika typer av språkbruk berör. Winther 
Jörgensen och Phillips (ibid.) menar att detta innebär att exempelvis annan sociologisk 
eller kulturell teori som belyser den aktuella delen av verkligheten bör användas som 
komplement till CDA. Bergström och Boréus (2012) intar emellertid en annan ståndpunkt 
då de menar att CDA inte ger några recept på hur analysen av den sociala praktiken ska 
se ut. De belyser dock, likt Winther Jörgensen och Phillips, att analysen av den sociala 
praktiken innebär att texten sätts in i ett bredare sammanhang.  
Denna studie följer Bergström och Boréus (2012) tankar om att annan teori inte 
nödvändigtvis måste användas, istället för teori har texter (artiklar) från den aktör 
(regeringen) som kan anses ha det yttersta ansvaret för socialtjänsten studerats. Det vill 
säga den aktör som har den största makten gällande att bestämma reglerna för 
socialtjänstens arbete och vad verksamheten ska ägna sig åt på ett praktiskt plan. Det är 
exempelvis endast regeringen som kan lägga fram nya lagförslag i Sverige, så även 
förslag som riktas mot socialtjänsten. Därtill verkar Socialstyrelsen och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) på uppdrag av regeringen, det vill säga de instanser som bland 
annat tar fram riktlinjer, regler och kunskapsunderlag och kontrollerar socialtjänsten 
arbete. Regeringens egenproducerade artiklar har därför i denna studie fått verka som en 
inblick i det byråkratiskt eller offentligt styrda framställandet av socialtjänsten och dess 
uppdrag, d.v.s. hur staten anser att socialtjänsten bör framställas och i förlängningen 
uppfattas.  
Artiklar som analyserats i denna dimension har genomgått ett liknande analysförfarande 
som artiklarna från DN vilket också gjort att det varit möjligt att uttrycka sig om ifall 
språkbruket inom DN ämnat att bistå med liknande framställningar av socialtjänsten som 
regeringen eller om de bidrar med en annan förståelse av verksamheten.    
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3.2.3 Faircloughs syn på makt och dominerande diskurser 

Avslutningsvis i detta avsnitt finns ett värde av att redogöra för Faircloughs syn på 
begreppen makt och dominerande diskurser. Detta då begreppen, likt de övriga teoretiska 
infallsvinklarna, haft en praktisk betydelse för studiens genomförande.   

Makt 

Som tidigare nämnts avseende att diskurser fungerar ideologiskt så ser Fairclough makt 
som en ojämlikhet, en tvångskraft som en part kan utöva över en annan. Makt ses således 
som något som individer eller grupper antingen besitter eller saknar. Det är fråga om ett 
dominansförhållande där den ena parten i en relation har möjligheter att utöva makt på 
bekostnad av att den underordnade parten inte har möjligheter att göra det. 
Maktförhållanden är samtidigt inte statiska utan en maktkamp sker kontinuerligt där de 
rådande makthavarnas positioner utmanas (Winther Jörgensen & Phillips 2000). I detta 
avseende finns likheter mellan synen på makt och synen på dominans och dominerande 
diskurser.  

Dominerande diskurser 

Inom den kritiska diskursanalysen finns något varierande inställningar till begreppet 
dominerande diskurs. Vissa förespråkare anser att det innebär ett relativt statiskt tillstånd 
där de dominerande uppfattningarna (diskurserna) inte utmanas, möter motstånd eller 
utsätts för förändringsförsök, medan andra framhåller det motsatta (Bergström & Boreus 
2012). Fairclough (1995) delar den sistnämnda uppfattningen, han belyser att 
dominerande diskurser både utmanas och förändras. Dominans inbegriper enligt 
Faircloughs sätt att se på begreppet en stor portion av instabilitet. Konkurrerande 
förståelseansatser (element, se citatet nedan) ifrågasätter och strävar ständigt efter att 
förändra de dominerande diskurserna och den diskursordning de befinner sig i.  

De konkurrerande elementens existens bär fröet till motstånd, eftersom de element som 
ifrågasätter de dominerande betydelserna förser människor med resurser till motstånd. […] 
Diskursiv förändring äger rum när diskursiva element artikuleras på nya sätt (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s.80). 

Denna studie ansluter sig till tanken om att dominerande diskurser inte är statiska utan att 
förhandlingar av betydelsekonsensus sker hela tiden. Innebörden av detta är att även 
diskursordningar uppfattas som högst instabila och att en dominerande diskurs inte 
nödvändigtvis förblir dominant. Hur språkbruket i de olika diskurserna tar sig uttryck får 
därför betydelse för om det bidrar till att reproducera eller transformera diskursordningen 
inom en social domän. Tillvägagångsättet för att fastställa de dominerande diskurserna 
har i denna studie utgått från en kvantitativ beräkning av hur ofta diskurserna framträtt i 
materialet som studerats.  
Då språkbruk och diskurser inom en diskursordning (genom interdiskursivitet) också kan 
bidra till att omforma eller upprätthålla diskursordningen inom andra social domäner (se. 
ex Winther Jörgensen & Phillips 2000, s.77) är det tänkbart att språkbruket och 
diskurserna inom Dagens Nyheters diskursordning påverkar både den egna ordningen 
som den inom regeringen, likväl som tvärtom. Dominerande diskurser och 
diskursordningar är avhängiga av att språkbruket reproducerar dem, oavsett vilken social 
domän eller diskursordning som språkbruket utgår ifrån. Ifrågasättande, motstånd och 
invändningar kan skapa en förändring om den eftersträvas (Fairclough 1995).  
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Från tanken om vad begreppet diskurs innebär genom socialkonstruktivismen som 
utgångspunkt vidare till den kritiska diskursanalysen i allmänhet och Faircloughs version 
av den i synnerhet, har den teoretiska ramen för denna studie skapats. Att CDA ses som 
en ”paketlösning” har också inneburit att den teoretisk ramen fått effekter för studiens 
praktiska tillvägagångssätt, vilket redogörs för i nästkommande kapitel.   
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4. Metod 

Föreliggande kapitel redogör för de tillvägagångsätt som använts i studien gällande urval 
och insamling av empiri. Därtill redovisas de analysmetoder som tillämpats inom 
analysmodellens tre olika dimensioner (text, diskursiv och social praktik) och en 
diskussion förs om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 
presenteras också de etiska överväganden som gjorts under studiens förfarande. Initialt 
beskrivs emellertid studiens metodmässiga ansats där fokus läggs på den 
förklaringsmodell som tillämpats genom studiens förfarande och dess explorativa 
inriktning.     

4.1 Studiens metodmässiga ansats 

Att utgångspunkten för studiens analysprocesser stammar från Faircloughs (1995) 
tredimensionella analysmodell innebär ett generellt teoretiskt ställningstagande om att 
språkbruk och diskurser konstruerar socialtjänsten som fenomen. Detta skulle kunna ses 
som en uteslutande deduktiv och teoretisk förklaringsmodell men analysförfarandet i 
studien har också haft induktiva inslag. Empirin har varit grunden till de analyser som 
genomförts inom modellens respektive dimensioner. Studiens förklaringsmodell kan 
således beskrivas på så vis att den haft drag från både deduktion som induktion vilket i 
realiteten inneburit att den varit av abduktivt slag. Denna ståndpunkt har sina rötter hos 
Alvesson och Sköldberg (2008) vilka beskriver abduktionen som en metod vilken präglas 
av såväl deduktion som induktion. Abduktionen utgår ifrån empiriska observationer men 
avvisar för den saken skull inte en teoretisk förförståelse. Teoretiska infallsvinklar kan 
inom abduktionen dessutom mycket väl användas som inspirationskälla för tolkningen av 
empirin (ibid.).   
Studiens explorativa inriktning har tagit sig uttryck på så vis att studien har ämnat att både 
utforska vilka diskurser om socialtjänsten som framträtt inom de två sociala domänerna 
likväl som hur de korresponderar med varandra. Avsikterna har med detta inte endast 
koncentrerats kring att beskriva vad som uttryckts i artiklarna utan även utvidgats till att 
identifiera olika mönster i texterna och i relationerna dem emellan.   Utforskningen eller 
explorationen av det som framträtt i de studerade texterna och hur dessa har kunnat tolkas, 
förstås samt relateras till varandra har således varit det centrala i studien. Detta har 
beröringspunkter med det som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som den 
explorativa funktionen inom samhällsvetenskapen, d.v.s. att ett explorativt 
förhållningssätt möjliggör ett sökande efter insikter om den aktuella empirins egenskaper 
och dess interna samt externa förbindelser. Faircloughs analysmodell och dess tre 
dimensioner har i studien fungerat på så sätt att den angett ramarna för detta sökande.   

4.2 Urval och metod för insamling av data 

I Faircloughs tre-delade analysmodell är de steg som benämns text och diskursiv praktik 
i realiteten relativt svåra att skilja på. Winther Jörgensen och Phillips (2000) belyser, som 
nämnts, att behandling av text samtidigt innebär en behandling av produktions- och 
konsumtionsprocesser, d.v.s. den diskursiva praktiken. I detta fall innebär ovanstående 
framförallt att det empiriska underlaget är det samma inom dessa två dimensioner. Trots 
att artiklarna ligger till grund för både textnivån och den diskursiva praktikens nivå så har 
de genomgått två olika former av analys, en inom respektive dimension. Vad gäller den 
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tredje dimensionen i modellen (den sociala praktiken) så har ett separat urval gjorts för 
att komplettera de två första dimensionernas urval samt för att möjliggöra jämförelser och 
vidare tolkning. Nedan presenteras hur insamlingen av det empiriska materialet gått till, 
Först beskrivs insamlingen av det empiriska underlaget till modellens två första 
dimensioner (text & diskursiv praktik) och i den avlutande delen av avsnittet beskrivs 
insamlingen av material till den sociala praktiken.  

4.2.1 Text och diskursiv praktik – insamling av empiriskt material 

Till att börja med är det av värde att konkretisera den diskursordning som analyserna av 
socialtjänsten har skett inom i detta fall, vilket är DN:s diskursordning (se tabell 1 Dagens 
Nyheter som social domän och dess innehåll). Att just Dagens Nyheter valdes berodde på 
det faktum att det är en dagstidning samt att tidningen vid tiden för insamlandet av data 
var den dagstidning med flest upplagor och störst räckvidd (Orvesto konsument 2017). 
Detta torde innebära att Dagens Nyheter nådde och lästes av flest personer av 
dagstidningarna i Sverige. Att dagstidningar valdes istället för exempelvis kvällstidningar 
(Aftonbladet, Expressen o.s.v.) stammar från två tidigare undersökningar om olika 
massmediers trovärdighet där respondenterna generellt sett ansåg att dagstidningar var 
mer trovärdiga än kvällstidningar (Ipsos 2016 ; Kantar Sifo 2017). Att tidningen som 
sådan anses som trovärdig bör rimligtvis också innebära att dess framställningar av 
socialtjänsten också uppfattas som trovärdiga vilket ansetts som centralt i denna studie.      
För att lokalisera relevanta artiklar i Dagens Nyheter användes mediedatabasen Retriver 
(http://web.retriever-info.com.bibproxy.kau.se/ ) och dess söktjänst. Sökordet som 
användes var ”socialtjänsten” vilket gav 142 träffar under perioden 2017-07-01 till 2017-
12-31 när såväl tryckta som internetbaserade artiklar valdes ut. Anledningen till att det 
specifika tidsintervallet valdes var för att en aktuell medial bild av socialtjänsten 
eftersträvades. Efter ett uteslutande av dubbletter, d.v.s. artiklar som publicerats både i 
den tryckta versionen av DN som på DN.se (www.dn.se) återstod 79 stycken artiklar.  
Därefter uteslöts ytterligare 42 stycken artiklar då de inte bedömdes relevanta för studiens 
syfte. Exempel på när detta kunde vara fallet var när socialtjänsten inte var fokus för 
artikeln utan endast kort benämndes i relation till något annat. Ett sådant exempel var 
följande mening: ”XX ledde vår lilla personalkör vid socialtjänsten i Tensta i början på 
90-talet” (DN 2017-08-02). Ovanstående citat är hämtat från en dödsannons och 
socialtjänsten nämndes endast i en mening varför artikeln uteslöts. De övriga uteslutna 
artiklarna valdes bort på liknande grunder även om det fanns variationer i varför 
socialtjänsten omnämndes. Sammantaget för samtliga dessa artiklar var dock att de inte 
behandlade socialtjänsten som sådan samt att det inte gick att få någon uppfattning om 
vad socialtjänsten var för verksamhet eller vilka konkreta aktiviteter socialtjänsten 
ägnade sig åt. Det slutgiltiga urvalet hamnade således på 37 stycken artiklar.   

4.2.2 Social praktik – insamling av empiriskt material 

I denna studie består den sociala praktiken av hur socialtjänsten och dess uppdrag 
beskrivs av den, tillsammans med riksdagen, högst beslutande aktören som finns i 
Sverige: regeringen. Likt fallet med DN:s diskursordning består även regeringens 
diskursordning av olika diskurstyper så som exempelvis pressmeddelanden, debatter, 
remisser, remissvar och regeringens egenproducerade artiklar. I denna studie har fokus 
lagts på de av regeringens egenproducerade artiklar som berört socialtjänsten. Således har 
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en avgränsning skett där de övriga diskurstyperna inte fått ta plats i det urval som omfattar 
den sociala praktiken. Anledningen till detta var att artiklarna bedömdes uppfylla två för 
studien relevanta kriterier. För det första bedömdes artiklarna innefatta tillräckligt mycket 
information för att det skulle vara möjligt att få en bred bild av regeringens 
framställningar av socialtjänsten. För det andra bedömdes artiklarna i större grad än 
övriga yttranden från regeringens sida vara riktade mot alla i samhället snarare än 
specifika grupper (journalister, stadsråd, myndighetspersoner o.s.v.). Det sistnämnda 
ansågs relevant då den sociala praktiken gällande socialtjänsten påverkas av inställningar 
från alla i samhället snarare än ett fåtal specifika grupper eller individer.      
För att finna relevanta artiklar publicerade av regeringen användes sökfunktionen på 
regeringens egen hemsida (www.regeringen.se). Även i denna sökning användes 
”socialtjänsten” som sökord vilket genererade 21 träffar när en avgränsning gjorts så att 
sökresultatet endast omfattade artiklar under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31. Skälet 
till att denna tidsperiod valdes var för att i möjligaste mån matcha den tidsperiod som 
valts ut för DN:s artiklar samt för att få en aktuell bild av regeringens framställningar av 
socialtjänsten. Inga av regeringens artiklar uteslöts ur urvalet då samtliga artiklar, efter 
genomläsning, bedömdes som relevanta för studien. Det längre tidsintervallet gällande 
urvalet för regeringens artiklar motiveras med att antalet artiklar från regeringens sida 
hade blivit för lågt om en justering i tidsintervallet inte hade gjorts. Under samma period 
som artiklarna från DN samlades in publicerade regeringen endast sju stycken artiklar 
vilket bedömdes vara för knapphändigt.    

4.3 Analysmetoder 

Faircloughs tredimensionella analysmodell har i denna studie anpassats för att matcha 
studiens problemformulering. Modellens grundläggande struktur har dock varit intakt och 
ställningstagandet om att språkbruk är en del av en bredare social praktik har varit 
centralt. Innebörden av ovanstående är att analyser gjorts av text, diskursiv praktik och 
social praktik och att analysverktygen i de olika dimensionerna valdes utifrån en 
bedömning om deras implikationer för att besvara studiens syfte. Framförallt kommer 
anpassningen till uttryck inom textens dimension där Fairclough själv ofta haft ett starkt 
lingvistiskt fokus, det vill säga att hans analyser bl.a. centrerats kring textens egenskaper, 
uppbyggnad samt grammatiska struktur (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 
 I denna studie utgörs analysen inom denna dimension istället av en kvalitativ 
innehållsanalys. Detta eftersom den bedömdes vara ett lämpligt verktyg för att 
sammanställa och tolka de massmediala diskurserna om socialtjänsten. 
Ställningstagandet ovan stödjer sig på att exempelvis Lindgren (2011) menar att den 
kvalitativt inriktade innehållsanalysen lämpar sig för att studera texters underliggande 
betydelser och funktioner vilket varit av relevans i denna studie. Därtill har denna typ av 
analys med framgång tidigare använts av exempelvis Nilsson (2015) för att sammanställa 
och dra slutsatser om massmediala diskurser gällande tiggeri, fenomenen skiljer sig 
visserligen åt men avsikterna med analyserna är de samma. 
Vad det gäller analyser av de övriga två dimensionerna har varken Fairclough eller andra 
CDA-förespråkare utvecklat några specifika metoder för dessa analyser, de varierar i 
olika studier och forskningsprojekt (Bergström & Boréus 2012). Även i dessa 
dimensioner valdes därför analysmetoderna utifrån deras bedömda förmåga att bidra med 
relevanta verktyg för att besvara studiens syfte. Med bakgrund av detta har analysen i den 
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diskursiva praktikens dimension utgjorts av en kvantitativ innehållsanalys. Grunden till 
detta är att Bergström och Boréus (ibid.) framhåller att denna analysmodell kan användas 
för att sortera, kategorisera och fastställa mönster i ett textmaterial.  Det kan exempelvis 
handla om vart texterna producerats, vilka aktörer som producerat dem, vad de handlar 
om eller om de olika texter kan anses ha vissa beröringspunkter.  
De separata texterna (artiklarna) inom den sociala praktikens dimension har likt de inom 
textens dimension genomgått en kvalitativ innehållsanalys. Argumenten för valet av 
analysform i denna dimension är de samma som för de inom textens dimensions då 
avsikterna med analyserna varit liknande. 
Samtliga dimensioner i Faircloughs analysmodell har således i denna studie analyserats 
med hjälp av analysformer som utgått från innehållsanalysen, skillnaden ligger främst i 
om de haft en kvantitativ eller kvalitativ inriktning (se tabell 2).  Resterande del av detta 
kapitel ägnas åt att redogöra för såväl den praktiska innebörden av denna skillnad likväl 
som att i detalj beskriva hur analysförfarandet gått till inom de olika dimensionerna.  

Tabell 2. Analysformer som använts i de tre olika dimensionerna i Faircloughs tredimensionella 
analysmodell.

