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Abstract 

The purpose of this study was to examine the discourses that can be identified in medias 

representation of social services. To answer the purpose we made a critical discourse analysis 

using Faircloughs three-dimensional model. The choice to focus our study on a local newspaper 

was based on earlier research that found it possible that a local paper has a greater impact on 

readers than a national newspaper. Readers can more easily connect with what's happening in 

the immediate environment than what is written nationally. We used articles published in 2013 

containing “social services”. We found four discourses about collaboration, economy, criticism 

and work practices and procedures. We found social services mentioned in contexts involving 

money, resources, complaints, cooperation, collaboration, support, routines and 

responsibilities. The social services was briefly depicted, descriptions of their work was often 

omitted. The descriptions we found was often negative and contained assumptions that were 

not explained. 

Keywords: social services, media, discourse analysis, social constructionism, Fairclough 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka diskurser som kan identifieras i medias 

framställning av socialtjänsten. För att besvara syftet gjorde vi en kritisk diskursanalys med 

Faircloughs tredimensionella modell. Vi valde att fokusera vår studie på en lokaltidning då 

tidigare forskning funnit att det kan ses som möjligt att en lokaltidning har ett större inflytande 

på läsarna än en rikstäckande tidning då läsarna lättare kan knyta an till det som händer i 

närmiljön än det som skrivs nationellt. Vi använde oss av artiklar publicerade under 2013 och 

som innehöll ordet socialtjänst. Studien resulterade i fyra diskurser; samverkansdiskursen, 

ekonomidiskursen, kritikdiskursen och diskursen om arbetssätt och rutiner. Vi fann att 

socialtjänsten nämns i sammanhang som berör pengar, resurser, klagomål, samarbete, 

samverkan, stöd, rutiner och ansvar. Sättet socialtjänsten benämndes på var kortfattat, 

beskrivningar av deras arbete utelämnades ofta. De beskrivningar vi fann var ofta negativa och 

innehöll antaganden som inte förklarades. 

Nyckelord: socialtjänst, media, diskursanalys, socialkonstruktion, Fairclough 
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1. Inledning 
Ett återkommande ämne som diskuterades bland socialsekreterarna på socialtjänsten där vi 

gjorde vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning), var medias rapportering av socialtjänsten 

och den negativa bild som de upplever ofta framförs av media. Vi har båda mött klienter som 

har en positiv attityd till socialtjänsten och det stöd som erbjuds men vi har även mött klienter 

som har haft en negativ attityd till socialtjänsten trots frånvaro av egna tidigare erfarenheter. 

Var kommer dessa uppfattningar av socialtjänsten ifrån? Utifrån vår egen förförståelse och 

tidigare forskning tänker vi att medias framställning av socialtjänsten och deras arbete skulle 

kunna vara en bidragande faktor till klienternas ibland förutfattade meningar.  

Att socialtjänsten är en viktig del i många människors liv kan ses som allmänt vedertagen 

vetskap. Socialtjänstens arbete utgår till stor del från Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Lagens 

portalparagraf säger att socialtjänstens arbete ska utgå från medborgarnas integritet och 

självbestämmanderätt. Socialtjänsten ska enligt lagen hjälpa människor att skapa trygghet ur ett 

socialt och ekonomiskt perspektiv och främja individens utveckling av den egna kapaciteten 

med målet att skapa självständighet. Därför ansvarar socialtjänsten för stöd, vård, ekonomisk 

hjälp och råd till människor ute i samhället. 

I socialtjänstens verksamhet förekommer ofta integritetskänslig information gällande individer 

och deras livssituation. På grund av uppgifternas karaktär behövs riktlinjer för hur denna 

information ska hanteras och därför gäller Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

kapitel 26 för socialtjänstens medarbetare. Lagen anger att sträng sekretess råder inom 

socialtjänsten och detta innebär bland annat att socialtjänsten inte får uttala sig om enskilda 

individer i media. Detta i sin tur skapar svårigheter i förutsättningarna för socialtjänsten att ha 

ett öppet förhållande till media.  

”Den tredje statsmakten” som media under en längre tid kallats för, har själva tagit på sig rollen 

som förmedlare av brister och utsatthet i samhället (Swärd, 2008). Makt är ett vanligt 

förekommande tema i forskning om media. I en rapport av Utredningen om makt, integration 

och strukturell diskriminering (SOU 2006:21) beskrivs media inneha en central roll gällande 

hur vi människor uppfattar och tolkar verkligheten. Utifrån den bild som media presenterar av 

verkligheten skapar vi våra referensramar och införlivar föreställningar och normer om olika 

fenomen i samhället. Vidare beskrivs medias makt att tala om och kategorisera verkligheten 

som den viktigaste delen i den påverkanskraft media ses ha i människors liv. Medias sätt att 

beskriva verkligheten blir den mest betydelsefulla källan till kunskap om fenomen vi inte själva 
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känner till. Även Strömbäck (2009) beskriver att media med sin makt påverkar människors 

tankar och känslor genom de beskrivningar av verkligheten de förmedlar. Dock är mediernas 

makt beroende av att människor konsumerar det som media producerar och människor påverkas 