 

4.3.1 Analysmetod – den diskursiva praktikens dimension 
Analysen inom den diskursiva praktiken har riktats mot produktionen av artiklarna i DN 
snarare än mot konsumtionen av dem. I denna studie bör därför analysen ses som en 
kartläggning av:  

- de olika genrer i DN som artiklarna befunnit sig i när de producerats. 
- den frekvens av artiklar gällande socialtjänsten som förekommit i DN under 

mätperioden. 
- de aktörer som fått komma till tals i artiklarna och hur mycket de varierande 

aktörerna fått   komma till tals.  

Praktiskt tillvägagångsätt 

Samtliga analyser i denna studie har genomförts med hjälp av dataprogrammet NVivo 
version 11. Analysen i den diskursiva praktikens dimension inleddes med att kartlägga 
hur representationen gällande socialtjänsten såg ut i DN under mätperioden och därefter 
sorterades artiklarna in efter de genrer i tidningen där de förekommit (nyhetsgenre, 
reportagegenre o.s.v.). Genrer som inte innefattade någon text om socialtjänsten under 
mätperioden har inte tagit plats i analysen. Sedermera gjordes också en analys av vilka 
aktörer i DN (journalister, privatpersoner, anställda inom socialtjänsten o.s.v.)  som fick 
möjligheten att komma till tals samt hur mycket sett till materialet som helhet. Förfarande 
gällande att kartlägga aktörerna gick till på så vis att varje enskild artikel i sin helhet 
kodades utifrån de aktörer som gjort uttalanden i artikeln. Om en artikel innehöll 
uttalanden från exempelvis en journalist och en anställd inom socialtjänsten så likställdes 
det med att två aktörer bidragit till artikelns innehåll. En specifik aktör kunde dock endast 
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förekomma en gång i varje artikel. Det vill säga att om exempelvis två olika journalister 
gjort uttalanden inom en artikel så sågs detta fortfarande som att endast en aktör bidragit 
till artikelns innehåll. Då samtliga uttalanden och således all text gällande socialtjänsten 
kodades utifrån vilken aktör som uttryckt dem så möjliggjordes och genomfördes också 
en uträkning av hur mycket de olika aktörerna fått uttala sig i relation till den totala 
textmassan.  

4.3.2 Analysmetod – textens dimension 

Bergström och Boréus (2012) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen kan 
innebära en textanalys som helt bortser ifrån kvantifierande inslag men också en där 
kvantitativa inslag finns. Skillnaden från en strikt kvantitativ analys återfinns då främst i 
att det empiriska materialet även behöver tolkas på ett sätt som inte är möjligt via 
kvantifieringar. I denna studie har analysen av textens dimension innefattat både 
kvantitativa och kvalitativa inslag. Detta då diskursordningen och den dominerande 
diskursen i DN fastställts med hjälp av en kvantitativ beräkning samtidigt som en djupare 
tolkning av diskursernas och texternas innebörd har utförts. 
Analysen är som helhet inspirerad av hur Bergström och Boreús (ibid.) samt Lindgren 
(2011) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen, dock innehåller den inte alla de steg 
eller variationer t.ex. författarna beskriver då studiens syfte och frågeställningar fått styra 
hur den slutgiltiga analysen strukturerats.  

Praktiskt tillvägagångssätt 

För att skapa en bekantskap med och känsla för artiklarna (de 37 artiklarna från DN) och 
deras innehåll inleddes analysen med en genomläsning av samtliga artiklar vid två 
separata tillfällen. Genomläsningen genererade en uppfattning om vad artiklarna 
handlade om och det kodschema med tillhörande koder (37st) som utgjorde grunden för 
analysen utformades. Koderna skapades utifrån det empiriska materialet likväl som 
utifrån den förförståelse författaren tillskansat sig via den tidigare forskning som 
presenterats i studiens kapitel gällande detta. Koderna utgjordes av enskilda nyckelord 
eller fraser, se tabell 3. 

Tabell 3. Koder och kategorier i textens dimension. 

 

Därefter exporterades artiklarna in i NVivo, artiklarna lästes i detta skede igenom 
ytterligare en gång och textmaterialet kodades (abstraktionsnivå 1), d.v.s. att textstycken 



 23 

som bedömdes relevanta för respektive kod benämndes med den samma (se. ex 
Bergström & Boreús 2012).  
 Koderna med tillhörande textstycken sorterades därefter in i åtta övergripande kategorier 
(abstraktionsnivå 2) vilka bedömdes representativa för de koder som placerades inom 
dem. Kategorierna blev som följer: Ifrågasättande av verksamheten, 
Verksamhetsåtgärder, Grupper berörda av verksamheten, Kontextuella faktorer, 
Arbetsmiljö, Arbetsuppgifter, En lyckad verksamhet och Klienterna.  
Därefter sorterades kategorierna in i de övergripande diskurser som kunnat abstraheras 
utifrån kategorierna och deras innehåll (abstraktionsnivå 3). Diskurserna fastställdes 
genom en bedömning av de olika utgångpunkter som diskurserna kunnat anses stamma 
ifrån. Förfarandet kan liknas med Faircloughs (1995) sätt att definiera specifika diskurser 
(se sid. 15). Tre olika utgångspunkter gick att urskilja i materialet:  

1. Socialtjänstens och de anställdas handlingar är utgångspunkten för hur 
socialtjänsten uppfattas och framställs (diskurs 1).   

2. Socialtjänsten måste förstås utifrån ett bredare perspektiv, de organisatoriska 
förutsättningar socialtjänsten har för att utföra sitt uppdrag är utgångspunkten för 
hur verksamheten uppfattas och framställs (diskurs 2). 

3. Det grundläggande uppdraget och framförallt klienternas välfärd och hur väl 
verksamheten kan tillgodose denna är utgångspunkten för hur socialtjänsten 
uppfattas och framställs (diskurs 3).      

Samtliga uttalanden som de olika aktörerna gjort gällande socialtjänsten i DN under 
mätperioden kunde härledas till någon av de ovanstående utgångspunkterna. De utgör var 
för sig ett specifikt perspektiv för att ge socialtjänsten som fenomen dess betydelse, vilket 
är i linje med att Faircloughs (1995) tankar om att en diskurs ger betydelse åt ett fenomen 
utifrån ett specifikt perspektiv. 
Därpå gjordes en uträkning gällande vilken diskurs som framträtt mest i artiklarna, d.v.s. 
vilken diskurs som de flesta av skribenternas uttalanden utgått ifrån. Denna diskurs 
ansågs vara den dominerande diskursen och de andra två underordnade. Detta tolkades 
också som det som Fairclough beskriver som diskursordning, i detta fall 
diskursordningen gällande socialtjänsten i DN under mätperioden, på så vis att 
diskurserna inordnades på en skala där mängden uttalanden i respektive diskurs avgjorde 
hur de ordnades i förhållande till varandra. Ju fler uttalanden den enskilda diskursen 
innefattade desto högre placerades den på skalan. 
Därefter genomfördes tolkningen av texterna vilken gick till på så vis att de texter som 
de olika diskurserna innefattade tolkades med hjälp av CDA. Förförandet kan liknas med 
det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som meningstolkning, d.v.s. att en 
djupare förståelse av materialet eftersträvas genom tolkningar med hjälp av exempelvis 
en teoretisk infallsvinkel. För att uppnå detta krävdes närläsning av materialet i 
diskurserna vilket också genomfördes vid ett flertal tillfällen. Under detta förfarande 
tolkades texten utifrån dess funktioner och bidrag till att tillskriva socialtjänsten specifika 
betydelser och relationella egenskaper. Den diskursiva konstruktionen av socialtjänsten 
ansågs således bygga på hur dessa två funktioner framträdde.          
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4.3.3 Analysmetod – den sociala praktikens dimension   

Som tidigare nämnts har de 21 artiklarna inom den sociala praktikens dimension 
genomgått ett liknande analysförfarande (kvalitativ innehållsanalys) som de inom textens 
dimension. En central skillnad har dock varit att analysen även haft ett komparativt inslag. 
Detta då en avsikt med analysen varit att undersöka om diskurserna och språkbruket i DN 
haft likheter med regeringens framställningar av socialtjänsten eller om de framställt 
socialtjänsten på ett annorlunda sätt.     

Praktiskt tillvägagångssätt 

Analysen inleddes med en genomläsning av de 21 artiklarna vid två separata tillfällen där 
en närhet till materialet eftersträvades. Därefter exporterades artiklarna in i NVivo och 
artiklarna lästes igenom ytterligare en gång och ett kodschema innehållande 28 st koder 
utvecklades.   
Därefter kodades (abstraktionsnivå 1) materialet som helhet och sex stycken 
övergripande kategorier skapades vari koder med tillhörande text placerades 
(abstraktionsnivå 2). Kategorierna blev som följer: Förbättringar av verksamheten, 
Kontextuella faktorer, Utsatta grupper, Arbetsmiljö, Nödvändiga åtgärder och 
Utveckling. Tabellen nedan redogör för kategorierna samt de koder som placerats inom 
respektive kategori.  

Tabell 4. Koder och kategorier i den sociala praktikens dimension. 

 

Förfarandet gällande att fastställa diskurser har även i denna dimension koncentrerats 
kring en bedömning av de utgångspunkter som diskurserna kunnat anses utgå ifrån. 
Samtliga kategorier och deras innehåll kunde i denna dimension härledas till en och 
samma utgångspunkt vilket också inneburit att endast en diskurs varit möjlig att 
abstrahera. Samtliga kategorier placerades således också in i denna diskurs 
(abstraktionsnivå 3). Utgångspunkten för diskursen koncentrerades kring att 
socialtjänsten ska ses som en del av en socialpolitisk apparat vilken finns till för att värna 
människors välfärd.  
Tolkningen av diskursen har gått till på ett liknande sätt som den inom textens dimension 
(se avsnittet Analysmetod – textens dimension). Det som skiljer sig åt är, som nämnts, att 
det funnits ett komparativt inslag i den analys som varit aktuell i denna dimension. Det 
som konkret gjorts i detta avseende är att diskursernas funktioner (relationella egenskaper 
och betydelser) och konstruktioner jämförts och tolkats i relation till de som framkommit 
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vid analysen av diskurserna i textensdimension. Det är i denna analys som Faircloughs 
tankar om interdiskursivitet aktualiserats, i detta fall att diskurser inom en social domän 
kan bidra till ett upprätthållande eller omformande av diskurser och diskursordningen i 
en annan domän (Fairclough 1995).  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet 

Creswell (2014) beskriver att validitet handlar om hur trovärdigt en studies resultat kan 
uppfattas vara. Kvale och Brinkmann (2014) gör ett liknande ställningstagande och menar 
att begreppet inom samhällsvetenskapen kommit att centreras kring om en studie lyckats 
undersöka det som den eftersträvat att undersöka.  Creswell (ibid.) menar vidare att en 
studies validitet bestäms av alla de steg och processer som genomförts under studiens 
förfarande. I denna studie har syftet styrt den metod som använts, d.v.s. att urvalet, den 
teoretiska ramen och studiens analysmetoder har valts ut på grund av deras bedömda 
förmågor för att besvara studiens forskningsfrågor och således uppnå syftet med studien.    
I tillägg till ovanstående menar Creswell (ibid.) att det finns vissa specifika åtgärder som 
kan tas till för att stärka en studies validitet. En av dessa åtgärder är triangulering, d.v.s. 
att exempelvis flera olika analysmetoder eller olika urval används för att dra slutsatser 
utifrån en forskningsfråga. I denna studie har såväl olika analysmetoder 
(kvantitativ/kvalitativ) använts likväl som ett empiriskt material från olika källor 
(DN/regeringen). Avsikterna med förfarandet stammar, som nämnts ovan, från dess 
förmåga att besvara studiens syfte men tillvägagångsättet fyller emellertid också en vidare 
funktion vilken kan anses stärka studiens validitet. Bergström och Boréus (2012) 
beskriver att en kvantitativt inriktad innehållsanalys lämpar sig väl för att kartlägga och 
finna mönster i texter men att den ofta bortser från det sammanhang som en text befinner 
sig i och att den saknar förmågan att analysera texters innebörd på ett djupare plan. För 
att inkludera de sistnämnda aspekterna förespråkar författarna att en kvalitativt inriktad 
analys används som komplement. Att denna studies resultat genererats utifrån en 
kvantitativt likväl som en kvalitativt inriktad analys har således inneburit att en 
kartläggning av texterna varit möjlig samtidigt som en analys och tolkning av texternas 
innebörd och sammanhang kunnat genomföras. Den problematik kring validitet som 
Bergström och Boréus (ibid.) framhåller har således minimerats. Att studien därtill 
bejakat Faircloughs (1995) tankar om diskurser och deras funktioner samt att hans 
tredimensionella analysram använts som en övergripande ram för studiens analyser har 
vidare inneburit ett ytterligare fokus på texternas sammanhang samt deras betydelse för 
förståelsen av socialtjänsten som fenomen.   

Reliabilitet 
Tillskillnad från validitet så menar Mason (2002) att en studies reliabilitet kretsar kring 
hur tillförlitliga metoder en studie använt sig av för att generera de resultat som 
presenteras. I kvalitativ forskning är dock metoderna sällan standardiserade och även om 
de är det så finns utrymme för anpassningar och tolkningar. Det centrala för kvalitativa 
forskningsprojekt är därför att det redogörs på ett sanningsenligt och tydligt sätt vad som 
genomförts och hur detta har realiserats (ibid.). Detta ansluter till t.ex. Bergström och 
Boréus (2012) tankar om god intersubjektivitet, d.v.s. att det i möjligaste mån ska gå att 
uppnå samma resultat med hjälp av samma metoder för analyser av samma material men 
vid olika tidpunkter.  
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För denna studie är, mot bakgrund av ovanstående, därför den viktigaste åtgärden för att 
uppnå en god reliabilitet den redovisning av studiens metod som presenterats ovan. 
Redovisningen beskriver alla de steg i studien som lett fram till det resultat som studien 
genererat. Utöver denna redovisning har dock ytterligare åtgärder genomförts för att 
säkerställa att de metoder som använts varit reliabla. Så väl materialet inom textens 
dimension (och den diskursiva praktikens dimension) som det inom den sociala 
praktikens dimension har genomgått en dubbelkodning. Genomförandet för detta har följt 
det tillvägagångsätt som förespråkas av bl.a. Bergström och Boréus (2012), d.v.s. att delar 
av materialet har kodats vid två olika tillfällen för att säkerställa att det funnits en 
överenstämmelse mellan kodningarna vid de olika tillfällena. För DN:s artiklar har de 
som publicerats i juli till och med september omfattats av dubbelkodningen och för 
regeringens artiklar har de som publicerats i januari till och med mars inkluderats. 
Resultatet av dubbelkodningen var att materialet kodats på ett liknande sätt vid båda 
tillfällena.     

Generalisering 

Eftersom denna studie endast inbegriper en dagstidning (DN) samt en typ av källa från 
regeringens sida så är en generalisering på ett empiriskt plan inte något som eftersträvats. 
Såväl Creswell (2014) som Mason (2002) argumenterar dock för att avsikten med ett 
kvalitativt forskningsprojekt inte främst bör härledas till en strävan efter att göra 
generaliseringar, även om vissa generaliseringar faktiskt kan vara möjliga. Den 
kvalitativa forskningens styrka återfinns, enligt Creswell (2014), istället inom dess fokus 
mot det specifika snarare än det generella, d.v.s. i dess förmåga att beskriva och skapa 
förståelse för hur olika fenomen tar sig uttryck inom specifika kontexter. Detta har, 
snarare än en generaliseringssträvan, spelat en central roll i denna studie då den 
eftersträvat att undersöka hur socialtjänsten diskursivt konstruerats inom två specifika 
domäner (DN/regeringen). Studiens fokus har centrerats kring dessa domäner vilket 
också inneburit att resultatet i studien också gjort det. Det är visserligen tänkbart att 
studiens resultat indikerar hur socialtjänsten konstrueras i andra dagstidningar eller inom 
andra områden inom regeringen men att med fasthet påstå att så är fallet är inte möjligt.  

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) har sammanställt fyra etiska huvudkrav för forskning inom 
samhällsvetenskap och humaniora: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nytjandekravet. Kraven verkar gemensamt för att det inte ska 
uppstå några etiska oegentligheter inom en studie samt för att de som deltar i studien inte 
ska utsättas för någon form av skada, varken psykiskt eller fysiskt.    
Då denna studie endast använt sig av offentliga texter vars syfte varit att nå ut till 
allmänheten så föreligger i grunden inte någon egentlig risk för att någon skada skulle 
drabba varken DN eller regeringen genom att de varit föremål för studien. Det samma 
gäller också för de aktörer som bidragit till innehållet i texterna då de valt att framträda 
med namn (och många gånger även profession) i artiklarna. För att skapa en extra 
försäkran, samt för att det inte ansetts ha någon avgörande betydelse för studiens resultat, 
så har konfidentialtitetskravet beaktats i studien. Det vill säga att aktörerna som framträtt 
i DN:s artiklar inte benämnts med namn i studien. Vid exempelvis citat har istället 
yrkestitel angetts och om namn förekommit i citaten har de benämnts med XX.       



 27 

5. Produktionen av artiklar i Dagens Nyheter  

I detta kapitel och de tre efterföljande kapitlen presenteras studiens resultat och de 
tolkningar som gjorts. I detta kapitel riktas fokus mot DN:s produktion av artiklar samt 
den kontext vilken artiklarna befunnit sig i när de producerats. Analysen inom 
dimensionen har, som tidigare nämnts, centrerats kring att kartlägga:  

1. Frekvensen av artiklar som bidragit till konstruktioner av socialtjänsten i relation 
till övriga artiklar.  

2. De genrer som dessa artiklar befunnit sig i när de producerats.  
3. De aktörer som fått komma till tals i dessa artiklar och hur mycket.  