i olika grad beroende på exempelvis tidigare erfarenheter och kunskaper. Strömbäck beskriver 

vidare att människors attityder gentemot olika fenomen i samhället beror på flera faktorer. En 

av dessa faktorer är medias påverkan på människans tankar och känslor. Människors attityder 

påverkas av media på så sätt att media rapporterar och framställer vissa fenomen oftare än 

andra. Vidare kopplar media ihop dessa fenomen med vissa egenskaper mer frekvent än med 

andra egenskaper vilket får konsekvensen att människor associerar dessa fenomen med 

specifika egenskaper. Då media inte återspeglar hela verkligheten så leder detta till att 

människors attityder bygger på ofullständiga beskrivningar. I rapporten Makten och 

mångfalden (Ds 2005:12) anges media vara en central del av samhällslivet som är med och 

påverkar bilden av samhället vi lever i. Media beskrivs som normbildare med makten att 

bestämma vilka ämnen som ska tas upp och på vilket sätt dessa ska beskrivas. Samtidigt är 

mediernas makt beroende av andra aktörer i samhället. Detta diskuterar även Strömbäck (2009) 

som anger att trots media innehar makt så har de inte alltid fullständig makt att besluta om vad 

som framställs. Media beskrivs i kapitlet Makten och mångfalden även som ett uttryck för 

rådande maktförhållanden i samhället och att de som redan har makt får mer inflytande genom 

att de till större del kan kontrollera vad som beskrivs i media. 

Det ses som möjligt att en lokaltidning kan ha ett större inflytande på läsarna än en rikstäckande 

tidning då läsarna lättare kan knyta an till det som händer i närmiljön än det som skrivs nationellt 

(Reid & Misener, 2001). Då socialtjänsten är en kommunalt styrd organisation kan det tänkas 

att det som beskrivs i lokaltidningen berör den lokala socialtjänsten som finns i läsarnas 

närmiljö. Vi har inte funnit någon tidigare forskning gjord på lokal nivå. Mot bakgrund av ovan 

beskrivna ser vi det som relevant att försöka identifiera de diskurser som en lokaltidning skapar 

av socialtjänsten då den bilden kan påverka läsarna i större utsträckning än den diskurs som 

skrivs fram i de rikstäckande tidningarna. Då dessa diskurser kan ses påverka människorna i 

samhället i större omfattning än de diskurser som återfinns på den nationella nivån ser vi det 

som extra viktigt och intressant att försöka identifiera diskurser på den lokala nivån.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi har valt att i detta examensarbete fokusera på medias bild av socialtjänsten. Studien av de 

diskurser media framställer av socialtjänsten kommer att utgå från en lokaltidning. Syftet med 
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detta examensarbete blir därför att undersöka vilka diskurser som kan identifieras i en 

lokaltidnings framställning av socialtjänsten. Utifrån detta syfte är frågeställningarna följande: 

 I vilka sammanhang nämns socialtjänsten i en lokaltidning? 

 Hur beskriver en lokaltidning socialtjänsten? 

1.2 Uppsatsens relevans för socialt arbete 
Vi ser uppsatsen som relevant för socialt arbete då vi genom att belysa på vilket sätt och i vilka 

sammanhang media beskriver socialtjänsten har möjlighet att skapa en medvetenhet hos både 

media och allmänheten om vilken bild som skapas av socialtjänsten och vad denna bild kan 

medföra. Vi tänker att de attityder allmänheten bemöter socialtjänsten med kan påverka 

socialtjänstens arbete. Om bilden media ger av socialtjänsten påverkar allmänhetens attityder 

gentemot socialtjänsten tänker vi att det är viktigt att både media och allmänheten erhåller en 

ökad medvetenhet om detta.  

1.3 Uppsatsens disposition 
I detta examensarbete börjar vi med att beskriva media som en påverkansfaktor i samhället för 

att ge läsaren en bild av vilken betydelse media ses ha i våra liv. Sedan redogörs för relevant 

tidigare forskning och den sökprocess som föranlett denna. Efter detta beskriver vi våra 

teoretiska utgångspunkter som är diskursbegreppet och socialkonstruktionismen. Därefter 

presenteras i metodavsnittet av oss vald metod, vilken är Faircloughs tredimensionella modell, 

de urval och begränsningar vi gjort samt tillvägagångssätt. Under metodavsnittet för vi även en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet. Därpå redovisas resultat och analys med stöd av våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Avslutningsvis för vi en diskussion om 

studien som helhet. 

2. Media som påverkansfaktor i samhället 

I litteraturen återfinns flertalet exempel som beskriver medias betydelse för hur vi människor 

beskriver och förstår oss själva och omvärlden. Media ses som en maktfaktor med stor potential 

att påverka våra attityder och normer till det kringliggande samhället (Andersson, 2008; Bäck-

Wiklund & Bergsten, 2011; Johansson, 2002; Swärd, 2008; Tornstam, 2010).  

Över tid har medias tillgänglighet ökat markant. Det är idag svårt att undgå medias närvaro i 

det vardagliga livet. Att inte låta sig påverkas av medias framställningar är idag svårt. 