Kapitlet redogör till en början för frekvensen av artiklar gällande socialtjänsten i DN 
(d.v.s. artiklar som bidragit med framställningar av socialtjänsten) under mätperioden, 
artiklarna gällande socialtjänsten relateras till den totala mängden artiklar som publicerats 
i DN under mätperioden (2017-07-01 – 2017-12-31). 
Frekvensen gällande det totala antalet publicerade artiklar i DN har varierat något under 
mätperioden men ligger ändå förhållandevis stabilt. Den enda månad som sticker ut är 
juli (238 st.) då de publicerade artiklarna är mellan 84 och 126 stycken mindre än under 
de övriga månaderna. Varför det publicerades så pass mycket mindre artiklar i juli är svårt 
att dra några slutsatser kring men en tänkbar förklaring kan vara att det är en 
sommarmånad och att semestertider därför påverkar produktionen av artiklar. Oavsett 
detta ter det sig inte vara så att den mindre mängden publicerade artiklar under juli spelat 
en avgörande roll för publicerade artiklar gällande socialtjänsten under denna månad (se 
tabell 5).  
Överlag har publiceringen av artiklar gällande socialtjänsten varit relativt lågt men stabilt 
under mätperioden. Medianen gällande dessa artiklar uppgick till 1,4 % av det totala 
antalet artiklar i DN under perioden. Det fanns dock en variation mellan månaderna från 
0,9% i augusti till 4,2% i oktober, se tabell 5.          

Tabell 5. Artiklar i Dagens Nyheter gällande socialtjänsten under perioden 2017-07-1 – 2017-12-31.        

 

Vad det gäller DN:s olika genrer så har artiklar gällande socialtjänsten återfunnits i nio 
av tidningens totalt 16 olika genrer under mätperioden. En genre sticker ut på så vis att 
den innefattat mer än dubbelt så många artiklar som de övriga: Nyheter (nyhetsgenren). 
Genren innefattar över 56% av de publicerade artiklarna och är således den genre där 
konstruktioner gällande socialtjänsten främst framförs i DN. Resterande genrer rör sig 
mellan 2,7% och 11% vilket i jämförelse med nyhetsgenren får anses som lågt, se tabell 
6.  
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Tabell 6. Artiklar gällande socialtjänsten fördelade efter genrer i Dagens Nyheter under perioden 2017-
07-01 – 2017-12-31. 

 

När fokus riktas mot de aktörer som uttalat sig i artiklarna i DN så visar det sig att 
aktörerna varierar och så även det utrymme de fått. De aktörer som framträder i materialet 
är journalister, socialtjänsten (chefer eller andra högre uppsatta), personer med någon typ 
av expertkompetens, privatpersoner (anhöriga, andra i samhället eller klienter), anställda 
inom socialtjänsten, politiker, anställda inom samverkande organisationer, fackliga 
organisationer, TT samt representanter för ideella organisationer. Det skiljer sig dock 
avsevärt åt hur mycket de varierande aktörerna fått uttala sig i artiklarna. Journalisterna 
är de som oftast förekommit under mätperioden och uttalanden från dem svarar för 31,2% 
av den totala textmassan i materialet.  Det är mer än dubbelt så mycket som socialtjänsten 
vilken procentuellt sett placerar sig på andra plats med 12,9 %. Längst ner på skalan 
återfinns representanter för ideella organisationer med 3,2% och de resterande aktörer 
placerar sig där emellan. Tabellen nedan redogör för de procentuella siffrorna för 
respektive aktör.   

Tabell 7. Aktörer som gjort uttalanden om socialtjänsten i DN under perioden 2017-07-01 – 2017-12-31. 

 

För att sammanfatta den diskursiva praktiken gällande DN så går det att säga att 
förekomsten av artiklar gällande socialtjänsten inte är särskilt omfattande. Medianen för 
dessa artiklar uppgår till 1,4% av den totala mängden publicerade artiklar i DN under 
mätperioden. Vad det gäller de olika genrerna i DN så är det nyhetsgenren som är den 
vilken innefattar de flesta av artiklarna om socialtjänsten (56,7%). Vidare är det 
journalister som står för den största delen av innehållet i artiklarna, de svarar för 31,2 % 
av innehållet under den aktuella perioden. Utifrån Faircloughs (1995) tankar om att 
språkbruket formas av det sammanhang som det kommer till uttryck inom så är 
tolkningen att framställningarna av socialtjänsten främst formas av nyhetsgenren som 
diskursivgenre samt av journalister som aktörer, även om de övriga aktörerna och 
genrerna också ger ett visst bidrag.  
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6. Framställningar av socialtjänsten i Dagens Nyheter 

Föreliggande kapitel behandlar den analys som genomförts inom den innersta fyrkanten 
i Faircloughs (1995) tredimensionella analysmodell. Inledningsvis presenteras de 
diskurser som framkommit som en följd av analysen samt de kategorier dessa innefattar. 
Därefter presenteras diskursordningen i DN samt den diskurs vilken, utifrån mängden 
uttalanden, bedömts som den dominerande under mätperioden. I kapitlets avslutande del 
presenteras de tolkningar som gjorts avseende skribenterna uttalanden och hur de 
diskursivt konstruerarat socialtjänsten  

6.1 Diskurser inom Dagens Nyheter 

Utifrån den analys som gjorts av artiklarna i DN framträder tre diskurser i materialet. Två 
av diskurserna centreras kring socialtjänsten som organisation, d.v.s. kring dess 
grundläggande uppdrag samt de ramar som organisationen verkar inom. Den tredje 
diskursen belyser istället skribenternas uppfattningar om socialtjänstens och de anställdas 
handlingar.  Diskurserna som framträtt har benämnts på följande sätt:     

Den organisatoriska diskursen 

Inom ramen för denna diskurs fokuseras socialtjänsten som organisation, arbetet med 
klienterna står inte i centrum utan det är socialtjänsten som verksamhet som behandlas. 
Utgångspunkten för diskursen återfinns i skribenternas åsikter om de aspekter (ex. politik, 
ekonomi eller lagstiftning) som reglerar verksamheten samt de effekter dessa enligt 
skribenterna kan få. Därtill belyses de anställdas villkor och möjligheter för att utföra 
verksamhetens ålagda åtaganden. Skribenterna framför också olika lösningar på de 
problem som de anser är strukturellt betingade. De kategorier som diskursen innefattar 
är: arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt kontextuella faktorer.   

Förpliktelsernas diskurs 

Diskursen fokuserar på skribenternas uppfattningar av socialtjänstens grundläggande 
uppdrag och de klienter som socialtjänsten har kontakt med. Därtill belyses klienternas 
egenskaper och deras ansedda problematik. De kategorier som ingår i denna diskurs är: 
grupper berörda av verksamheten samt klienterna.  

Handlingarnas diskurs 

Utgångspunkterna för diskursen centreras kring skribenternas åsikter om socialtjänstens 
och de anställdas handlingar, oavsett om handlingarna anses som positiva eller negativa. 
Hur socialtjänsten diskursivt konstrueras beror på hur skribenternas uttalanden 
framställer handlingarna, d.v.s. om de anses vara bra eller om de kan ifrågasättas. En 
majoritet av de uttalanden som utgår från diskursen utgör någon form av ifrågasättande 
mot socialtjänsten och dess aktiviteter men diskursen innefattar också uttalanden som tar 
fasta på de saker som socialtjänsten gjort eller gör bra. De kategorier som ingår i diskursen 
är: ifrågasättande av verksamheten, verksamhetsåtgärder samt en lyckad verksamhet.   

6.2 Dominerande diskurs och diskursordning i Dagens Nyheter 

Ställningstagandet om den rådande diskursordning (d.v.s. hur diskurserna organiserar sig 
i relation till varandra utifrån hur ofta de framträder i materialet, se sid. 28) samt den 
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dominerande diskursen gällande socialtjänsten i DN har, som nämnts tidigare, grundat 
sig på mängden uttalanden de respektive diskurserna innehåller. Det är alltså fråga om en 
ordning och ett dominansförhållande som baserats på en frekvensskala.     
Det framkommer utifrån ovanstående en relativt tydlig bild såväl gällande vilken 
diskursordning som varit aktuell under mätperioden likväl som vilken diskurs som varit 
den dominerande. Tabellen nedan beskriver diskursordningen samt den dominerande 
diskursen. Därtill redovisas antal uttalanden i materialet med utgångspunkt från 
respektive diskurs, såväl gällande absoluta tal som i procent. 
Tabell 8. Diskursordning och dominerande diskurs i Dagens Nyheter under perioden 2017-07-01 – 2017-
12-31. 

 
Utifrån detta kvantitativa sätt att se på materialet har handlingarnas diskurs varit den 
dominerande diskursen under mätperioden. Den omfattar närmare hälften av de 
uttalanden som skribenterna uttryckt och den förekommer också i samtliga av de 
studerade artiklarna. Med utgångspunkt från Faircloughs (1995) tankar om dominerande 
diskurser så kan denna diskurs ses som det perspektiv på verkligheten som har den största 
möjligheten att konstruera innebörden av socialtjänsten som verksamhet. 
Vad det gäller den organisatoriska diskursen så förekommer den också i merparten av de 
studerade artiklarna men i sex av artiklarna förekommer den inte alls. Därtill är de 
uttalanden som omfattats av diskursen 62 stycken färre än de som omfattats av 
handlingarnas diskurs. Så även om diskursen förkommer i många av artiklarna så har den 
inte en lika framträdande roll.  
Förpliktelsernas diskurs är den som förkommer minst i materialet överlag, såväl vad det 
gäller faktiska uttalanden som förekomst i de olika artiklarna. De uttalanden som utgår 
från denna diskurs är mindre än hälften så många som de som omfattas av handlingarnas 
diskurs (107 uttalanden färre). Diskursen förekommer i 27 av de totalt 37 artiklarna vilket 
innebär att den inte förekommit alls i 10 av dem. Den mindre mängden uttalanden som 
utgår från diskursen samt dess lägre förekomst i artiklarna leder till ställningstagandet att 
denna diskurs har den minst framträdande rollen av de tre diskurserna.  

6.3 Diskursernas innehåll, funktioner och konstruktioner av socialtjänsten 

I detta avsnitt presenteras närmare de tre diskurser som gått att fastställa i DN under 
mätperioden, en redovisning görs av deras innehåll, funktioner och de konstruktioner de 
bidrar till avseende socialtjänsten. Inledningsvis presenteras emellertid nyhetsgenren 
(d.v.s. hur artiklarna inom genren är uppbyggda och konstruerade) då det är inom ramen 
för genren som de flesta av skribenternas uttalanden finns. Genren utgör på så vis det 
sammanhang där merparten av diskursernas innehåll, funktioner och konstruktioner 
kommer till uttryck.  
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Nyhetsgenren i Dagens Nyheter  

Det som karakteriserar artiklarna (och särskiljer dem från de inom de övriga genrerna) i 
nyhetsgenren är att de alltid anknyter till en samhällsgrupp som omfattas av en aktuell 
händelse och händelsen knyts till en plats (Sverige, en stad, ett behandlingshem, ett 
socialkontor o.s.v.). I de flesta fall är det fallbeskrivningar eller personliga berättelser som 
utgör ramen för artiklarna men det kan också handla om organisationsbeskrivningar, 
beskrivningar av politiska beslut eller beskrivningar av nya kunskapsrön. För att spetsa 
till artiklarna beläggs de med en viss vinkling och dramaturgi, det kan handla om att en 
klients egen problematik tonas ned vilket gör att socialtjänstens agerande kan uppfattas 
som oförståeligt, något som förstärks med uttalanden från aktörer som inte kan förstå 
verksamheten agerande. Texterna betonar på något sätt en problematik eller en konflikt 
(som finns eller har funnits) och de ger förslag på hur dessa kan eller bör lösas. Någon 
form av svårighet är alltid närvarande i artiklarna men det skiljer sig åt ifall dessa anknyts 
till ett mikro- eller makroplan. I vissa artiklar framhålls att problemen har lösts eller är på 
väg att lösas men artiklar av det slaget är begränsade (endast 2 av 21 artiklar i 
nyhetsgenren framför att den problematik som artikeln behandlar är åtgärdad på ett, enligt 
aktörerna, fullgott sätt.).  Texterna i nyhetsgenren kan se ut på följande sätt:  

Nästan två̊ marockanska ensamkommande barn i månaden har hittills i år 
tvångsomhändertagits efter att ha befunnit sig i Stockholms riskmiljöer, visar DN:s 
granskning. Gränspolischefen XX tycker att myndigheterna agerar för långsamt. ”Man måste 
titta på möjligheten till mycket tidigare tvångsomhändertagande av underåriga”, säger han 
till DN.  

Handlingarnas diskurs: socialtjänsten och ett virrvarr av åsikter   

Det som i denna studie benämns som handlingarnas diskurs ansluter, som även rubriken 
ovan anspelar på, till att det är legitimt och eftersträvansvärt att framföra starka åsikter 
om socialtjänstens handlingar, vare sig åsikterna är positiva eller negativa. Det är dock 
framförallt så att det sistnämnda är fallet även om positiva uttalanden också förekommer. 
De flesta av de uttalande som görs av skribenterna ifrågasätter på något sätt verksamheten 
eller de anställda och diskursen har på så vis vissa likheter med den bild av den sociala 
barnavården i England som Brunnberg (2001) beskriver. I diskursen skapas förståelsen 
för vad socialtjänsten är och hur verksamheten ska uppfattas utifrån de handlingar som 
sker inom ramen för verksamheten.   

Diskursens innehåll 

När skribenterna fört fram sina åsikter gällande socialtjänsten i diskursen så har de 
framförallt gjort det med stöd av olika fallbeskrivningar och/eller personliga berättelser 
från individer som haft kontakt med socialtjänsten (i vissa undantagsfall förs emellertid 
åsikter fram utan att det finns en liknande kontext närvarande). Förfarandet gör att 
skribenternas uttalande uppfattas ha en verklighetsförankring vilket förstärker deras 
slagkraftighet. I de fall där stark kritik riktas mot socialtjänsten får också en aktör (ex. en 
anhörig eller en expert) som enligt egen utsaga inte kan förstå socialtjänstens agerande 
komma till tals och framföra kritiska åsikter, vilket befäster kritiken ytterligare.   

En omfattande kritik, stora problem och starka åsikter 
Många av skribenternas uttalanden handlar om att det funnits brister i hanteringen av de 
klienter som kommer i kontakt med socialtjänsten. Det framhålls också att verksamhetens 
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uppdrag är konstituerat på ett sådant sätt att fel och brister i arbetet med klienterna ofta 
leder till katastrofala konsekvenser.  

Nu orkar jag inte mera, jag e inte stark nog för att kämpa mig igenom detta det räcker nu, 
skrev hon i sin dagbok […] XX börjar må allt sämre när hon sitter inlåst, mestadels i 
avskildhet. På sitt rum inne på XX-hemmet klistrar hon upp bilder på familj och vänner […] 
Bara några månader senare, i juli, tar XX sitt liv med hjälp av ett morgonrockskärp. När en 
behandlingsassistent hittar henne försöker hon larma kollegor – men larmet fungerar inte 
(Journalist).  

Citatet ovan beskriver vad som hände med en 13-årig flicka som placerats på ett låst 
ungdoms hem (Statens institutionsstyrelse, SIS) mot hennes vilja. Socialtjänsten lyssnade 
inte på hennes vädjan om att få bli placerad på en institution som inte omfattades av de 
restriktioner som gällde vid den som hon placerats på. När flickan hittas framhålls 
dessutom att larmet inte fungerade, något som kan bidragit till att flickan inte överlevde 
då det inte gått att fastställa om flickan fortfarande var vid liv när hon hittades. Texten 
beskriver att socialtjänsten är vårdslös och likgiltig och att verksamheten inte har 
förmågan att hantera en klient med stora behov. Socialtjänsten skuldbeläggs genom sitt 
agerande för att flickan valt att ta den väg hon gjorde vilket skulle kunna undvikits om 
hanteringen av flickan sett annorlunda ut. Det framträder att en individ som befunnit sig 
i socialtjänsten försorg valt att avsluta sitt liv och socialtjänsten pekas ut som avgörande 
orsak till detta. En anhörig till XX uttalar sig och har en tydlig åsikt om hur ärendet 
hanterats och att det måste ske förändringar.   

Hon berättar att familjen ville ha stöd från socialtjänsten för att ta hand om XX och att man 
såg en positiv utveckling hos XX när hon var placerad hos en kvinna som varit hennes 
kontaktfamilj sedan fyra års ålder. Men i stället hamnade XX på Sis […] Barn ska inte vara 
inlåsta. Jag vill inte att de som läser om XX ska tycka synd om henne, jag vill att vi alla ska 
agera. Att hennes historia ska leda till förändring. Hur många fler barn ska behöva dö? 
(Anhörig). 

Det finns i dessa texter ett ifrågasättande av socialtjänstens handlingar och texterna manar 
till förändring, en förändring som är nödvändig för att inte fler personer ska brytas ner i 
händerna på en organisation som agerar utan klienternas bästa för ögonen.    
Ovanstående kan sägas beskriva en exceptionellt sorglig konsekvens av socialtjänstens 
handlingar där uttalandena om det inträffade bidrar till en oförsonlig framställning av 
verksamheten. I flera av artiklarna förekommer emellertid också uttalanden gällande 
handlingar som inte bidragit till att något lika allvarligt inträffat men som ändå framställer 
socialtjänsten som likgiltig i hanteringen av klienterna. 

Socialtjänsten beslutar om en placering i Småland, långt hemifrån. XX gråter. Rädslan som 
gav honom frossa under förhören släpper inte. Den blir värre. Han ber att få komma hem. 
Tårar och hemlängtan biter inte. Beslutet står fast: XX ska flytta till ett hvb-hem för pojkar 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Journalist). 

Skribenten framhåller att XX känslor inte hjälper, socialtjänsten väljer ändå att 
genomföra en placering långt ifrån hemmet. Klienten framställs som passiv och maktlös 
i relationen till myndigheten och socialtjänsten beskrivs använda sin makt utan hänsyn 
till klienternas vilja. 
I de allra flesta fall är det den sociala barnavården som ifrågasätts och framställs på det 
sätt som beskrivits ovan. Varför skribenterna främst fokuserar på denna del av 
verksamheten är dock svårt att svara på. Anledningarna till detta kan vara flera och det är 
svårt att hävda att samtliga skribenter utgått från samma avsikter när de formulerat sina 
uttalanden och texter. Det som dock kan konstateras är att den sociala barnavården tycks 
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vara den del av socialtjänsten som omfattas av det största intresset från skribenternas sida. 
Av de 37 artiklar som studerats så har 18 av dem den sociala barnavården som 
huvudsakligt fokusområde, alla dessa artiklar innefattar dessutom någon form av 
ifrågasättande mot vården. Det verkar således vara så att barnavården både engagerar, 
berör (jfr. Brunnberg 2001) och anses vara en del av verksamheten som behöver 
ifrågasättas. Det finns emellertid också artiklar som belyser att även andra områden av 
socialtjänstens kan och bör ifrågasättas.    

Socialtjänsten och andra fattigvårdsorganisationer beklagar sig över sin utsatta 
arbetssituation, istället för att se över organisationernas syfte och den lukrativa och 
beroendeframkallande ”fattigvård” dessa sammanslutningar ägnar sin tid åt. Är hjälpens 
syfte att cementera människors fattigdom till ett livslångt hjälpbehov, så är ett MVG på sin 
plats. Är den däremot avsedd som hjälp att ta sig ur hjälpberoendet blir det ett IG 
(Privatperson). 

Skribenten hävdar att socialtjänstens arbete med människor som lever i ekonomisk 
utsatthet snarare befäster deras samhällsposition än hjälper dem ta sig ur den. 
Verksamhetens handlingar får motsatt effekt. 
I flera fall hävdas att socialtjänsten inte gör det de är ålagda att göra, individer framhålls 
som självklara klienter men att socialtjänsten gör en annorlunda bedömning, en 
bedömning som av skribenterna beskrivs som svår att ta till sig eller förstå.     

Första gången jag försökte ta mig ur var jag 18. Socialsekreteraren undrade lite förstrött hur 
jag hade tänkt att de kunde hjälpa mig. Några pengar skulle det verkligen inte bli tal om 
eftersom jag antagligen jobbat ihop mer pengar på en vecka än hon tjänade på en månad. 
Hon tog fram miniräknaren och räknade efter. I övrigt, förklarade hon, var det inte olagligt 
att prostituera sig och därför inget de kunde hjälpa till med (Klient).  

Uttalanden likt de som presenterats ovan framträder återkommande i det studerade 
materialet, i flera av dessa förstärks därtill ifrågasättandet av socialtjänstens handlingar 
på så vis att det framhålls att verksamheten blivit anmäld eller att de anmält sig själva till 
tillsynsmyndigheten; Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hanteringen har i dessa 
fall ansetts vara av sådan art att den misstänkts innebära en överhängande risk för fysisk 
eller psykisk skada för klienterna. Verksamheten som i grunden ska finnas till för att 
hjälpa, stötta och bemöta deras behov framställs som något som istället bidragit till det 
motsatta. En ideell samarbetspartner menar på detta tema att den allmänna bilden av 
socialtjänsten tycks centreras kring att det inte hjälper att söka stöd hos socialtjänsten, att 
det kan istället finnas en risk för att läget förvärras för den enskilde individen.   

Det finns en bild av att socialtjänsten inte hjälper, att det blir värre av att komma dit (Ideell 
verksamhet). 

Alla de uttalanden som är av den karaktär som beskrivits ovan kan samtliga, i varierande 
grad, sägas bidra till att socialtjänsten framställs som en likgiltig och/eller vårdslös 
verksamhet där relationen mellan socialtjänsten och dess klienter är problematisk eller i 
värsta fall skadlig. Verksamhetens och de anställdas handlingar måste ifrågasättas för att 
det ska ske en förbättring samt för att klienterna ska få en starkare ställning i relation till 
socialtjänsten.  

 En något positivare bild 
Ovanstående framställningar är dock inte helt oemotsagda inom diskursen, det finns 
också uttalanden och skribenter som framhäver det positiva arbete och de välvilligt 
inriktade handlingarna som sker inom socialtjänsten. Uttalanden utifrån denna anda 
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framställer istället verksamheten som empatisk, välvillig och hjälpsam. Det vill säga att 
verksamheten och dess anställda möter klienternas behov och gör så gott de kan utifrån 
de förutsättningar de har. Att som klient få hjälp av socialtjänsten framhålls som en 
nyckelfaktor för att stävja den problematik som är aktuell i det specifika fallet.  

De sociala insatsgrupperna, för att få bort unga från kriminaliteten, har framhållits av 
politikerna som en framgångsrik insats mot socialt utanförskap. Rapporteringen har varit 
nästan uteslutande positiv. Såväl medier som myndigheter har hyllat samarbetet som en 
mirakelkur mot gängkriminalitet. XX är projektets eldsjäl. Han finns med från dag ett och är 
anledningen till insatsgruppernas stora popularitet i XX (Journalist). 

Generellt sett är uttalanden likt det ovan riktade mot de anställda och deras handlingar 
och egenskaper snarare än mot verksamheten som sådan. De anställda beskrivs som 
eldsjälar och deras engagemang är en stor anledning till att vissa insatser kan ses som 
lyckade. Det är de anställda som anses vara de viktigaste resurserna i arbetet och de kan 
göra skillnad för klienterna om detta görs möjligt. Skribenten i citatet nedan belyser hur 
viktiga de anställda och deras egenskaper är för att hantera de sociala problem som de 
kommer i kontakt med.   

Hopp? Ja, det finns. XX, rektor i XX, skriver till mig att han sätter sitt hopp till de unga, 
utbildade socionomer med bakgrund i förorten som nu blir allt fler. De kommer att ha större 
betydelse än religionen – på sikt. ”De har utbildning, driv, engagemang och kunskap om de 
rätta koderna. De förstår sin anmälningsskyldighet och gör inte avtal med ungdomar för att 
på kort sikt vinna samarbetsallianser som bara underhåller det parallella rättssystemet.” 
(Skolanställd). 

Det finns dock också uttalanden som tar fasta på att hela verksamheten kan anses vara 
betydelsefull och viktig för klienterna. Beslutet att ta kontakt med socialtjänsten kan vara 
ett av de viktigaste besluten i en klients liv. En början på en resa bort ifrån det som varit 
till något annat och bättre.   

Att gå till Vändpunkten är det bästa beslut jag har tagit, nu börjar jag få hopp, jag har fått ett 
innehållsrikt liv igen, säger XX […] På Vändpunkten fick XX hjälp att spela in en liten video, 
med en text hon har skrivit själv, som hon visar oss i mobilen: ”Jag kände, jag håller på att 
drunkna fast jag kan simma. Jag simmar ut och räddar min son, men han simmar längre och 
längre ut och jag måste rädda mig själv” […] Gruppen skapar en trygghet, menar XX 
(Klient). 

Det är uttalanden likt detta som konstruerar den hjälpsamma, välvilliga och empatiska 
bilden av socialtjänsten. De framställer verksamheten, de anställda och de handlingar som 
sker inom ramen för socialtjänstens uppdrag som goda och tillmötesgående. De ges därtill 
en status av att vara en avgörande faktor för klienternas fortsatta välfärd och välmående.       

De funktioner som diskursen tillskriver socialtjänsten 

Diskursens ideationella funktion 

Texterna som utgår från diskursen befäster främst socialtjänsten med en betydelse som 
antyder att socialtjänsten är en vårdslös och likgiltig verksamhet, d.v.s. att den inte gör 
det den är ålagd att göra. Att bli föremål för socialtjänstens hantering kan innebära att 
hamna i en situation där den egna kontrollen är begränsad samt att den problematik som 
lett fram till kontakten med verksamheten förvärras. Socialtjänsten ges på så vis 
betydelsen av att vara en verksamhet som människor bör undvika så långt det någonsin 
är möjligt (jfr. Ayre 2001). Därtill belägger texterna som utgår från diskursen 
socialtjänstens med en betydelse av att vara en verksamhet som inte fungerar i dagsläget 
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och att det måste ske förbättringar. För att uppnå detta behöver problematiken lyftas fram 
för allmänhetens beskådan. 
Att de flesta uttalanden (och de som omfattar det starkaste ifrågasättandet) i diskursen 
behandlar den sociala barnavården gör också att socialtjänsten främst ges betydelse av att 
vara en verksamhet som berör barn och familjer. Det är således denna grupp som främst 
måste akta sig för att hamna i socialtjänstens försorg och det är denna del av verksamheten 
som är i störst behov av förbättringar.  

Diskursens relationella funktion 

I diskursen fokuseras relationen med de klienter som har kontakt med verksamheten. 
Socialtjänsten tillskrivs den högre subjektspositionen i relationen och besitter därför 
förmågan att utöva makt över klienterna. Detta är också något som verksamheten 
framställs göra utan betänkligheter för konsekvenserna för klienterna 
(vårdslöshet/likgiltighet). Klienterna framställs som passiva i relationen och ingen skuld 
för att saker sker inom ramen för socialtjänstens handlingar kan därför läggas på dem. 
Det framhålls snarare att klienterna kommer med önskemål som inte hörsammas, det sker 
en överprövning av klienternas personliga vilja där utfallet alltid tycks bli att 
socialtjänsten driver igenom sin linje utan pardon (jfr. Lundström & Anderssons 2004 
resonemang om ”gestapo-agenter”). Resultatet av detta förfarande framställs på så vis att 
det, utan undantag, varit negativt för klienterna.   
Att subjektspositioneringen avseende klient och socialtjänst ser ut på detta sätt kritiseras 
och ifrågasätts av skribenterna. Även i detta avseende måste det ske förändringar och 
maktbalansen i relationen måste jämnas ut för att en god relation och lyckad vård ska bli 
ett faktum.  

Men de positiva framställningarna i diskursen då? 

Dessa finns också i diskursen och de ger socialtjänsten och dess handlingar en helt annan 
betydelse och helt andra relationella egenskaper än vad som beskrivits ovan. Det är 
emellertid så att dessa beskrivningar inte alls framkommer i lika hög utsträckning som de 
kritiska. De försvinner i mängden vilket gör att de inte får något genomslag i sorlet av 
kritik. Det är, som respondenterna i Lundströms och Anderssons (2004) studie framhåller, 
inte särskilt ofta som positiva aspekter och positiva handlingar inom socialtjänsten lyfts 
fram. I varje fall inte när det gäller uttalanden som utgår ifrån handlingarnas diskurs.   

Sammanfattning  

Sammantaget konstruerar handlingarnas diskurs således socialtjänsten som vårdslös, 
maktfullkomlig, likgiltig och kontrollerade. Handlingarna inom socialtjänsten sker inte 
med klienternas bästa för ögonen och klienternas ges liten eller ingen möjlighet att 
påverka det som sker. Handlingarna måste ifrågasättas för det ska ske en förbättring och 
för att klienternas ställning ska stärkas.  
Att socialtjänstens positiva sida lyfts fram i vissa fall gör dock att diskursen har vissa 
likheter med de dikotomier som Cordoba (2017) tidigare framhållit gällande socialt 
arbete. Det vill säga att socialt arbete antingen kan ses som social kontroll eller som social 
omsorg. Om socialtjänsten (i de artiklar som studerats i denna studie) konstrueras som 
omsorgstagande eller kontrollerande beror på hur uttalandena i diskursen tar sig uttryck, 
d.v.s.  vilken inställning till socialtjänsten och dess handlingar de förmedlar. Diskursens 
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dominerande konstruktion är emellertid, utifrån mängden uttalanden, att socialtjänsten 
och dess uppdrag i första hand ska ses som social kontroll. Det är därför också så, med 
hänsyn till Fairclughs (1995) tankar om diskursers funktioner, att diskursen främst 
framställer socialtjänsten som vårdslös, likgiltig, maktfullkomlig och oförmögen att 
hantera klienternas behov, egenskaper som bör och ska ifrågasättas. 

Den organisatoriska diskursen: en byråkratiskt och politiskt styrd verksamhet  

Ett återkommande tema i materialet är socialtjänstens struktur och de ramar, riktlinjer och 
lagar som styr socialtjänstens arbete, en organisatorisk diskurs. I denna diskurs beskrivs 
socialtjänsten som beroende av den kontext som verksamheten befinner sig i. Det vill 
säga att politiker, politiska beslut, lagstiftning och verksamhetens ramar är centrala för 
hur socialtjänsten fungerar eller bör fungera. Diskursen beskriver således socialtjänsten 
som en verksamhet där dess funktionalitet och handlingsutrymme bestäms av yttre 
faktorer snarare än av verksamheten själv. I de flesta fall tar aktörerna i diskursen stöd av 
diverse organisationsbeskrivningar för att stärka deras argumentation om socialtjänsten. 

Diskursens innehåll 

Ett kritiskt perspektiv på socialtjänstens struktur – förbättringar måste ske.  
Det är de yttre faktorerna som skribenterna främst tar fasta på i diskursen, många av de 
uttalanden som skribenterna framför kretsar kring att det måste ske strukturella 
förändringar och/eller förbättringar för att socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag. Det 
kan handla om exempelvis ekonomiska tillskott, utökade personalresurser eller (som i 
nedanstående fall) om reformeringar av de lagar som reglerar arbetet.  

LVU, Lagen om vård av unga, räcker inte till, anser XX. – Det är uppenbart för mig. Lvu 
bygger på att det finns en vårdnadshavare, även om den vårdnadshavaren är en god man och 
det finns sällan i de här fallen. Därför måste Lvu ändras. När ungdomar avviker från ett hvb-
hem ska det vara tillräckligt för att besluta om Lvu (Politiker).  

Skribenten ovan riktar kritik mot att lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) inte är applicerbar för vissa centrala grupper. Lösningen på problemet är, enligt 
skribenten, att ändra lagstiftningen så att kriterierna för att använda den inte är lika 
omfattande. Två andra politiker argumenterar dock för en lösning (i samma artikel) som 
inte innefattar en lagändring.  

socialborgarrådet XX vill avhjälpa med situationen med en satsning på kvalificerade 
familjehem och justitieminister XX med fler låsta sis-platser (Politiker).       

Politikerna är inte överens om vilken lösning som kan anses vara den bästa för att komma 
till rätta med problemet men de instämmer i att det finns ett problem som behöver 
adresseras. Ingen av dem anser dock att förmågan att bemöta problemet redan finns inom 
verksamheten. Något måste hända från politiskt håll för att situationen ska förändras. I 
vissa fall (som ovan) anses att riktade insatser mot specifika delar av socialtjänstens 
uppdrag måste till men i de flesta fall anses att problemen kan lösas genom utökade 
resurser.  

Majoriteten i Stadshuset satsar 17 miljoner kronor på ett lönelyft för erfarna socialsekreterare 
och biståndshandläggare […] Vi arbetar med att förbättra arbetsvillkoren och har förstärkt 
socialtjänstens barn och ungdomsvård med 35 nya administratörer, men en riktad 
lönesatsning är en viktig pusselbit, säger personalborgarrådet XX (Politiker).  
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Satsningar på arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsförhållanden beskrivs av många av 
skribenterna som en nyckel för att lösa de problem som socialtjänsten idag omfattas av. 
Det är på dessa punkter som störst möda bör läggas för att skapa en verksamhet som är 
gynnande både för klienter och personal.    

För att erfaren personal skall stanna kvar i yrket måste de också få löner i förhållande till 
ansvar, kompetens och erfarenhet. Det är nu en mycket stor personalomsättning inom yrket 
och det gynnar inte klienterna (Anställd).  

Det bör vidare framhållas att de anställda själva, inom ramen för diskursen, inte lastas för 
att de väljer att byta jobb eller för att klienterna drabbas av det skribenterna anser som 
socialtjänstens tillkortakommanden. På denna punkt tar en skribent de anställda snarare i 
försvar och menar att arbetsförhållandena är så undermåliga att de anställda själva kan 
betraktas som en typ av offer och att ingen skuld därför bör läggas på dem.    

 Att exempelvis ösa skuld över en av våra mest utsatta yrkesgrupper, socialhandläggarna, 
tjänar inget till. Det mest sannolika är att de gjort sitt bästa för att, inom ramen för 
personalbrist, överbelastning och repressiv lagstiftning, hjälpa familjen (Journalist). 

Ett liknande ställningstagande görs från en annan skribent som också menar att 
arbetsförhållandena som de ser ut i dagsläget inte är hållbara. Verksamheten måste 
förändras i grunden och uppdraget måste skifta fokus. Det höga trycket på 
socialsekreterarna och de många varierande arbetsuppgifterna beskrivs som en grogrund 
för utbrändhet. Det belyses därtill att (i nedanstående fall barnvården) verksamheten i 
dess nuvarande form inte når sin fulla potential, trots anställdas ansträngningar. 

Jag var på kontoret tolv timmar om dagen och fortsatte hemma. Jag handledde 
socialsekreterare, skrev rutiner, utvecklade verksamheten, rekryterade och mötte klienter 
som kände sig försummade. Jag tittade bort från skärmen i fem minuter för att hjälpa en 
handläggare och hade trettio nya e-postmeddelanden då jag kom tillbaka. Min hjärna malde 
LVU-handläggningssteg, rutiner, rekrytering och delårsrapporter […] En dag när jag satt vid 
mitt skrivbord kunde jag plötsligt inte förstå tre post-it-lappar jag själv skrivit. Jag fick tänka 
flera gånger för att reda ut om det var höst eller vår […] I dag har det gått en tid sedan jag 
sade upp mig och gick hem för att sova. Jag tror inte att jag gick in i väggen, men jag var där 
och nosade på tapeten […] Mitt förslag är att förändra myndighetsutövningen gällande 
barnavårdsutredning som den ser ut i dag. Förändra kriterierna för när en utredning ska 
inledas och gör socialtjänsten till en attraktiv behandlingsmyndighet. En myndighet man vill 
vända sig till istället för att bli kontrollerad av […] Barn och familjer behöver behandling 
och stöd, inte bli föremål för en undermålig utredning. (Anställd). 

Citatet ovan kan sägas ringa in många av de åsikter som framkommer i flera av de artiklar 
där den organisatoriska diskursen framträder. De rådande strukturerna gynnar inte någon 
och det krävs förändringar för att komma till rätta med de organisatoriska problemen, 
vilka förändringar som förespråkas skiljer sig något åt mellan skribenterna men det 
gemensamma är ett strukturellt fokus. 

En något positivare bild – förbättringar sker redan         
Även om många uttalanden i diskursen kretsar kring vad som borde ändras eller göras så 
framträder också en annan sida. Vissa skribenter framhåller att många insatser och 
satsningar görs för att svara upp mot såväl klienternas som de anställdas behov. Flera 
skribenter framhåller att det finns hopp och att socialtjänsten går mot ljusare tider.  