Informationsvägarna är fler idag än tidigare, i dagens samhälle matas vi med information från 

många olika håll så som tidningar, sociala medier, TV och radio. Människor möts inte bara av 

löpsedlar och reklam på exempelvis bussar och i affärer när vi kliver utanför dörren, även de 
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tekniska möjligheterna har ökat, idag finns bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor som 

möjliggör att vi ständigt är tillgängliga och exponerade för information (Nord & Strömbäck, 

2012). När det gäller att kategorisera och klassificera fenomen i samhället har media en central 

roll och viktig roll. Media kan påverka oss att bilda uppfattningar om och ge oss kunskap om 

sådant vi tidigare inte kommit i kontakt med (Nord & Strömbäck, 2012; SOU 2006:21). 

Media är den kanal som människor inhämtar information ifrån gällande politik och andra 

samhälleliga frågor. Då media i sin form är begränsad och då människor inte kan ta del av hur 

mycket information som helst så behöver medias medarbetare vara selektiva gällande vad som 

ska rapporteras och hur det framställs. Då det inte råder balans mellan den information som är 

möjlig att förmedla och de som kan mottaga informationen så uppstår en konkurrens som kan 

leda till att media väljer att skriva om det som människor antas tycka vara intressant för att nå 

framgång i den allt mer konkurrerande medievärlden (Nord & Strömbäck, 2012). Även 

Blomberg m.fl. (2004) tar upp att media har företrädesrätt när det gäller vilka ämnesområden 

och problem som belyses. Detta kan leda till att media kan bli skapare av nya problem och de 

kan även öka oro och rädsla hos befolkningen genom att belysa vissa problem mer frekvent än 

andra. Vidare beskriver Blomberg m.fl. att media kan förmedla en ensidig bild av de fenomen 

de väljer att rapportera om. Ett exempel på detta kan vara när media framställer människor i 

olika situationer som offer utan att beakta deras eventuella ansvar över situationen och de 

resurser de tillhandahåller.  

Det finns även positiva aspekter av att leva i ett medialiserat samhälle. Johansson (2002) 

beskriver att media kan ha en positiv påverkan på människors möjlighet att utveckla sin fantasi. 

Media kan även ha en social funktion då det är något som familj och vänner kan samlas runt 

och samtala om. Människor kan då erhålla hjälp av media att strukturera upp tillvaron de lever 

i. Medier i olika former kan även bidra till att människorna i samhället breddar sitt medvetande 

och med hjälp av detta kan forma nya tankegångar och uppfattningar kring vardagslivet. Media 

är en viktig maktresurs i samhället (Andersson, 2002) och är enligt Maktutredningen (SOU 

1990:44) den tredje största maktfaktorn i Sverige. I dessa medier, som trots sina positiva sidor, 

gärna påtalar felaktigheter och brister i samhället, får socialtjänsten ofta stå till svars för de 

brister som media väljer att lyfta fram gällande deras arbete (Swärd, 2008). 

Media kan, som vi redan nämnt, ha en stor påverkan på människors attityder. Dessa attityder 

innehåller människors värderingar gentemot exempelvis dem själva, andra människor, 

myndigheter och händelser, värderingar som kan vara positiva eller negativa. Individer 

utvecklar attityder för att underlätta den sociala interaktionen. Dessa attityder är därmed 



 

9 
 

användbara i vardagen då de hjälper till att organisera individernas upplevelser och tankesätt 

(Ekehammar, 2007). 

I litteraturen beskrivs attityder som uppbyggda av tre beståndsdelar. Den tanke- och 

kunskapsmässiga delen består av de föreställningar en individ har om ett objekt, exempelvis sig 

själv, andra individer eller myndigheter. Den känslomässiga beståndsdelen består av de känslor 

individen har gentemot objektet, tillexempel fördomar. Den sista beståndsdelen består av en 

handlingskomponent som avser vår tendens att agera på ett specifikt sätt gentemot 

attitydobjektet (Andersson, 2008; Angelöw & Jonsson, 2000; Ekehammar, 2007; Tornstam, 

2010). 

Begreppet stereotyp är närbesläktat med attitydbegreppet och kan likställas med de 

föreställningar och vanföreställningar människor kan ha gentemot olika objekt.  Med begreppet 

stereotyp menas att vi enbart utifrån ett språkligt uttryck ger fenomenet i fråga en generell 

beskrivning. Kriminell och åldring är exempel på fenomen vi kan tillskriva olika stereotypa 

beskrivningar (Tornstam, 2010). Stereotyper kan även vara positiva (Andersson, 2008), en 

sådan skulle kunna vara bilden av äldre som kloka, snälla och förmögna (Tornstam, 2010). En 

utgångspunkt i detta examensarbete är att även socialtjänsten kan bli föremål för olika 

stereotypa bilder och åsikter, positiva som negativa. 

Att ge fenomen och ting i vardagen stereotypa beskrivningar leder till att en kategorisering sker. 

Denna kategorisering är socialt konstruerad och knyts an till den samhälleliga kontext 

människor befinner sig i (Tornstam, 2010). 