Under flera år har larmrapporterna från landets socialkontor duggat tätt. Det har handlat om 
personalflykt, ökad arbetsbelastning, brist på socialsekreterare och en verksamhet i kris. 
Socialborgarrådet XX i XX stad, menar att arbetssituationen höll på att bli ohållbar. Allra 
värst var situationen för barn- och ungdomsvården […]  I senaste delrapporten, oktober 2017, 
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ger chefer, socialsekreterare och biståndshandläggare en mer hoppfull bild av läget än på 
många år. Enligt XX, ansvarig för undersökningen och tillika lektor och forskare vid 
högskolan i XX, menar att det skett en vändning. De som svarat i enkäterna är gladare, 
nöjdare och uppger att de har högre tillförsikt (Journalist, Politiker, Expert).  

Att uttalanden likt citatet ovan kretsar kring vad som görs snarare än vad som borde göras 
innebär dock inte att de framställer socialtjänsten på ett annorlunda sätt. De reproducerar 
och förstärker snarare bilden av att verksamheten är beroende av yttre faktorer för att 
förändringar ska ske. I ovanstående fall hade politiker beslutat om en handlingsplan för 
att adressera den arbetssituation som de anställda omfattades av. Handlingsplanen 
innefattade en rad åtgärder som skulle underlätta för de anställda och förbättra 
arbetsvillkoren. Dessa verkar ha gett önskad effekt då en positivare inställning framförts 
i den senaste rapporten. Trenden framkommer på fler ställen i materialet, det framhålls 
att arbetssituationen varit ansträngd men att den nu tagit en vändning mot det bättre. Detta 
är dock inget som skett av sig själv utan det har krävt ett systematiskt och strategiskt 
inriktat arbete där politiker har varit väsentliga aktörer.  

Det är inget som händer av sig självt. Vår styrka är systematik på nästan alla punkter. Det 
låter kanske tråkigt men vår långsiktiga plan skapar ett lugn på arbetsplatsen. Vi har haft 
modiga chefer som har gjort rätt saker och har en bra relation med politikerna som också gett 
oss sitt förtroende (Verksamhetschef). 

Som nämnts så handlar mycket av det som skribenterna resonerar kring i diskursen om 
satsningar och bemötande av problematik som innefattar de anställda och deras 
arbetsförhållanden. I några artiklar riktas dock fokus direkt emot insatser som görs för 
klienterna. Även i dessa fall ses emellertid politiken som en central aktör för att dessa 
varit genomförbara och för att de kan upprätthållas. När politikerna tror på insatserna får 
de fortgå även om människor med expertkunskap pekar på att de troligtvis inte har någon 
verklig effekt.        

Vi kommer att fortsätta att jobba med det här framöver. Verksamheten behövs, det är inte lätt 
att arbeta med svårt kriminellt belastade människor. Men att arbetet är svårt är inget skäl till 
att inte göra det. Varenda individ som lämnar kriminaliteten är en oerhörd vinst för samhället, 
säger XX (Politiker).  

Citatet ovan behandlar ett projekt för att minska den brottsliga aktiviteten i ett brottsutsatt 
område. En utvärdering av projektet konkluderade att det inte fanns belägg för att 
projektet gav någon effekt. Utvärderingen kunde dock inte heller med bestämdhet slå fast 
att projektet var helt utan effekter, något som politikerna enligt journalisten som skrivit 
artikeln till synes tagit fasta på: ”En livlina som XX stad klamrar sig krampaktigt fast 
vid” (Journalist).   

De funktioner som diskursen tillskriver socialtjänsten 

Diskursens ideationella funktion 

Diskursen ger socialtjänsten betydelsen av att vara en verksamhet som ska förstås utifrån 
de strukturer som den befinner sig i. Beskrivningarna utifrån diskursen belyser att 
socialtjänsten i dagsläget inte fungerar på ett erforderligt sätt utifrån ett strukturellt 
synsätt, framförallt drabbar detta de anställda men i förlängningen drabbas även de 
klienter som har kontakt med verksamheten. Diskursen pekar ut problemen som 
strukturella och socialtjänsten själv kan därför inte lösa dem, detta är snarare upp till 
politiken (jfr. Brunnbergs 2001, resonemang om politiken och administrationen). Även 
om vissa uttalanden i diskursen framhåller att förbättringar och förändringar redan sker 
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så belägger dessa inte verksamheten med en annorlunda betydelse. Dels pekar även dessa 
uttalanden ut att det är politiken som bistår med lösningar och dels framhåller de att 
problemen inte helt försvunnit trots olika insatser.   
Förutom ovanstående betydelser så belägger diskursen socialtjänsten med en betydelse 
av att vara en verksamhet vars funktion styrs av hur stora de ekonomiska anslagen är. De 
flesta lösningar som skribenterna förespråkar har sin grund i att mer resurser måste 
tillföras verksamheten. Att tillföra resurser innebär en större kostnad, oavsett om det 
handlar om exempelvis direkta ekonomiska anslag eller ökade personalresurser.   

Diskursens relationella funktion 

I diskursen är det relationen mellan socialtjänsten och politiker eller andra beslutsfattare 
som diskuteras. Socialtjänsten befästs i diskursen med den lägre subjektspositionen i 
relationen vilket också innebär att verksamheten innehar den lägre maktpositionen. Det 
är politiken och de högre beslutande instanserna som kan utöva makt över socialtjänsten 
snarare än tvärtom. Detta skapar också ett beroendeförhållande där socialtjänsten 
framställs som en passiv mottagare. Förfarandet gör också att skulden för att 
verksamheten inte fungerar kan härledas bort från socialtjänsten som sådan och läggas på 
andra, i de flesta fall politiken. Detta tydliggörs bland annat genom de uttalanden som 
belyser att politiken har makten att bestämma att insatser där allt pekar på att de är 
effektlösa ändå får fortgå, finns politiskt förtroende förblir de aktuella. Det finns lite 
utrymme för förhandling och socialtjänsten förväntas genomföra de insatser som 
politiken förordar, följaktligen begränsas det egna handlingsutrymmet.    

Sammanfattning  

Oavsett om det handlar om lagstiftning, arbetsmiljö, satsningar på klienter eller andra 
aspekter som har med socialtjänsten att göra så framträder inom den organisatoriska 
diskursen en bild där lösningarna anses återfinnas inom ramen för politikernas försorg. 
Det är på de högre nivåerna som aktioner måste ske för att förändringar ska uppnås. 
Socialtjänsten som verksamhet, de anställda som arbetar inom verksamheten och i 
förlängningen klienterna beskrivs som beroende av politikerna, ska 
förändringar/förbättringar ske får de hoppas på gynnande politiska beslut.  Diskursen 
konstruerar således en verksamhet vars förmågor och prestationer styrs av något annat än 
verksamheten själv. De handlingar som sker inom verksamheten ges liten betydelse för 
hur verksamheten fungerar. Snarare än i relationen mellan anställd och klient så är det i 
relationen mellan socialtjänsten och politiken som den framgångsrika verksamheten 
skapas, det är politiken som både hjälper och stjälper socialtjänsten.    

Förpliktelsernas diskurs: Det socialtjänsten fokuserar eller borde fokusera på 

Förpliktelsernas diskurs centreras kring de klienter som har kontakt med socialtjänsten. 
Den beskriver deras egenskaper, önskemål, behov och problematik. Den låter klienternas 
historier bli hörda och den beskriver det som den anser som socialtjänstens grundläggande 
uppdrag: klienterna och deras välfärd. Diskursen bryr sig inte om de politiska aspekterna 
eller de organisatoriska förutsättningarna, dess utgångspunkt är istället människorna som 
kommer i kontakt med socialtjänsten och den verklighet de lever i. Det är utifrån 
klienterna som socialtjänsten och dess uppdrag ska förstås. De skribenter som aktualiserat 
diskursen har sökt stöd för sina uttalanden på så sätt att de anknutits till olika 
fallbeskrivningar och/eller personliga berättelser.    
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Diskursens innehåll 
Diskursen kantas av uttalanden om tragiska livsöden och om individer som hamnat snett 
och socialtjänsten framställs som den verksamhet som ska hjälpa dem.  I vissa fall anses 
det att socialtjänsten har lyckats med detta men i andra att verksamheten inte gjort det.  

Klienterna i fokus  
Att diskursen beskriver de grupper som socialtjänsten ska stötta skapar en ram för vad 
eller framförallt vilka som kan anses höra till socialtjänstens uppdrag. Verksamheten 
framställs på så vis att den anses vara riktad, det är inte vem som helst som kommer i 
kontakt med socialtjänsten utan det är specifika grupper med specifika behov. De 
studerade artiklarna behandlar dock inte alla de grupper som kan anses tillhöra 
socialtjänstens uppdrag (exempelvis saknas artiklar gällande äldre eller funktionsnedsatta 
under mätperioden). De grupper som dock framkommer i artiklarna är: barn som far illa, 
personer med en ekonomisk problematik, kriminella, prostituerade, individer med 
psykisk ohälsa, individer som utsatts för våld i en nära relation och missbrukare.  

XX son har missbrukat i många år och fick barn med en annan missbrukare. När flickan 
föddes togs mamman in på avgiftning, XX son och sondotter flyttade in hos henne. 
(Journalist). 

Citatet beskriver att en kvinna tagit hand om sitt barnbarn då hennes egen son 
missbrukade och därför inte själv var kapabel till att ta hand om dottern. I citatet 
framkommer emellertid också ytterligare en grupp som omfattas av socialtjänsten 
uppdrag: barn i utsatta miljöer eller livssituationer. Många av de uttalande som 
förekommer i diskursen behandlar barn som på något sätt farit illa.  

Mamma missbrukade starka tabletter och i dag fattar jag att för henne måste skräckfilmerna 
ha fortsatt. Hon tittade på dem och sedan på mig som alltid satt tätt intill henne i soffan. Och 
hon trodde på riktigt att jag var Omen. Jag var en sorts djävulsunge, och det märks i hur hon 
hela tiden pratar med socialen om att de måste hitta vad som är fel på honom (Klient).  

Beskrivningen kretsar kring en ung pojke som tvingades se på skräckfilmer tillsammans 
med sin missbrukande mamma. Hennes bild av sonen och hans problematik fördes genom 
år av påverkan till slut över på honom själv. Han internaliserade mammans bild och såg 
sig själv som gravt psykiskt sjuk, något som följde honom genom hela uppväxten och in 
i vuxenlivet. 

I mitt huvud var jag svårt psykiskt sjuk, och en farlig människa, och mamma hade kämpat 
för att få hem mig igen. Tills jag läste journalen och började minnas, säger XX (Klient). 

XX hade till följd av situationen i hemmet till slut placerats i familjehem av socialtjänsten, 
själv trodde han emellertid att det berodde på hans eget beteende snarare än mammans. 
Det var först i vuxen ålder som han till fullo förstod att han själv inte varit anledningen 
till placeringen. I stället för en svårt psykiskt sjuk pojke vittnade journalerna om ett 
begåvat barn som omfattats av extremt ogynnsamma förhållanden i hemmet. Här 
framträder ett problem som många av diskursens uttalanden påpekar, även om 
socialtjänsten i många fall bistår med hjälp så räcker den inte till. I vissa fall bidrar den 
t.o.m. till att individernas problematik eskalerar.  

Under det kommande decenniet ska han komma att flyttas runt på många institutioner. Han 
blir en extremt besvärlig patient som ingen riktigt vill hantera. I dag säger XX själv: – Jag 
ville inte vara aggressiv, jag var inte sån. Men jag behövde skapa en fasad för att klara av 
livet där inne (Journalist & Klient).  
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Även om det i de flesta fall anses att socialtjänsten med rätta agerat för att försöka 
avhjälpa en problematik så belyser klienternas historier att detta ibland också fått negativa 
konsekvenser för dem. Om konsekvenserna beror på socialtjänstens hantering eller om 
de snarare är ett uttryck för de tidigare förhållanden som individerna omfattats av går 
dock inte att dra några slutsatser kring då resonemang om detta saknas i artiklarna. 
Diskursen innefattar emellertid flertalet uttalanden som beskriver de tidigare 
förhållandena som problematiska vilket indikerarar att skribenterna tillskriver dem ett 
värde för klienternas utveckling.  

Oppositionsborgarrådet XX säger att det handlar om en grupp som har haft en tragisk 
uppväxt. 
 – Men de begår våld, de begår brott och de missbrukar narkotika. Det är klart att här behöver 
vi sätta in åtgärder (Politiker). 

Den kontext som individer omfattas av beskrivs påverka dem och forma dem, den leder 
till att människor utvecklas på ett speciellt sätt. Vare sig utvecklingen, i samhällets ögon, 
ses som positiv eller negativ. I diskursen knyts dock inte allt till kringliggande 
omständigheter, klienterna framställs som aktiva, tänkande och handlingskraftiga 
individer som tar egna beslut.  

Man gör ett val om man lämnar det trygga boende man har för att åka till Stockholm och 
hänga på gatan (Anställd).  

Klienterna beläggs på så sätt med ett eget ansvar för sina handlingar och att det framhålls 
att de själva har en förmåga att välja vilken väg de vill gå, de har makten att besluta om 
sitt eget liv. Det framkommer emellertid också att det i undantagsfall kan vara så att 
samhället utövar tvång. I diskursen påtalas dock att tvingande åtgärder från 
socialtjänstens (och i förlängningen samhällets) sida endast brukas när frivilliga insatser 
inte anses som möjliga. Lika framträdande är i dessa uttalanden att det inledningsvis alltid 
funnits en avsikt om att ta tillvara på klienternas egna vilja. Det är först när det visat sig 
att detta inte varit möjligt som tvingande åtgärder blivit aktuella. De flesta uttalanden i 
diskursen handlar emellertid inte om tvång, de tar istället sikte på de fall när vård på 
frivillig väg varit möjlig att genomföra. Det framhålls då att individer oftast har en 
förmåga att agera på ett adekvat sätt och socialtjänstens roll beskrivs i dessa fall som 
stöttande. Verksamhetens fokus är att erbjuda hjälp genom exempelvis olika 
självhjälpsgrupper eller stödjande samtal.   

För två år sedan beslutade XX och hennes man att de inte längre kunde ha sonen hemma. 
Han skrek och gapade och slog henne. En kväll ringde de polisen och de kom och hämtade 
[…]  Gruppen skapar en trygghet, menar XX. Hennes barnbarn fick lära sig att det inte är 
hennes fel att pappa knarkar. – På Vändpunkten fick hon och jag sätta ord på våra känslor. 
Vi pratade, fem–sex personer i min grupp, andra medberoende. Det var lärorikt, det var någon 
som lyssnade (Journalist & Klient). 

Det handlar i dessa avseenden inte om att socialtjänsten går emot någons vilja eller endast 
fungerar som en repressiv samhällskraft, det framkommer här ingen inskränkning på 
individers personliga bestämmanderätt. Uttalandena framställer snarare socialtjänsten 
som en hjälpande instans vilken finns till för att stötta dem som har behov av det. Den 
enskilda individen vet bäst vilken hjälp den behöver och det är upp till socialtjänsten att 
bidra med verktyg så att klienternas mål kan uppnås.  

Vi planerar alltid utredningen tillsammans med klienten, bokar möten tillsammans och talar 
om vad vi behöver för information så vi kan hjälpa till snabbare. Vi har stor tilltro till att 
individen ”äger” sitt eget problem. Vet personen vad hen behöver för hjälp beviljar vi ofta 
den direkt och följer upp senare, säger socialsekreterare XX (Anställd). 
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Klienterna är en vital del i vården och de beslut som fattas av socialsekreterarna, det 
framhålls att de i normalfallet får som de vill om de vet vilken hjälp de behöver, 
bestämmanderätten förflyttas från byråkratin till den enskilde individen. 

Frivillighet och maktförskjutning innebär också utmaningar   
Att jobba med människor som lever i utsatthet kan dock i vissa fall, hur goda avsikterna 
än må vara och trots att frivillighet är norm, innefatta bakslag. Uppdragets utformning 
innebär att socialtjänsten vänder sig mot människor vars personliga egenskaper i 
kombination med en viss problematik kan innebära att de inte vill ha någon kontakt med 
verksamheten.  

Den här gången öppnas dörren av en tidigare okänd påtänd missbrukare, som av okänd 
anledning genast fattar agg mot XX. Mannen följer efter de två kvinnliga socialsekreterarna 
ut, och under den dryga minut det tar dem att starta sin tjänstebil via alkolåset hinner 
missbrukaren slita upp en av dörrarna och försöka tränga sig in. När han inte lyckas springer 
han efter och skriker ”Jag ska ta henne” (Journalist).  

Även om uttalanden likt det ovan inte är särskilt frekventa i artiklarna så förekommer de 
och de belyser att socialtjänstens uppdrag inte alltid är enkelt. Individer som kan komma 
att vara föremål för socialtjänstens uppmärksamhet kanske inte vill ha någon kontakt med 
myndigheten. Det förekommer att individer genom våldsamma aktioner förkastar 
socialtjänstens och samhällets påstötningar om en inblandning i deras liv.     

Var tredje medlem i Akademikerförbundet SSR i socialtjänsten har varit utsatt för hot eller 
våld i samband med sitt arbete de senaste två åren. Tre av fyra har en kollega som har varit 
utsatt. Mer än var tionde har övervägt att sluta på grund av risken för hot och våld 
(Fackförbund).    

Även om klienterna, utifrån diskursen, ses som vitala delar av vården och att de har 
en egen vilja som ska tas till vara så förkastar således inte diskursen att detta ibland 
kan vara problematiskt. Tvärtom belyser den istället den balansgång det innebär att 
försöka hjälpa människor som lever, på ett för samhället, avvikande sätt.        

De funktioner som diskursen tillskriver socialtjänsten 
Diskursens ideationella funktion 

Diskursen tillskriver socialtjänsten en betydelse av att vara en verksamhet som bara riktar 
sig mot vissa grupper i samhället. Dessa grupper omfattas ofta av svåra uppväxt- och/eller 
livförhållanden vilket bidragit till att de utvecklat olika sociala problem. Det är då upp till 
socialtjänsten att hjälpa till. Diskursen befäster på så vis också socialtjänsten med en 
betydelse av att främst vara en verksamhet som finns till för att hjälpa dem som är i behov 
av samhällets stöd (jfr. Cordobas 2017, resonemang som socialt arbete som social 
omsorg).  Även om inslag av tvång kan finnas så ses detta endast som en form av 
nödvändigt ont när inga andra alternativ finns. Det är på frivillig basis som den största 
delen av socialtjänstens arbete sker, klienterna får i de allra flesta fall själva välja om de 
vill ha hjälp och vilken typ av hjälp de vill ha.   
De skribenter som nyttjar diskursen menar också att socialtjänstens uppdrag är komplext 
eftersom de individer verksamheten kommer i kontakt med är komplexa, det är således 
inte alltid som verksamheten lyckas att bistå med den hjälp som erfordras. Detta kan 
emellertid inte endast skyllas på verksamheten utan diskursen bejakar också att klienterna 
själva kan vara en bidragande del till att vården misslyckas.  
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Diskursens relationella funktion 

I diskursen är det relationen mellan socialtjänsten och klienterna som ses som den centrala 
för att socialtjänsten ska fungera och genomföra sitt ålagda åtagande på ett erforderligt 
sätt. Att som klient ha en relation med socialtjänsten ses positivt och i många fall 
avgörande för att en positiv utveckling ska ske. Socialtjänsten och klienterna befästs med 
någorlunda jämlika subjektspositioner vilket gör att maktbalansen dem emellan jämnas 
ut. Detta gör också att både socialtjänsten och klienterna har möjligheten att utöva makt 
om någon av parterna anser att det finnas behov för det. Socialtjänsten på så vis att 
verksamheten kan utöva tvång och klienterna på så vis att frivillighet anses som norm. 
De kan förkasta socialtjänsten hjälp om de inte eftersöker den. Tvång övertrumfar dock 
frivillighet när socialtjänsten anser att det finns behov för det, därav ställningstagandet 
om ”någorlunda jämlika subjektspositioner” snarare än fullständigt jämlika positioner. 
Det är emellertid så att detta sällan aktualiseras och det är i en samarbetsinriktad relation 
där klienten ses som expert på sin egen problematik och där socialtjänsten förväntas bistå 
med de verktyg som klienten efterfrågar som positiv utveckling sker.  

Sammanfattning  

Denna förpliktelsernas diskurs kan sägas konstruera socialtjänsten som en verksamhet 
vilken möter människor som lever i utsatthet. Det är upp till socialtjänsten att hjälpa dem 
och bistå dem med de medel som krävs för att de ska utvecklas i en positiv riktning. Det 
är dock inte alltid detta lyckas, hela skulden för detta kan dock inte läggas på 
socialtjänsten. Det arbete verksamheten gör är omfattat av stora utmaningar och av 
människor som har egna tankar, viljor och erfarenheter som många gånger försvårar 
arbetet. Relationen mellan socialtjänsten och klienterna ses därför inte som ensidig. I 
första hand ska socialtjänsten bistå med insatser på frivillig väg och klientens egen vilja 
ska tas tillvara. I vissa falla kan det dock bli fråga om tvång men i dessa fall är det för 
klientens bästa. Det finns i frågor om ”klientens bästa” emellertid en underliggande 
förståelse i diskursen om att samhället beslutar om vad normalitet innebär. Individer som 
avviker ska genom socialtjänstens (som speciellt inriktad verksamhet mot avvikande 
beteende eller levnadssätt) försorg knuffas in i normalitetens trygga vagga, oftast för att 
individerna själva efterfrågar detta men även då de inte gör det.   
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7. Framställningar av socialtjänsten i regeringens artiklar 

Till skillnad från textens dimension (DN:s artiklar) där tre övergripande diskurser kunde 
sammanställas så kunde, inom den sociala praktikens dimension, endast en diskurs 
sammanställas. Samtliga uttalanden i regeringens egenproducerade artiklar kan härledas 
till diskursen som benämnts som: Den socialpolitiska diskursen. Att endast denna diskurs 
sammanställts innebär också att inte någon presentation av diskursordning eller 
dominerande diskurs görs i detta kapitel. Detta ska inte förstås som att det inte finns någon 
dominerande diskurs, snarare det motsatta. Det saknas diskurser som utmanar den 
socialpolitiska diskursen när det kommer till att diskursivt konstruera socialtjänsten inom 
ramen för de artiklar som undersökts.   

7.1 Den socialpolitiska diskursens utgångspunkter gällande socialtjänsten 

Diskursen tar avstamp i att socialtjänsten är en del av en större socialpolitisk apparat 
vilken har till syfte att värna människors välfärd (Olofsson 2009). Diskursen konstruerar 
socialtjänstens grundläggande uppdrag och de problem som är kopplade till uppdraget, 
d.v.s. det som regeringen menar är verksamhetens uppdrag och de problem som 
regeringen för närvarande anser att socialtjänsten omfattas av. Därtill belyser den de 
förändringar och förbättringar som från politiskt håll sker eller ska ske för att stärka 
socialtjänsten och dess möjligheter att utföra sitt uppdrag på ett erforderligt sätt. I detta 
avseende kan det exempelvis handla om hur regeringen arbetar för att stärka 
verksamheten via olika riktade insatser och/eller ekonomiska satsningar.  
Tolkningen avseende att det är en socialpolitisk diskurs som regeringens artiklar omfattas 
av är i sammanhanget inte särskilt uppseendeväckande. Diskursen är troligtvis (för 
många) den som först upptar tankeverksamheten när regeringen och socialtjänsten sätts i 
samband på ett diskursivt plan. Det är emellertid inte endast därför tolkningen om att det 
är fråga om en socialpolitisk diskurs gjorts i detta fall. Den stammar också ifrån hur 
Olofsson (2009, s.10) beskriver socialpolitiken, dess omfattning och dess inriktning:   

All socialpolitik handlar ytterst om att påverka resursfördelningen, vilken har betydelse för 
individers möjligheter påverka sin livssituation liksom för relationerna mellan kvinnor och 
män, olika samhällsklasser och intresseorganisationer.   

Olofssons (ibid.) tankar om socialpolitiken ramar in även de uttalanden som kommit till 
utryck i de artiklar som studerats, därav argumentet om att det är en socialpolitisk diskurs 
som ligger till grund för det som framförts i artiklarna.  

7.2 Den socialpolitiska diskursens innehåll, funktioner och konstruktioner 

De allra flesta av de uttalanden som görs i de studerade artiklarna framställer 
socialtjänsten som en verksamhet som finns till för att hjälpa människor. Den ska värna 
om människors välfärd och se till att de får det stöd (från samhällets sida) som behövs när 
behov för stöttning finns. Det framkommer emellertid också att socialtjänsten inte är en 
verksamhet som riktar sig till alla i samhället, det är främst individer och individgrupper 
med specifika behov och/eller problem som kommer i kontakt med verksamheten. De 
grupper som avhandlas i artiklarna är funktionsnedsatta, hemlösa, kriminella, 
missbrukare, personer som utsatts för våld i en nära relation, personer som befinner sig i 
en hederskontext/kultur, äldre i behov av stöd, barn som far illa och personer med någon 
form av psykisk ohälsa. Det är alltså ovanstående grupper och individer som placerar sig 
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inom dessa grupper som regeringen under den undersökta perioden menar befinner sig 
inom ramen för socialtjänstens specifika uppdrag.  

Diskursens innehåll 

Artiklar som är riktade mot specifika grupper är ofta strukturerade på ett sådant sätt att 
det först görs en konkretisering av vilken grupp som den aktuella artikeln behandlar och 
därefter knyts en problembild till denna grupp vilken anses stämma överens med gruppen 
på ett generellt plan.  

En stor andel av de som avtjänar fängelsestraff har problem inom många olika områden så 
som missbruk, psykisk ohälsa, dålig social förankring, brist på utbildning och möjlighet att 
försörja sig (Justitiedepartementet). 

Ovanstående behandlar kriminalitet och kriminella men liknande uttalanden finns även 
för de övriga grupperna.  

 Tyvärr vet vi att barn som har varit placerade har sämre hälsa, sämre skolgång och sämre 
resultat i skolan (Socialdepartementet).  

Den gemensamma nämnaren mellan dessa uttalanden är att de pekar ut någon grupp som 
omfattas av någon form av social problematik eller svårighet. Det räcker emellertid inte 
att den enskilda individen anser att de har ett behov av hjälp. För att få tillgång till 
verksamheten krävs att behovet ses som legitimt utifrån samhällets perspektiv, något som 
också fastlagts genom lagstiftning. 

Socialtjänstlagen innehåller särskilda bestämmelser för olika grupper, exempelvis barn och 
unga och äldre människor (Socialdepartementet).  

I vissa fall kan det också vara så att samhället anser att en grupp eller en individ omfattas 
av ett behov som dessa själva inte vidgår. Det kan vara så att det är försvarbart för 
socialtjänstens att, för människors eget bästa, utöva tvång mot dem.   

Ibland måste insatser genomföras med tvång med särskilda befogenheter. Då har vi Statens 
institutionsstyrelse (SiS) som bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och även missbruksvård för vuxna med 
stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (Socialdepartementet).  

Även när den enskilde inte upplever att den behöver hjälp och stöd så kan alltså samhället 
via socialtjänsten besluta om detta mot den enskildes vilja. Det är således upp till 
samhället och socialtjänsten att besluta om en individs behov, oavsett om den enskilde 
själv påtalar och anser att ett behov föreligger eller om det är motsatsens som är fallet. 
Trots att regeringen framhåller att socialtjänsten finns till för att hjälpa individer så är det 
således inte alltid utifrån individernas egna uppfattningar som hjälpen utformas.  
Även om de grupper som kan anses höra till socialtjänstens uppdrag och relationen dem 
emellan är en väsentlig del i de artiklar som studerats så är det inte klienternas situation 
eller beskrivningarna av grupperna som generellt sett är artiklarnas budskap. I de flesta 
fall handlar artiklarna (och således de uttalanden som den socialpolitiska diskursen 
innefattar) istället om socialtjänsten och de problem som regeringen anser att 
verksamheten för närvarande omfattas av. Det framhålls också att det är upp till 
regeringen att bistå med de medel som krävs för att hantera problematiken. I de flesta fall 
handlar dessa uttalanden således inte om det direkta klientarbetet. Istället är det ett 
strukturellt perspektiv som anammas, d.v.s. att det är ramarna för socialtjänsten arbete 
som anses omfattas av diverse tillkortakommanden snarare än de som utför det faktiska 
arbetet.  
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Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller riskerar att fara illa är en av socialtjänstens 
svåraste uppgifter. Samtidigt har den ansträngda situation som varit inom socialtjänsten 
under lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal och till 
tidsbrist och stress i arbetet (Socialdepartementet). 

I citatet belyses det faktum att det varit en ansträngd situation inom den sociala 
barnavården under en tid. Det har varit svårt för verksamheten att utföra sitt uppdrag till 
följd av exempelvis tidsbrist. Det framförs dock också att det funnits brister i exempelvis 
samverkan mellan olika aktörer, att det inte funnits tillräckligt med platser på SIS och att 
lagstiftningen på området inte uppfyller de behov som finns:  

Det finns ett uppenbart behov av att belysa den sociala barn- och ungdomsvården över de 
lagstiftningsområde som berör barn och unga så att verksamheterna blir mer sammanhållna 
för dem de är till för (Socialdepartementet)   

 I många fall belyses det att just barnavården omfattats av svåra omständigheter vilket 
gjort att verksamheten inte lyckats med sitt uppdrag på det sätt som regeringen anser som 
nödvändigt. Det är emellertid inte bara inom barnavården som det presenteras att det 
funnits och fortfarande finns problem, sättet som problemen framförs på skiljer sig 
emellertid något åt. När det gäller barnavården beskrivs problemen oftast på ett direkt sätt 
(likt citatet ovan). Det framhålls att det finns problem som är värda att belysa.  För att få 
en uppfattning om de problem som de övriga av socialtjänstens områden omfattas av får 
fokus istället riktas emot vad som indirekt beskrivs. Det vill säga exempelvis mot de 
förbättringar som regeringen genomför eller ämnar genomföra för respektive område. Att 
det finns ett behov av en förbättring eller en förändring är i sig ett konstaterande om att 
det föreligger ett problem eller något som behöver hanteras. Sammantaget är denna 
indirekta form av ”erkännande av problem” betydligt vanligare än att en konkret 
problembild skrivs ut i klartext, regeringen riktar hellre fokus mot lösningar än mot 
tillkortakommanden.  

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många aktörer. 
Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen samordnas 
(Socialdepartementet). 

I uttalanden som utformats likt det ovan så finns ett bakomliggande vidkännande om att 
verksamheten (i detta fall äldrevården) inte fungerar på det sätt som regeringen önskar. 
Det måste till någonting nytt för att det ska bli bättre. Ovan förespråkas en bättre 
samordning men det kan också handla om andra insatser, exempelvis en reformerad 
lagstiftning eller nya metoder och strategier.    

Regeringen har nyligen presenterat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, som ett led i att förstärka arbetet mot det jämställdhetspolitiska 
delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Socialdepartementet).  

Den i särklass största och mest framhållna lösningen på de problem som finns inom 
socialtjänsten, oavsett vilken del av verksamheten det handlar om, är dock att det måste 
skjutas till resurser. Framförallt är det ekonomiska resurser som åsyftas men det kan också 
handla om andra resurser, exempelvis mer personal. När det är fråga om att resurser 
behöver skjutas till görs också i de flesta fall en konkretisering kring varför det är 
nödvändigt med mer resurser.   

 Politiker på olika nivåer och från olika partier har inte satsat tillräckligt mycket på 
verksamheten. Som det ofta är när det gäller kvinnodominerade sektorer så förlitar man sig 
på att kvinnor ändå ska ordna upp detta viktiga uppdrag på något sätt. Men det är otroligt 
påfrestande omständigheter och till slut går det inte längre. Därför har regeringen tagit det 
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ovanliga beslutet att förstärka med personal och med pengar. Tidigare regeringar genomförde 
regler som var bra för kvaliteten i arbetet. Men det har visat sig att det också är nödvändigt 
att anslå medel (Socialdepartementet 2017-09-05). 

Inledningsvis i citatet beskrivs en problembild, d.v.s. att det tidigare inte satsats 
tillräckligt på den sociala barnavården från politiskt håll. Därefter följer den lösning som 
anses lämplig för att råda bot på problemet, ekonomiska medel och mer personal. I 
ovanstående fall är det den sociala barnavården som åsyftas men det kan också handla 
om att anslå medel till Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Regeringen anser att människor som behöver komma bort från bland annat droger och 
kriminalitet ska få de insatser de har rätt till. Därför kommer regeringen i vårbudgeten, som 
bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, förstärka Statens 
institutionsstyrelse med ytterligare 65 miljoner så de får förutsättningar att möta behovet av 
vårdplatser. Sedan tidigare har regeringen förstärkt SiS med 40 miljoner för i år 
(Socialdepartementet 2017-04-05). 

Eller för att bekämpa hedersvåld och förtryck. 
Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 
57 miljoner kronor årligen 2019–2020 (Socialdepartementet 2017-09-20). 

Eller för att bekämpa hemlöshet 
Från 2018 till 2021 stödjer regeringen kommunerna med 25 miljoner kronor om året för deras 
arbete mot akut hemlöshet (Socialdepartementet 2017-09-15). 

Eller för att stärka arbetet mot utsatta grupper som helhet. 
Regeringen gör flera stora satsningar på vård och socialtjänsten som syftar till att förbättra 
barns och vuxnas hälsa samt stärka insatserna gentemot utsatta grupper. Totalt omfattar 
satsningarna nästan en miljard kronor för år 2018, respektive nästan 1,5 miljarder år 2019 
och 2020 

Oavsett vilket område det handlar om så bör det enligt regeringen skjutas till mer pengar 
för att motverka eller reducera de problem som finns, svaret på problemen finns främst i 
hur stora ekonomiska tillskott som görs.  

De funktioner som diskursens tillskriver socialtjänsten 

Diskursens ideationella funktion 

Diskursen tillskriver socialtjänsten en rad betydelser, för det första är socialtjänsten en 
verksamhet som finns till för vissa i samhället snarare än alla, för det andra är det 
socialtjänsten (samhället) som bestämmer vilka dessa är, för det tredje så finns 
verksamheten främst till för att hjälpa, detta utifrån frivilliga insatser men tvång är 
acceptabelt när det finns behov för det, för det fjärde anses inte socialtjänsten för 
närvarande fungera på ett erforderligt sätt, för det femte är det upp till regeringen att bistå 
med de medel som krävs för att råda bot på problemen då socialtjänsten är inkapabel att 
lösa dem själv och för det sjätte beskrivs socialtjänsten bara vara del i en bredare 
välfärdsstruktur vilket återknyter till diskursens utgångspunkt om att socialtjänsten är en 
del av en större socialpolitiska apparat.  
Vilken betydelse som aktualiseras i det specifika fallet beror på vilken perspektiv som 
anammas i de uttalanden som görs i de olika artiklarna. I vissa fall går det spåra samtliga 
betydelser men i andra är det endast fråga om en eller två av dem.  
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Diskursens relationella funktion 

I den socialpolitiska diskursen så är det relationen mellan politik och socialtjänst som är 
den som främst diskuteras, även om vissa förutsättningar för relationen mellan 
socialtjänst och klient nämns som en biprodukt av detta. Socialtjänsten beläggs med två 
typer av relationella egenskaper utifrån denna biprodukt, dels att det som enskild individ 
är av godo att ha kontakt med verksamheten då den finns till för att hjälpa men dels också 
att det som enskild individ kan innebära att hamna i en underlägsen subjektsposition 
(exempelvis då tvångsvård aktualiseras), vilket är något som regeringen anser är 
nödvändigt i vissa fall. Vad normalitet är bestäms av samhället och individer som ramlar 
ur ledet ska puttas tillbaka igen genom en (frivillig eller påtvingad) relation med 
socialtjänsten.   
I relationen mellan socialtjänst och politik så är det istället socialtjänsten som beläggs 
med en underlägsen subjektsposition. Det är politiken som kan utöva makt över 
socialtjänsten snarare än det motsatta och så görs också. Det framkommer heller inga 
indikationer på att det skulle finnas några avsikter gällande att jämna ut maktbalansen 
mellan socialtjänst och regering. Socialtjänsten har sitt uppdrag men vad uppdraget 
innebär och var störst möda ska läggas ner för tillfället bestäms av regeringen. Det 
sistnämnda görs framförallt tydligt genom de olika ekonomiska satsningar som 
genomförs på olika verksamheter.  