3. Tidigare forskning  
Detta avsnitt kommer beskriva sökprocessen som lett fram till den tidigare forskning vi funnit 

och valt att använda oss av. Forskningen vi har valt är relevant för vår studie genom att den 

berör antingen medias beskrivning av socialtjänsten, medias påverkan på socialtjänstens arbete 

eller de sätt media hjälper till att forma diskurser i samhället. 

3.1 Sökprocessen 
I vår sökprocess har vi använt oss av databaser tillhandahållna av Högskolan i Gävle. Vi har 

använt oss av SwePub, Libris och Discovery. Vi har även använt oss av google.com för att finna 

forskning som ej funnits tillgänglig i fulltext inom högskolans databaser. De sökord vi har 

använt är socialtjänst*, social work, diskurs, discourse, discourse analysis, media och 

massmedia. Vi har använt oss av trunkeringstecken (*) i våra sökningar för att inte missa träffar 

där våra sökord ingår i böjd form, exempelvis kan socialtjänst* få träffar på socialtjänsten. Vi 
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har även använt oss av citationstecken kring begrepp som ”social work” och ”discourse 

analysis”. Vi har även korsat våra sökord med i första hand AND men även med OR. Vid 

sökningar i Högskolans databaser har vi angett som krav att artiklarna ska vara kollegialt 

granskade genom att välja ”peer-rewieved”. 

3.2 Socialtjänsten och media 
Efter genomgång av tidigare forskning har vi funnit att negativitet i olika former är vanligt 

förekommande. Den mest förekommande formen av negativitet i den forskning vi funnit gäller 

rollen som socialarbetare. Exempelvis anger Andersson och Lundström (2004) att de 

socialsekreterare som ingick i deras studie överlag var negativt inställda till medias rapportering 

av dem. Socialsekreterarna såg inget mellanläge i hur de porträtterades i media; antingen 

tillgodoser de inte barnens behov och är därmed försumliga eller anses de ingripa för kraftfullt 

mot barnen och deras familjer, oavsett socialsekreterarnas agerande så ansåg de sig porträtteras 

negativt i media. Flera socialsekreterare tyckte att de framställdes som flummiga och 

inkompetenta. Denna problematik diskuteras även av Brunnberg (2001), Reid och Misener 

(2001) och Ayre (2001) som redogör för hur media riktar kritik mot socialtjänsten både i fall 

då de ingripit för lite men även när de ingriper för mycket. Rollen som professionell 

socialsekreterare beskrevs ofta i negativa termer. Ayre kan, i sin studie, se i sammanställningen 

av medias beskrivningar av socialtjänsten att det inte finns något mellanläge i hur 

socialsekreterare beskrivs, till exempel agerar de antingen för snabbt eller för långsamt. Ayre 

har funnit i olika tidningar att socialsekreterare beskrivs med uttryck som inkompetenta, 

obeslutsamma, opålitliga, naiva, lättlurade maktmissbrukare som kommer och omhändertar 

sovande barn om natten. Även i artikeln Social work, class politics and risk in the moral panic 

over Baby P (Warner, 2013) kan vi se att medias porträttering av socialsekreterarna var 

uteslutande negativ. Warner fann att media konstruerade en bild av socialtjänstens medarbetare 

som omänskliga, oengagerade byråkrater som saknade omdöme och enbart höll sig inom de 

processuella ramar som reglerar deras arbete. Socialsekreterarna utsågs därigenom av media 

som ansvariga för det som hände i det specifika fall Warner studerade, vilket var ett barns död 

och medias bild av socialtjänstens agerande i fallet. I medias beskrivningar av just detta fall var 

även språkbruket i de skrivna artiklarna förvånansvärt hårt och starkt. Media gjorde starka 

beskrivningar av barnets hem som bland annat kallades ett jordiskt helvete som var fullt av löss 

och stank avföring. En rädsla för att som enskild socialsekreterare bli uthängd av media beskrivs 

både i Andersson och Lundström (2004) och i Thomlison och Whiting Blome (2012). 

Socialsekreterarna beskriver i studierna en rädsla för att inte göra rätt och då bli exponerade i 
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media. Forskarna i de båda studierna är överens om att trycket från media, genom deras 

upprepade beskrivningar av svårare fall och gärna med tyngdpunkten på den enskilde 

socialsekreteraren, kan skapa känslor av misstro och skuld hos socialsekreterarna. 

 I Reid och Miseners studie från 2001 framkommer även en annan form av negativitet som 

handlar om hur det sociala arbetet utförs. Studien visade att det område som erhöll mest 

negativitet i media var när det handlade om skydd av barn. Forskarna fann att det förekom 

många skräckhistorier just när det handlade om socialtjänstens förmåga att skydda utsatta barn. 

När det kom till olika kategorier av berättelser i media fann forskarna att de vanligaste 

kategorierna var skandalberättelser om socialtjänstens misstag. Dessa berättelser var 

naturligtvis negativa. I den tidigare nämnda studien av Andersson och Lundström framkommer 

även att media beskrev socialt arbete i negativa termer och att de var ute efter sensation för att 

sälja lösnummer istället för att beskriva den konkreta situationen. Att media ofta (sensationellt) 

bevakade enskilda fall och inte beskrev det dagliga sociala arbetet som bedrivs var en av 

aspekterna som socialsekreterarna såg som mindre positivt. De upplevde att media inte beskrev 

människors positiva erfarenheter av socialtjänsten eller hur svårt det är att vara 

socialsekreterare. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån den tidigare forskning vi har berört konstatera att en 

gemensam nämnare för medias beskrivningar av socialtjänsten är olika former av negativa 

beskrivningar. Då syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka diskurser som skrivs 

fram i media ser vi denna forskning som relevant då den ger tydliga beskrivningar av hur 

socialtjänsten och dess medarbetare porträtteras i media. 

4. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva diskursbegreppet och socialkonstruktionismen som är 

våra grundläggande teoretiska utgångspunkter. Vi ska i detta examensarbete göra en 

diskursanalys (som vi förklarar vidare under metodavsnittet) av medias framställning av 

socialtjänsten. Fairclough (2010) menar dock att en diskursanalys behöver innehålla mer än 

enbart textanalys, annars missas viktiga delar som tillexempel den producerade textens relation 

till samhälleliga och kulturella processer och strukturer. För att belysa denna relation, med de 

maktrelationer och sociala strukturer som ingår och som människor antas till stor del vara 

omedvetna om, behövs därför enligt Fairclough ett ytterligare teoretiskt perspektiv. I vårt 

examensarbete har vi, som redan tidigare sagts, valt att använda oss av ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som kompletterande teori till diskursanalysen. 
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Efter dessa beskrivningar kommer vi att föra en diskussion kring teoriernas begränsningar och 

relevans för vårt examensarbete.  

4.1 Diskursbegreppet 
Begreppet diskurs innebär att vi förstår och talar om världen på ett bestämt sätt. 

Diskursbegreppet rymmer en tanke om att vårt språk är strukturerat och följer vissa mönster 

som påverkar vårt agerande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Bergström & Boréus, 2012). 

Fairclough (2010) menar att en diskurs enbart kan förstås genom relationerna inom diskursen 

och relationerna mellan diskursen och de fenomen diskursen förklarar. Vidare menar 

Fairclough att det finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurser och de delar av verkligheten 

diskursen relaterar till, diskursen påverkar processen vari diskursen ingår och diskurserna 

påverkas även själva.  

Analyser av diskurser fokuserar på relationen mellan språk och sociala strukturer (Fairclough, 

2010) och att vårt språk inte ger en objektiv bild av verkligheten, sociala relationer och 

identiteter. I stället ses vårt språk som en medskapare av våra sociala relationer, vårt sätt att 

vara och världen runt omkring oss. Begreppet diskurs ses därmed ha sin grund i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Vidare ses människans ingång till verkligheten, i linje 

med strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, alltid vara språket. De 

representationer vi skapar av verkligheten vi lever i görs med hjälp av språket. 

Representationerna är därför enligt diskursanalytiker inte objektiva speglingar av verkligheten, 

vi formar dem med språkets hjälp och dessa representationer av verkligheten blir i sin tur 

medskapare av den verklighet vi lever i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är en av många teorier som härrör ur socialpsykologi (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Det finns olika beskrivningar i litteraturen av vad socialkonstruktionism 

innebär. Det finns dock fyra generella antaganden som många författare delar (Burr, 2003):  

1. Socialkonstruktionism innefattar ett kritiskt förhållningssätt mot det vi ser som vår 

verklighet, det vi tar för givet. Socialkonstruktionister menar att vi behöver ha ett kritiskt 

förhållningssätt mot vårt sätt att uppfatta oss själva och verkligheten vi lever i. Synsättet innebär 

att vi behöver vara kritiska mot tron att enbart objektiva observationer av världen avslöjar dess 

sanna natur för oss och vi bör även ifrågasätta den kunskap som ses som allmänt vedertagen. 

För att kunna uppfatta och hantera världen kring oss använder vi oss av kategoriseringar. 

Socialkonstruktionister menar dock att vi bör vara medvetna om att dessa kategoriseringar inte 
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alltid speglar världen. Vår syn på världen påverkas även av våra egna, personliga 

föreställningar, tankar och kunskap. 

2. Individers kunskap om och sätt att uppfatta världen anses historiskt och kulturellt bunden 

och producerad. De kategoriseringar vi använder oss av för att förstå och hantera världen är 

beroende på i vilken historisk och kulturell kontext vi lever i och det finns ingenting som säger 

att just det sättet vi förstår och uppfattar fenomen i vår omgivning är mer rätt än något annat 

sätt i någon annan tid och kultur. 

3. Vidare menar Burr att våra kunskaper och sätt att förstå världen vi lever i blir varaktiga 

genom sociala processer. Med detta menas att kunskap ej är objektiv utan vi människor 

konstruerar kunskapen i den sociala interaktion vi deltar i dagligen. Kunskapen som vi 

producerar och reproducerar blir, i interaktion med varandra, vår gemensamma, allmänt 

vedertagna kunskap. På samma sätt erhåller vi en ömsesidig förståelse om hur världen är 

beskaffad. Språket som social process är extra intressant för socialkonstruktionismen då det 

anses att när människor talas vid konstruerar de världen.  