Sammanfattning  

Sammantaget går det således att säga att den socialpolitiska diskursen i första hand 
konstruerar socialtjänsten på ett sådant sätt att verksamheten finns till för att hjälpa och 
stötta de individer som behöver verksamhetens hjälp. Vem eller vilka dessa individer eller 
grupper är bestäms dock av samhället och socialtjänsten. Det är således inte alla som får 
den hjälp de själva anser att de behöver. I vissa fall är det emellertid det motsatta som 
gäller, det kan vara försvarbart för socialtjänsten att, för de enskilda individernas eget 
bästa, använda tvingande åtgärder för att hjälpen ska kunna tillgodogöras. Diskursen 
framhåller därtill att socialtjänsten i dagsläget omfattas av vissa utmaningar, framförallt 
gäller detta den sociala barnavården men även de andra områdena inom socialtjänstens 
uppdrag behöver förändras eller förbättras. För att detta ska vara möjligt så är det upp till 
regeringen att bistå med de medel som behövs, socialtjänsten kan själv kan inte lösa 
situationen. Den generella lösningen från regeringens sida tycks kretsa kring mer resurser, 
något som gör att socialtjänsten uppfattas som en verksamhet där svaret på verksamhetens 
problem centreras kring ”mer” snarare än ”på ett annat sätt”.  
Något som ytterligare belyser ovanstående ställningstagande är att det, genom att studera 
de uttalanden som behandlar satsningar på utökade resurser, går det att få en bild av alla 
de konstruktioner som diskursen bidrar till gällande socialtjänsten. Uttalandena påtalar 
att det handlar om satsningar på en verksamhet som hanterar specifika grupper, de 
beskriver att det finns problem i verksamheten som måste adresseras och att det är upp 
till regeringen att lösa problemen, anledningen till att de behöver lösas är för att 
socialtjänsten ska kunna bistå med bättre hjälp men det framkommer också (via de 
satsningar som görs på de tvingande insatserna) att regeringen anser att socialtjänsten är 
en verksamhet som ska kunna utöva kontroll över enskilda individer. Dessa uttalanden, 
förutom att reproducera diskursens konstruktioner av socialtjänsten, bidrar också till en 
konstruktion av regeringen som handlingskraftig och beredd att göra det som krävs för 
att verksamheten ska fungera bra för klienterna. Något som i sin tur belyser 
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utgångspunkten om att socialtjänsten finns till för att hjälpa, det belyser emellertid också 
att det är regeringen som besitter den högre maktpositionen i relationen mellan regering 
och socialtjänst.    
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8. Hur regeringens och Dagens Nyheters framställningar 
korresponderar med varandra 

I föreliggande kapitel relateras de olika diskursernas konstruktioner av socialtjänsten och 
de funktioner de olika diskurserna tillskriver socialtjänsten till varandra. Kapitlet inleds 
med en beskrivning av de diskurser (den socialpolitiska diskursen, förpliktelsernas 
diskurs och den organisatoriska diskursen) som visat sig ha beröringspunkter med 
varandra. Därefter följer en beskrivning av den fjärde diskursen (handlingarnas diskurs) 
som målar upp en motstridig bild.   

8.1 Tre diskurser: ett integrerat perspektiv  

Vid en jämförelse mellan de konstruktioner av socialtjänsten som förs fram i DN och de 
som förs fram av regeringen så framträder ett specifikt mönster när hänsyn tas till de 
funktioner som Fairclough (1995) menar att diskurser bidrar till. De betydelser och 
relationella egenskaper som den socialpolitiska diskursen (regeringen) tillskriver 
socialtjänsten återkommer i varierande grad också inom den organisatoriska diskursen 
(DN) och förpliktelsernas diskurs (DN). Detta ska inte tolkas på så vis att dessa diskurser 
skulle kunna sorteras in under en övergripande socialpolitisk diskurs. Utgångspunkterna 
för diskurserna skiljer sig så pass mycket åt att det inte är möjligt.  Det faktum att 
diskurserna i flera fall konstruerar socialtjänsten på ett liknande sätt bör istället ses som 
att de, trots deras varierande utgångspunkter och att de befinner sig i olika sociala 
domäner, befäster socialtjänsten med liknande innebörder. 

Den socialpolitiska diskursen 

Diskursen konstruerar socialtjänsten på så vis att det är en verksamhet som inriktar sig 
mot specifika grupper, att verksamheten främst finns till för att bistå med hjälp men att 
tvång kan vara nödvändigt och att en relation med socialtjänsten är av godo. Därtill 
konstrueras en verksamhet som omfattas av strukturella problem samt att det ligger på 
politikens bord att bemöta dessa problem. Diskursen belägger socialtjänsten med olika 
subjektspositioner beroende på vilken motpart som de olika uttalandena i diskursen 
behandlar (klient/politik). Diskursen utgångspunkter centreras kring att socialtjänsten är 
en del av ett större socialpolitiskt system. Perspektivet breddas på så vis till att omfatta 
hela välfärdsapparaten och socialtjänsten ses endast som en mindre del av detta.  
Diskursen förs fram av den aktör som kan anses vara den som har den absolut största 
möjligheten att sätta agendan för socialtjänsten, d.v.s. vad verksamheten ska ägna sig åt 
och inom vilka ramar detta ska ske (lagstiftning, ekonomi o.s.v.). Diskursen svarar på så 
vis för hur staten (under mätperioden) anser att socialtjänsten bör framställas.    

Förpliktelsernas diskurs  

Diskursen konstruerar socialtjänsten på så vis att det är en verksamhet som möter 
specifika människor med specifika behov samt att socialtjänsten främst finns till för att 
hjälpa dessa människor. Det är således av godo att ha en relation med socialtjänsten, en 
relation som i grunden eftersträvar en jämlikhet avseende subjektspositioner parterna 
emellan (socialtjänst/klient).  Utgångspunkten för diskursen stammar från de enskilda 
individer och grupper som kommer i kontakt med socialtjänsten. Deras perspektiv är 
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centrala i diskursen men det finns också en underliggande förståelse i diskursen om att 
socialtjänsten ibland måste agera med tvång utifrån ”klienternas eget bästa”.  

Den organisatoriska diskursen  

Socialtjänsten konstrueras utifrån diskursen som en verksamhet vilken i dagsläget (till 
följd av strukturella och kontextuella faktorer) omfattas av en rad problem. Det handlar 
exempelvis om dåliga arbetsförhållanden, stress och dålig arbetsmiljö vilket i sin tur får 
negativa effekter för de klienter som har kontakt med socialtjänsten. För att socialtjänsten 
ska fungera på ett erforderligt sätt så krävs att framförallt politiken och politiker bistår 
med de medel som är nödvändiga. Verksamheten kan inte på eget maner motverka eller 
lösa problemen, det är upp till andra parter (politiker) att göra detta. Diskursen befäster 
på så vis socialtjänsten med en underordnad subjektsposition i relationen parterna emellan 
(socialtjänst/politik). Diskursens utgångspunkter stammar från att socialtjänsten bäst kan 
beskrivas och förstås utifrån den kontext och de strukturer som verksamheten befinner 
sig i. Socialtjänsten måste ses i ljuset av de förutsättningar verksamheten får för att lösa 
sitt uppdrag på erforderligt sätt.  

Diskursernas samverkan 

När de tre diskurserna sätts i samband går det tolka deras framställningar av socialtjänsten 
på så vis att de gemensamt fastlägger regeringens konstruktioner av socialtjänsten, d.v.s. 
hur staten anser att socialtjänsten bör framställas och i förlängningen uppfattas. De två 
diskurserna som kartlagts i DN bistår med sina konstruktioner av verksamheten till ett 
upprätthållande av den socialpolitiska diskursens status som dominant inom regeringen 
som social domän. Det framkommer inga tendenser som visar att de ifrågasätter 
regeringens konstruktioner, de befäster snarare de subjektspositioner och betydelser som 
även återfinns inom den socialpolitiska diskursen. Ingen av diskurserna strävar således 
efter att andra konstruktioner av socialtjänsten än regeringens ska anammas (se sid. 19, 
interdiskursivitet). 
Däremot strävar de tre diskurserna gemensamt för en omformning av diskursordningen i 
DN som en social domän. Detta då de uttalanden som utgår från diskurserna motsätter 
sig de konstruktioner av socialtjänsten som den dominerande diskursen (handlingarnas 
diskurs) i DN framför. Utifrån ovanstående aktualiseras Faircloughs (1995) tankar om 
konkurrerande element, d.v.s. att olika diskurser och förståelseansatser strider om att bistå 
med den dominerande konstruktionen gällande ett specifikt fenomen. Att detta dessutom 
inte endast sker inom en den sociala domän vari en specifik diskursordning råder innebär 
att diskurser och diskursordningar inom en domän också påverkas av diskurser inom en 
annan domän (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  Den socialpolitiska diskursen, den 
organisatoriska diskursen och förpliktelsernas diskurs kan på så vis sägas befästa 
varandra samtidigt som de söker att förändra den diskursordning som råder i DN. 

8.2 DN:s dominerande diskurs: ett motstridigt perspektiv.  

Även om tre av diskurserna gemensamt framställer socialtjänsten på ett liknande sätt och 
att två av dem (diskurserna i DN) befäster de konstruktioner av socialtjänsten som 
regeringen förmedlar så verkar inte dessa diskurser oemotsagda. Den tredje diskurs som 
kunnat kartläggas i DN framställer socialtjänsten på ett helt annat sätt och utifrån andra 
utgångspunkter vilket också innebär att diskursen bidrar till helt andra funktioner och 
konstruktioner av verksamheten. 
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Handlingarnas diskurs 

Diskursen utgår från de handlingar som sker inom ramen för socialtjänstens uppdrag. 
Framförallt är det de anställdas handlingar inom deras relation till klienterna som 
skribenterna resonerar om i diskursen och det är således kring dessa som konstruktionerna 
av socialtjänsten centreras. Diskursens konstruktioner av socialtjänsten kretsar främst 
kring att verksamheten kan ses som vårdslös, likgiltig, kontrollerande och oförmögen att 
möta klienternas behov. Eller för att använda Cordobas (2017) terminologi, en 
verksamhet vars innebörd är att utöva social kontroll. Socialtjänsten ges den högre 
subjektspositionen i relationen mellan socialtjänst och klient och verksamheten beskrivs 
använda makten detta innebär på ett felaktigt sätt. En relation till socialtjänsten beskrivs 
därför i de flesta fall innebära negativa konsekvenser för klienterna, något som måste 
ändras.  

En diskurs med två innebörder 

Att handlingarnas diskurs har varit den som kunnat anses som den dominerande diskursen 
i DN ger den, utifrån Faircloughs (1995) tankesätt avseende dominerande diskurser, 
också en status av att vara den diskurs som främst bistår med att ge socialtjänsten en 
innebörd inom den sociala domänen DN.  Alla uttalanden som utgår från diskursen 
förstärker dess position som dominant och de bistår till att diskursens konstruktioner och 
funktioner förblir de som främst förknippas med socialtjänsten i domänen.  
När diskursen emellertid relateras till den andra sociala domänen som studerats i denna 
studie så framkommer det att handlingarnas diskurs konstruerar en annorlunda bild av 
socialtjänsten och tillskriver socialtjänsten andra funktioner än domänens dominanta 
socialpolitiska diskurs. När uttalanden som utgår från de övriga diskurserna (den 
organisatoriska diskursen och förpliktelsernas diskurs) befäster den socialpolitiska 
diskursen som dominant inom dess domän så bistår uttalanden inom handlingarnas 
diskurs med ett ifrågasättande mot detta. Trots dess status som dominant i DN så kan 
diskursen således också ses som ett konkurrerande element. Detta eftersom diskursen 
genom sina framställningar och konstruktioner av socialtjänsten ifrågasätter den bild av 
socialtjänsten som den socialpolitiska diskursen målar upp. Handlingarnas diskurs kan, 
om den anammas, på så vis bidra till att den socialpolitiska diskursens ställning försvagas.  

8.3 Den sammantagna bilden  

Sammanfattningsvis går det att säga att samtliga diskurser som framkommit i studien kan 
ges en status av att de på olika sätt både söker att befästa de två olika domänernas 
diskursordningar som att de försöker att transformera dem. Tre diskurser korresponderar 
med varandra på ett sådant vis att de konstruerar och tillskriver socialtjänsten liknande 
funktioner medan den fjärde diskursen framställer verksamheten annorlunda. Diskurserna 
(Handlingarnas diskurs å ena sidan och de övriga diskurserna å andra sidan) fungerar på 
så vis som konkurrerande element när det gäller att konstruera socialtjänsten, de bistår 
med olika förståelser av vad socialtjänsten är och hur verksamheten bör uppfattas. Att de 
konkurrerande elementen på något sätt bidragit till en försvagning av de dominerande 
diskurserna i de två skilda domänerna saknas det dock belägg för. Innebörden av detta är 
dock inte att konkurrensen helt saknar relevans för de rådande förhållandena. Fairclough 
(1995) menar att det räcker med att konkurrerande element existerar för att de ska få en 
praktisk betydelse. De bär ett frö till motstånd och de förser människor med resurser för 
att ifrågasätta innebörden av ett fenomen.   
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9. Diskussion  

9.1 Sammanfattning av resultat 

Denna studie har syftat till att undersöka hur massmedia och regeringen framställer 
socialtjänsten samt att undersöka om och hur de massmediala framställningarna 
korresponderar med regeringens framställningar. För att besvara syftet har artiklar som 
publicerats i Dagens Nyheter samt artiklar som publicerats på regeringens egen hemsida 
studerats med hjälp av Faircloughs (1995) kritiska diskursanalys.  
Av studien framkommer att socialtjänsten inte givits särskilt stort utrymme i varken DN 
eller i regeringens egenproducerade artiklar under mätperioden i relation till artiklar som 
behandlat andra fenomen. I DN är det främst journalister som uttalar sig om socialtjänsten 
och de gör oftast det inom ramen för nyhetsgenren. Tre olika diskurser avseende 
socialtjänsten varit aktuella i DN under mätperioden och en diskurs har varit aktuell i 
regeringens egenproducerade artiklar. Hur socialtjänsten har framställts i DN har berott 
på vilken diskurs som aktualiserats av de olika skribenterna när de gjort sina uttalanden. 
Om skribenternas uttalanden befunnit sig inom ramen för handlingarnas diskurs, vilket 
de oftast gjort, har socialtjänsten generellt sett framställts i negativa termer på så vis att 
verksamheten beskrivits som vårdslös, maktfullkomlig, likgiltig och kontrollerande. 
Uttalanden som istället utgått från de två övriga diskurserna (den organisatoriska 
diskursen och förpliktelsernas diskurs) har framställt socialtjänsten på ett positivare sätt 
och de uttalanden som diskurserna innefattar omfamnar förståelsen av socialtjänsten som 
en hjälpande verksamhet. Även dessa diskurser innefattar dock viss kritik men den riktar 
sig inte endast mot socialtjänsten.  I den organisatoriska diskursen flyttas fokus istället 
mot de strukturer och den kontext som verksamheten befinner sig i och i förpliktelsernas 
diskurs så ges klienternas agerande en betydelse. I den diskurs (den socialpolitiska 
diskursen) som framkommit i regeringens egenproducerade artiklar så framställs 
socialtjänsten främst som en verksamhet som finns till för att hjälpa människor som har 
behov för det. Det framkommer emellertid också att verksamheten för närvarande 
omfattas av vissa problem men att politiken gör allt de kan för att lösa dessa. Det ligger 
nämligen på politikens bord att lösa problemen snarare än på verksamheten själv.      
Den socialpolitiska diskursen, den organisatoriska diskursen och förpliktelsernas diskurs 
framställer och konstruerar socialtjänsten på likartade sätt medan handlingarnas diskurs 
framställer och konstruerar verksamheten på ett annorlunda och betydligt mer kritiskt 
sätt.    