4. Burr menar att kunskapen och sättet att uppfatta världen som vi skrivit om ovan kan ta sig 

många olika uttryck och därför kan vi även tala om många olika sociala konstruktioner av 

världen. Varje konstruktion ger oss vissa handlingsalternativ och utesluter andra utifrån vilken 

kontext vi lever i och hur vi uppfattar världen och det som sker. Ett exempel är att vi har gått 

från att se på alkoholister som helt ansvariga själva för sin alkoholkonsumtion och beteende, 

ofta med fängelsestraff som följd, till ett synsätt som förespråkar en beroendediskurs som 

istället för att låsa in alkoholisterna ger dem behandling och vård istället. 

4.3 Teoriernas relevans för vårt examensarbete 
Diskursbegreppet innebär att språket är skapare av och inträdesbiljett till den verklighet vi lever 

i. Då språket ses som medskapare till vår syn på vår omgivning kan det ses som av yttersta vikt 

i skapandet av de tankar, känslor och attityder som människor innehar. Diskursbegreppet med 

tillhörande analys går att använda i forskning som inriktar sig mot diskursiva praktiker som 

producerar och reproducerar vår sociala verklighet, identiteter, relationer och inom forskning 

som belyser den roll den diskursiva praktiken har i att ta tillvara vissa gruppers intressen i 

samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Inom socialkonstruktionismen finns inga objektiva fakta, det sätt vi ser på verkligheten är ur ett 

visst kulturellt och historiskt perspektiv och det finns ingen objektiv sanning, allt beror på hur 

vi uppfattat det i samklang med andra (Burr, 2003). Då verkligheten ses som en social 
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konstruktion ses även sociala problem som konstruerade, detta ofta genom att massmedia 

hävdar att ett visst socialt fenomen är problematiskt. Inom forskningen kan man genom 

socialkonstruktionism bland annat titta på hur vi ger språk och beteende dess innebörd (Payne, 

2008). 

Vi anser mot bakgrund av det ovan beskrivna att socialkonstruktionism och diskursbegreppet 

är lämpliga att använda i vårt arbete då de teoretiska utgångspunkterna svarar bra mot vårt syfte 

som är att ta reda på hur media genom språket beskriver socialtjänsten. 

4.4 Kritik mot teorierna 

Kritik som nämns i litteraturen mot diskursbegreppet och dess analys är svårigheter att dra en 

skiljelinje mellan den diskursiva praktiken och den icke-diskursiva vilket innebär att det inte 

tydligt redogörs för skillnader gällande vad som är stegvist uppbyggt av olika element och vad 

som är instinktivt och hur skillnaderna och samspelet mellan dessa ska hanteras. Ytterligare en 

kritik är att det inom teorin enbart finns en svag förståelse för grupprocesser och enskilda 

individer, detta medför att diskursbegreppet och den tillhörande analysen behöver kompletteras 

med ytterligare teoretiska perspektiv. Ett annat problem som då gör sig gällande är att det inte 

finns några klara riktlinjer som anger vilka teorier som är kompatibla med diskursanalysens 

teoretiska utgångspunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Bergström & Boréus, 2012). 

En annan kritik som riktats mot denna teori är att den är användbar inom många olika 

vetenskapliga discipliner vilket medför att betydelsen av teorin kan variera beroende på inom 

vilket område forskaren befinner sig i, vilket ses som problematiskt (Bergström & Boréus, 

2012). 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) nämner att socialkonstruktionismens kritiker menar att 

teorin inte är användbar, varken i vetenskapliga arbeten eller inom den politiska arenan. Ur en 

vetenskaplig synvinkel ses teorin obrukbar då resultatet som fås enbart synliggör ett av många 

perspektiv på det undersökta fenomenet. På en politisk nivå menar kritikerna att om politikerna 

har en socialkonstruktionistisk synvinkel och genom denna vill förändra förhållanden som de 

ser som problematiska i samhället så innebär det att det enbart är ett uttryck för deras egna 

konstruerade uppfattning av att förhållandet är problematiskt. 

5. Metod 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi för att kunna finna den kunskap vi söker valt 

att göra en kritisk diskursanalys av tidningsartiklar. Metoden vi använt vid läsning och analys 

av vår empiri är Faircloughs tredimensionella modell. Vi har suttit tillsammans och skrivit 
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examensarbetet. Detta har varit ett medvetet val från vår sida då vi i slutändan vill känna att 

båda två har varit delaktiga och gemensamt och till lika delar ansvarat för genomförandet av 

arbetet. Vi har även suttit tillsammans då vi läst litteratur och forskning. Att vi har suttit 

tillsammans då vi har läst och skrivit har medfört att vi har kunnat diskutera och reflektera över 

litteratur, tidigare forskning och uppsatsens innehåll. 

I detta kapitel kommer vi först beskriva hur vi samlat in vår empiri och vilka urval och 

begränsningar vi gjort i processen. Sedan kommer en beskrivning av vald metod som är 

Faircloughs tredimensionella modell som utvecklats ur den kritiska diskursanalysen. Efter detta 

kommer vi att beskriva och diskutera vetenskapsteoretiska överväganden så som validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet och knyta detta till vårt eget arbete. Slutligen kommer vi att i 

detta kapitel diskutera forskningsetiska överväganden.  

5.1 Insamling av empiri, urval och begränsningar 
Insamling av empiri har skett genom mediearkivet i databasen Retriever. När vi har sökt artiklar 

i denna databas har vi sökt på ordet socialtjänst* i lokaltidningen Gefle Dagblad. Detta sökord 

har vi angett då det är just lokaltidningens beskrivningar av socialtjänsten på lokal nivå vi vill 

studera. Det finns två lokaltidningar i Gävle, Gefle Dagblad och Arbetarbladet. Arbetarbladet 

finns dock inte tillgängligt i databasen Retriever och är därför av oss bortvald. Vi ser att vi 

skulle ha kunnat välja en lokaltidning i en annan kommun men då vi bor i Gävle och har 

anknytning till socialtjänsten i Gävle har vi valt Gefle Dagblad. Vid vår sökning i Retriever 

11/4 – 2014 fick vi 998 träffar på ordet socialtjänst* i Gefle Dagblad. Detta stora antal träffar 

anser vi faller utom ramen för den tid vi har att fullgöra denna studie. Vi valde därför att använda 

oss av artiklar från ett år. Vi valde 2013 års artiklar för att vi vill få en så aktuell bild som möjligt 

av vilka diskurser om socialtjänsten som går att identifiera i media. Under 2013 fann vi 193 

tidningsartiklar som innehöll ordet socialtjänst*. Vi valde ut de artiklar som publicerats under 

sektionen ”lokala nyheter” då vi tänker att det är under lokala nyheter som vi har möjlighet att 

finna den information vi söker för den studie vi utför. Vi läste även igenom artiklar publicerade 

under sektionerna ”general”, ”reportage” och ”ledare” och valde ut de artiklar som hade tydlig 

anknytning till den lokala socialtjänsten. Sammantaget uppfyllde 117 artiklar kriterierna för 

vårt urval. Av dessa fann vi att 27 stycken inte var relevanta. I de artiklar vi inte fann relevanta 

beskrevs andra myndigheters eller organisationers arbete. Socialtjänsten nämndes enbart i 

förbigående eller inte alls i dessa artiklar. I de artiklar socialtjänsten inte nämndes alls hade vi 

fått träff på artikeln utifrån att socialtjänstlagen nämndes men inte socialtjänsten. Kvar att 

analysera fanns således 90 artiklar, se bilaga 1.  
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I analysen av artiklarna har vi använt oss av citat för att exemplifiera de resultat vi kommit fram 

till. Vissa av citaten vi har lyft fram är av tidningen angivna uttalanden av intervjuade 

människor. Vi har, trots att det inte är författaren av texten som har påstått något om 

socialtjänsten, valt att ta med dessa citat då det i slutändan är tidningen som medvetet valt att 

dessa citat ska publiceras och därmed ser vi att dessa uttalanden bidrar till vilken bild media 

väljer att skapa av socialtjänsten. 

5.2 Faircloughs tredimensionella modell – en kritisk diskursanalys 
För att analysera diskurser finns det två dimensioner som bör beaktas. Dessa två är den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den 

kommunikativa händelsen innebär sättet att använda språk i exempelvis tidningar, film och 

politiska tal. Diskursordningen är de sammanlagda typer av diskurser som återfinns i olika 

sociala strukturer, exempelvis medias diskursordning. Inom den mediala diskursordningen 

återfinns olika diskursiva praktiker där exempelvis text produceras, konsumeras och tolkas.  

I varje situation som ett visst språkbruk används innebär en kommunikativ händelse. Denna 

kommunikativa händelse innefattar tre aspekter att ta hänsyn till: 

 Text, exempelvis skrift, tal och bilder. 

 Diskursiv praktik som innebär framställning och användning av olika texter. 

 I den sociala praktiken sätts diskursen i ett större sammanhang där diskursen och dess 

påverkan på diskursordningen relateras till olika sociala strukturer (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

 

  

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell. Ur: Fairclough, 2010, s. 133 
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Denna tredimensionella modell utgör en ram för analys av samhällelig kommunikation. De tre 

aspekterna ska användas för att analysera språket i exempelvis en text. I analysen ska dessa tre 

aspekter och deras inbördes relation analyseras. Det finns ett antagande om att det finns ett 

samband mellan de olika aspekterna och att de påverkar varandra. Inom den kritiska 

diskursanalysen finns en tanke om att diskurser har ideologiska effekter och bidrar till att skapa 

och upprätthålla maktrelationer i samhället. Att påvisa dessa effekter och på så sätt verka för 

mer jämställda maktförhållanden och social förändring utgör det kritiska i den kritiska 

diskursanalysen (Fairclough, 2010). 