9.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat kring hur socialtjänsten framställs i DN visar flera likheter med den 
tidigare forskning som presenterats i studiens kapitel avseende detta. Att det varit möjligt 
att härleda olika delar av resultatet till samtliga av dessa studier påvisar hur komplext det 
är att ta ett helhetsgrepp gällande den massmediala bevakningen av socialtjänsten. Hur 
socialtjänsten framställs varierar och det kan handla om såväl positiva som negativa 
skildringar, något som även Lundström (2004) framhåller. Det är inte heller så att 
massmedia framställer socialtjänsten på ett sådant sätt att det går att få en ensidig 
uppfattning om vad socialtjänsten är eller vad verksamheten ägnar sig åt. De tre olika 
massmediala (DN) diskurserna som kartlagts i denna studie påvisar detta. 
Utgångspunkterna för diskurserna skiljer sig åt och så gör också den bild av verksamheten 
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som de förmedlar. Förklaringen till detta skulle kunna härledas till att de tre diskurserna 
tar sikte på olika nivåer i verksamheten, d.v.s. att förpliktelsernas diskurs koncentreras 
kring klienterna, handlingarnas diskurs på det som sker inom verksamheten (oftast de 
anställdas handlingar) och den organisatoriska verksamheten på det strukturella (oftast 
politiken). De bistår med tre olika perspektiv som förklarar och beskriver samma fenomen 
(socialtjänsten) men på olika sätt. Detta i sig är inget kontroversiellt då Fairclough (1995) 
argumenterar för att ovanstående är en central innebörd av begreppet diskurs men det 
tydliggör att olika texter och uttalanden kan ge socialtjänsten vitt skilda innebörder. 
Vilken diskurs som aktualiseras i det specifika fallet får därför stor betydelse för vilken 
bild av socialtjänsten den aktuella texten eller det aktuella uttalandet förmedlar. 
Diskurserna skapar, som Lundström (2004) utrycker det, olika berättelser av vad 
verksamheten är även om verksamheten i realiteten är den samma.   
Studiens resultat visar också att det är handlingarnas diskurs som oftast aktualiseras när 
de olika skribenterna i DN uttalar sig om socialtjänsten. Detta betyder dock inte per 
automatik att det är denna diskurs som beskriver verksamheten på det mest 
verklighetstrogna sättet. Motiven till att diskursen aktualiseras kan vara helt andra, i varje 
fall när det är journalister som uttrycker sig vilket studiens resultat visat att det generellt 
sett oftast är. Strömbäck (2008) menar att massmedierna inte utgår ifrån att beskriva 
verkligheten som den faktiskt ser ut, de har andra motiv som står över detta. Ett av de 
främsta motiven är att skörda framgångar i den hårda konkurrensen gällande att få 
allmänhetens uppmärksamhet och det finns i detta avseende olika strategier som 
massmedierna tar till för att ligga i framkant. De söker och/eller skapar en dramaturgi 
som exempelvis centreras runt en konflikt eller en polarisering vilken de tillspetsar och 
intensifierar samt i de fall där det är möjligt knyter till en eller flera personer (ibid.). 
Handlingarnas diskurs som den tagit sig uttryck i denna studie visar prov på alla 
ovanstående aspekter vilket gör den synnerligen tacksam för skribenterna att använda sig 
av. Att diskursen framkommer mest i det studerade materialet skulle på så vis kunna bero 
på att den bäst uppfyller massmediernas egna behov och motiv snarare än att den ger den 
mest verklighetsförankrade bilden av vad socialtjänsten är och vad verksamheten ägnar 
sig åt.      
Utöver att undersöka Dagens Nyheters framställningar av socialtjänsten så har det i denna 
studie ansetts som centralt att relatera dessa till hur regeringen (staten) framställer 
socialtjänsten. Det är av relevans eftersom socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet 
(se ex. Forkby et.al 2015) och hur regeringen framställer socialtjänsten kan därför också 
bistå med insikter om hur den aktör som reglerar verksamheten anser att den bör 
uppfattas. Det är också av relevans eftersom socialtjänstens uppdrag, lagstiftning, 
riktlinjer och organisatoriska ramar (ekonomi o.s.v.) i det yttersta regleras av regeringen. 
Olika politiska nivåer: lokalt, regionalt eller nationellt hanterar visserligen olika delar av 
verksamheten men det är regeringen som har det övergripande ansvaret. Det är också 
regeringen som sätter verksamhetens agenda och styr inriktningen på vissa specifika 
satsningar. Det vill säga att regeringen exempelvis kan lämna förslag på lagändringar 
eller öronmärka pengar för att förbättra olika delar av verksamheten.  
Regeringens framställningar av socialtjänsten utgår ifrån vad som i denna studie kallats 
en socialpolitisk diskurs. Diskursen innefattar alla regeringen framställningar och 
konstruktioner av socialtjänsten, dessa visar dessutom många likheter med två av 
diskurserna i DN (den organisatoriska diskursen och förpliktelsernas diskurs). Även om 
många av skribenterna i DN (via handlingarnas diskurs) ifrågasätter den bild av 
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socialtjänsten som regeringen förmedlar så finns således också skribenter som anammar 
och förmedlar den ”statligt sanktionerade” framställningen av verksamheten. Det råder 
på så vis inte ett fullständigt motsatsförhållande mellan alla uttalanden i DN och 
regeringens uttalanden. Frågan är dock vad socialtjänsten och dess klienter tjänar mest 
på, kanske är det så att handlingarnas diskurs genom sin kritik leder till något mer 
konstruktivt. Det har tidigare visat sig att förändring inom socialtjänsten äger rum när 
kritik på verksamheten ges och förmedlas till allmänheten via massmedia. Det kanske 
mest konkreta exemplet gällande detta i Sverige var förspelet till det som sedermera 
mynnade ut i lagstiftningen Lex Sarah. Massmedia rapporterade med hjälp av uppgifter 
från en anställd om en omfattande problematik inom en av socialtjänstens verksamheter 
vilket i slutändan ledde till att politiker på nationell nivå agerade. Den nya lagstiftningen 
kom till för att stärka kvaliteten i socialtjänstens verksamheter samt för att motverka och 
åtgärda missförhållanden eller risker för missförhållanden inom verksamheterna 
(Socialstyrelsen 2014).   

En trasig modell för styrning och ledning? 

Många av de uttalanden som görs inom ramen för den socialpolitiska diskursen framhåller 
att socialtjänsten finns till för att hjälpa människor men att det för närvarande finns vissa 
strukturella problem. Den föredragna lösningen på problematiken från regeringens sida 
är att bistå med mer ekonomiska anslag. Det förespråkas inga förändringar på ett 
organisatoriskt plan, d.v.s. avseende hur socialtjänsten i dagsläget organiseras och styrs, 
vilket problemen i verksamheten skulle kunna indikera som nödvändigt 

Socialtjänsten har sedan början av 90-talet styrts och organiserats kring styr- och 
ledningsmodellen New public management (NPM) vilket är en modell för styrning och 
ledning som inspirerats av det privata näringslivet. Kortfattat innebär modellen att 
socialtjänstens verksamheter i möjligaste mån ska drivas på samma sätt som privata 
företag (Johansson et al. 2015). Lauri (2016) har studerat effekterna NPM på ett 
djupgående plan och han menar att denna modell för styrning och ledning har stora och i 
de flesta fall negativa konsekvenser för socialtjänsten. Lauri framhåller att modellen 
bidrar till att de anställda inom socialtjänsten upplever en likgiltighet inför och ett 
avståndstagande emot verksamhetens klienter. Den empati och solidaritet som bör finnas 
gentemot klienterna undergrävs och ersätts med ett klimat där den anställda bryr sig 
mindre om klienternas välgång. Vidare belyser han att modellens krav på dokumentation 
skapar en arbetsbörda som är ohanterlig vilket gör att kontakten med klienterna måste 
rationaliseras ner, effekten blir att endast en ytlig relation mellan klient och socialarbetare 
kan utvecklas. Därtill bidrar modellens fokus på effektivitet och dess inbyggda strävan 
efter att spendera så lite resurser som möjligt till att de anställdas ekonomiska 
handlingsutrymme begränsas. Effekten av detta blir att klienterna exempelvis får kortare 
och billigare behandlingar som många gånger inte tillgodoser klienternas behov (ibid.). 
Lauri framhåller emellertid också att det finns socialarbetare som mer eller mindre slår 
knut på sig själva och arbetar väldigt hårt för att täcka upp för systemets inbyggda brister 
för att på så vis tillgodose klienternas behov, detta är dock inte hållbart i längden.  
De effekter av NPM som Lauri (ibid.) framhåller kommer även till utryck på varierande 
sätt i de diskurser som kartlagts i denna studie. Det finns till och med slående likheter i 
vissa fall vilket indikerar att diskurserna påvisar något mer när de sätts i samband med 
varandra än vad de gör som enskilda diskurser. De kan ses som ett utryck för ett system 
som inte fungerar, som skapar en likgiltighet inför de klienter som är socialtjänstens 
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grundläggande uppdrag (handlingarnas diskurs). Ett system som sliter ut en redan hårt 
arbetande personalstyrka (den organisatoriska diskursen/den socialpolitiska diskursen) 
och ett system där socialarbetare måste överprestera för att i varje fall vissa av klienterna 
ska tillgodogöra sig en erforderlig vård och få en god upplevelse av verksamheten 
(förpliktelsernas diskurs). Att staten (regeringen) gjort denna koppling framkommer dock 
inte någonstans under mätperioden, deras lösningar på verksamhetens problem har 
snarare koncentrerats, som tidigare nämnts, kring mer av samma (mer pengar) än på ett 
annat sätt. Att mer resurser behöver tillföras borde emellertid vara en varningsklocka i 
sig gällande modellens förutsättningar för att verka inom det sociala området då utökade 
kostnader strider mot modellens grundläggande logik.    
Även om det inte framkommer någonstans under mätperioden att regeringen anser att 
NPM borde ses över så bör det framhållas att regeringens arbete med den så kallade 
”Tillitsreformen” kan vara en indikation på regeringen ändå bedömer att det finns ett 
behov av översyn. Målet med reformen är att utveckla styrningen och ledningen inom 
välfärdssektorerna så att medarbetarnas kompetens och erfarenhet tas till vara på ett sätt 
som inte görs idag, detta ska leda till ett större handlingsutrymme för de anställda och en 
bättre kvalitet i välfärden (SOU 2018:47). För att uppnå detta bör den samlade styrningen 
av välfärdsverksamheterna organiseras på ett sådant sätt att den inte detaljstyr 
verksamheternas uppdrag mer än vad som är nödvändigt (ibid.). Att arbetet med reformen 
än så länge fått något genomslag i verksamheterna kan dock inte påvisas i denna studie. 
Vilka effekter arbetet med reformen kan tänkas få i framtiden är också svårt att göra något 
ställningstagande kring. Det kan tänkas att reformen kommer att innebära förbättringar 
men det finns också en risk att reformen inte får avsedd effekt då arbetet med att utveckla 
verksamheterna ska ske inom de befintliga regelverken (se. SOU 2018:47, s. 15).  

9.3 Metodologiska överväganden 

I föreliggande avsnitt diskuteras de metodologiska överväganden som gjorts i studien. 
Inledningsvis diskuteras tillämpningen av begreppen diskurs, diskursordning och 
dominerande diskurs och därefter följer en diskussion om tillämpningen av Faircloughs 
tredimensionella analysmodell. Därpå förs en diskussion om diskursernas funktioner och 
avsnittet avlutas därefter med en sammantagen diskussion om de metodologiska 
överväganden som gjorts.  

Tillämpning av begreppen diskurs, diskursordning och dominerande diskurs 

En av de främsta invändningarna mot den kritiska diskursanalysen kretsar kring hur en 
specifik diskurs ska kunna avgränsas gentemot andra diskurser samt hur en specifik 
diskursordning ska kunna avgränsas gentemot andra diskursordningar. Fairclough ger 
själv inga tydliga verktyg för hur detta rent praktiskt bör gå till utöver hans tankar om att 
diskurser kan ses som ett specifikt perspektiv för att tolka verkligheten eller delar av den 
samt att diskursordningen är en typ av organisering av diskurstyper, diskursiv praktik och 
diskurser (Winther Jörgensen & Phillips 2000). För att lösa avgränsningsproblematiken 
förordar Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) att diskurserna och diskursordningen i 
större grad ses som analytiska konstruktioner vilka forskaren använder för att skapa en 
ram för sin undersökning. Det blir på så vis upp till forskaren att avgränsa diskurserna 
och fastställa hur de organiserar sig gentemot varandra. Det går för den sakens skull inte 
att hävda att vad som helst är en diskurs eller hävda att en diskursordning kan se ut på 
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vilket sätt som helst. Avgränsningarna måste på något sätt uppfattas som rimliga och 
knyta an till det område de behandlar (ibid.). 
Winther Jörgensen och Phillips argumentation har vissa poänger då Fairclough är vag i 
sina beskrivningar av hur diskurser praktiskt sett kan avgränsas gentemot varandra i en 
undersökning. Författaren till denna studie menar emellertid att det trots detta går att finna 
vissa verktyg hos Fairclough avseende hur en avgränsning kan gå till. Faircloughs 
ställningstagande om att diskurser kan fastställas utifrån vilka utgångspunkter de stammar 
ifrån är ett sådant verktyg, vilket också är det som använts i denna studie. Genom att 
abstrahera det empiriska materialet har det i denna studie varit möjligt att finna de tre 
utgångspunkter som de olika uttalandena i DN centreras kring och den enda utgångspunkt 
som uttalandena i regeringens artiklar centreras kring. Utgångspunkterna har kunnat 
användas som riktlinjer för avgränsning för de olika diskurserna på så vis att de gett 
socialtjänsten en innebörd utifrån ett specifikt och entydigt perspektiv vilket också gjort 
att det möjligt att dra slutsatser om var en diskurs slutar och nästa tar vid.  
Det finns även en poäng hos Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) avseende 
fastställandet av en diskursordning och hur ordningen organiserar sig avseende dominans. 
Hur något organiserar sig kan innebära en mängd olika saker och dominansförhållanden 
likaså. I fallet med diskurser så kan en dominerande diskurs innebära den diskurs som 
exempelvis används av olika experter eller beslutsfattare då de har stort inflytande men 
det kan också innebära den diskurs som anammas av flest individer överlag. Det blir på 
så vis upp till forskaren att bestämma hur diskursordningen organiserar sig i det enskilda 
fallet eftersom det är nödvändigt att få en bild av diskursernas placering gentemot 
varandra (ibid.). I denna studie bygger ordningen på frekvens på så vis att diskurserna 
ordnats gentemot varandra utefter hur ofta de förekommit i materialet, från minst 
förekommande till mest förekommande. Den diskurs som förekommit mest frekvent i 
materialet har därtill ansetts som dominant. Förfarandet bygger på tanken om att den 
diskurs som förekommer mest också är den som de olika aktörerna oftast aktualiserar när 
de diskuterar socialtjänsten. Detta torde i sin tur innebära att diskursens beskrivningar av 
socialtjänsten är de beskrivningar som aktörerna främst förknippar med verksamheten.         

Tillämpning av Faircloughs tredimensionella analysmodell 

I denna studie har inte alla dimensioner i modellen (text, diskursiv praktik och social 
praktik) fått bidra till studiens resultat på ett jämbördigt sätt. Att så är fallet skulle kunna 
generera en kritik om att modellens fulla potential inte utnyttjats i de analyser som 
genomförts. Det är emellertid så att modellens olika dimensioner sällan ges ett likartat 
utrymme i en och samma studie, inte ens Fairclough som utvecklat modellen använder 
den på ett sådant sätt (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Modellen bör, som tidigare 
nämnts, istället anpassas till en enskild studies specifika syfte och problemformulering 
(ibid.). Detta gör också att modellens olika dimensioner kommer att ges olika stor 
betydelse beroende på vilken inriktning en specifik studie har. Att framförallt den 
diskursiva praktikens dimension inte fått så stort utrymme i denna studie kan härledas till 
ovanstående förklaring. Det är inte främst förklaring kring hur de undersökta texterna i 
studien produceras och hur de konsumeras som varit föremål för studiens fokus. Att den 
diskursiva praktikens dimension getts en underordnad betydelse i denna studie ligger på 
så vis i linje med modellens logik.  
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Tillämpning och definiering av Faircloughs diskursiva funktioner 

Vad det gäller diskursernas funktioner så konkretiserar inte Fairclough närmare hur dessa 
definieras, han beskriver endast i korthet vad han menar att funktionerna innebär (se också 
sid. 12). Winther Jörgensen & Phillips (2000) framhåller att diskursernas funktioner på 
grund av det är den svagaste delen av Faircloughs version av den kritiska diskursanalysen.  
Då den relationella funktionen och ideationella funktionen varit centrala för de analyser 
som genomförts i denna studie så har de behövt definieras på ett tydligare sätt än vad 
Fairclough själv gör. I detta avseende aktualiseras frågan om hur valida dessa begrepp 
kan anses vara, d.v.s. om de lyckats fånga in de aspekter av texten som de avsett att göra. 
Exempelvis Kvale och Brinkmann (2014) benämner ovanstående som begreppsvaliditet. 
Den definition som funktionerna givits i denna studie har till stora delar möjliggjort de 
tolkningar som gjorts av de olika texterna. De analyser som genomförts såväl inom 
textens dimension likväl som i den sociala praktikens dimension talar därför för att 
begreppen omfattas av en hög begreppsvaliditet, om så inte varit fallet hade inte heller de 
tolkningar som gjorts varit möjliga. 

Sammantaget 

Den kritiska diskursanalysen är generellt sett en forskningsmetod som ger den enskilde 
forskaren en stor frihet när det kommer till att designa och genomföra en undersökning. 
Alla delar av metoden tillämpas sällan i ett och samma forskningsprojekt och metoden 
bör därtill anpassas efter den enskilda undersökningens specifika syften (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000). Att metoden inte detaljstyr hur en studie ska eller bör 
genomföras innebär emellertid också att den inte heller ger alla metodologiska svar. Detta 
har varit aktuellt i denna studie, inte minst vad det gäller diskursernas funktioner men 
även avseenden tillämpningen av Faircloughs tredimensionella analysram och 
tillämpningen av begreppen diskurs, diskursordning och dominerande diskurs. Det har 
varit nödvändigt att anpassa tillämpningen av ovanstående till det specifika syfte som 
denna studie har haft.  
Winther Jörgensen och Phillips (ibid.) belyser dock att det också finns risker med att 
metoden behöver anpassas, det kan sluta med att den metod och/eller analysram som 
används blir ineffektiv och ofruktbar. Författaren till denna text menar att så inte varit 
fallet i denna studie och att resultatet och de analyser som genomförts styrker detta. 
Vidare kan studiens definiering och tillämpning av diskursernas funktioner sägas ge ett 
bidrag till den kritiska diskursanalysen som metod. Studien ger ett förslag på hur dessa 
begrepp med fördel kan användas vilket Fairclough själv inte gör.   
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10. Avslutande ord 
Avslutningsvis bör också framhållas att arbetet med studien genererat en rad frågor som 
denna undersökning varken ämnat att eller kan svara på. Framförallt har det handlat om 
vilken påverkan de massmediala framställningarna gällande socialtjänsten kan tänkas ha 
på den politik och de politiker som bestämmer ramarna för verksamheten. Men också 
frågor om allmänhetens uppfattning om verksamheten har uppkommit. Till detta hör 
också en undran om vilken aktör i samhället som bistår allmänheten med mest 
information om vad socialtjänsten är och vad verksamheten ägnar sig åt. Därtill har frågor 
om socialsekreterares syn på egen yrkesstatus uppkommit. I detta fall kretsar de kring om 
och i så fall hur socialsekreterare upplever att de statliga och massmediala 
framställningarna av socialtjänsten påverkar deras yrkesstatus (negativ/positivt eller 
ingen påverkan).  För att ge svar åt dessa frågor har tre stycken forskningsfrågor 
formulerats som med fördel skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning 
avseende socialtjänsten, staten och massmedia, dessa presenteras nedan: 

• Hur påverkar massmedias framställningar av socialtjänsten de strukturella, 
politiskt bestämda, ramar som verksamheten omfattas av, d.v.s. i form av 
implementering av ny lagstiftning, nya riktlinjer eller nya styrmodeller?  

• Vilken uppfattning om socialtjänsten har allmänheten och vilken aktör i samhället 
bistår i störst grad med den information som ligger till grund för uppfattningarna? 

• Hur upplever socialsekreterare att massmedias samt statens framställningar av 
socialtjänsten påverkar deras yrkesstatus? 
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