I textdimensionen har vi valt att fokusera på modalitet. Med modalitet menas sätt att uttrycka 

sig i texten, grad av instämmande. Att välja mellan att använda ord som tillexempel kan, bör, 

ska, kanske och är får konsekvenser för konstruerandet av diskurser. En hög grad av 

instämmande kan av läsaren av texten uppfattas som en sanning då det uttrycker en form av 

säkerhet och trovärdighet. Vi har även tittat på vilket vokabulär, vilka ord och uttryck, som 

använts i artiklarna, detta för att vokabuläret bidrar till skapandet av diskursen lingvistiskt. Inom 

den diskursiva praktiken har vi tittat på texternas intertextualitet som innebär att texternas 

innehåll bygger på tidigare texter och att orden som används är återkommande. Därigenom kan 

vissa antaganden utläsas i texten, antaganden vars grund inte förklaras utan de uttrycks som om 

de vore vedertagna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Under denna dimension har vi i 

enlighet med Fairclough (1995) även tittat efter vad som har utelämnats i texterna och vad som 

därigenom lämnats till läsaren att själv tolka. I den sociala praktiken har diskursen satts in i en 

större social kontext. Diskursens uppkomst och relation till andra diskurser, det vill säga 

diskursordningen, ska förklaras och för att detta ska kunna genomföras behövs ytterligare en 

teori. 

5.3 Analysförfarande 
Vi började med att skriva ut de 117 artiklarna i pappersform för att vi lättare skulle kunna 

kategorisera och analysera materialet. Artiklarna lästes därefter igenom och vi sökte först efter 

ord som kan kopplas till Faircloughs begrepp modalitet. Vi tittade här på artiklarnas egenskaper 

och graden av instämmande. Vi frågade oss vad det är som gjort att journalisterna valt vissa ord 

och uttryck framför andra och vad de valt att utelämna i texten. Vi läste artiklarna återigen för 

att denna gång försöka finna återkommande ord och antaganden som förutsätts som självklara. 

Vi sökte här efter återkommande nyckelord och för att med hjälp av dessa kunna urskilja 

specifika diskurser. Exempel på nyckelord som vi såg var pengar, samarbeta, samverka, stöd, 

rutiner, ansvar och resurser. Dessa nyckelord kategoriserade vi sedan in under olika diskurser. 
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De diskurser som enligt oss kunde urskiljas i artiklarna var ekonomidiskursen, 

samverkansdiskursen, kritikdiskursen och diskursen om arbetssätt och rutiner. Efter detta 

applicerade vi socialkonstruktionismen på vårt material för att kunna fastställa 

diskursordningen och sätta in diskurserna i ett större sammanhang. 

5.4 Metoddiskussion 
Valet att använda Faircloughs tredimensionella modell bygger på att den tillhandahåller verktyg 

för textanalys på flera nivåer vilket vi ser kan ge ett bättre helhetsperspektiv. Som analysverktyg 

kan modellen beskriva språket i texten, bidra med en tolkning av relationen mellan den 

diskursiva praktiken och texten samt förklara relationen mellan den diskursiva och den sociala 

praktiken (Fairclough, 2010). Detta ser vi som modellens största styrka då en analys av texter 

med hjälp av denna modell kan ge en djupare förståelse av de diskurser som urskiljs. Den 

kritiska diskursanalysen stämmer även överens med vår syn på språket som en betydelsefull 

faktor som påverkar oss i vår upplevelse av vår sociala kontext, dess fenomen och som hjälper 

oss att utforma vår sociala tillvaro. Vidare använder sig Faircloughs tredimensionella modell i 

stor utsträckning av lingvistiska metoder för analys av texter vilket vi ämnar att göra. 

Metodens svagheter består av, enligt oss, till största delen av de otydligheter vi uppfattar 

gällande användandet av metoden. Trots att vi har läst flera böcker om metoden så har vi svårt 

att få grepp om hur analysförfarandet ska gå till under dimensionen diskursiv praktik. Det 

framgår inte heller vilka teorier som lämpar sig att använda för nivån social praktik eller i hur 

hög grad de ska användas. Vi anser vidare att det ej heller framgår med tydlighet i metoden hur 

teorin som väljs ska kopplas ihop med den sociala praktiken på ett korrekt sätt. Dessa 

otydligheter ser vi kan leda till vida tolkningar av hur metoden ska användas. Vi har använt 

Faircloughs tredimensionella modell på ett sätt som lämpar sig utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar och detta utan att göra anspråk på att metoden använts fullt ut eller på rätt sätt.  

5.5 Validitet och reliabilitet 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver validitet som ett kvalitetskriterium som oavsett 

forskningsansats behöver uppfyllas och att detta görs genom att det finns samstämmighet 

mellan verklighet och tolkningen av denna. I vår studie har vi försökt försäkra oss om validitet 

genom att vara genomskinliga genom hela processen så att de som läser vårt examensarbete 

kan följa forskningsprocessen och erhålla full insyn i hur vi gått tillväga. Vi har försökt ge så 

tydliga beskrivningar som möjligt av de teorier och metoder vi valt, de urval och begränsningar 

som gjorts och även i hur resultatet kommit till och hur analysen gjorts. De begrepp vi har 

använt oss av har vi definierat så tydligt som möjligt så att det framgår vilken innebörd 



 

19 
 

begreppet har för oss och vad vi menat med det. De överväganden och begränsningar vi har 

gjort har motiverats så långt det är möjligt. Vi har även eftersträvat att hålla en kritisk diskussion 

till arbetets alla delar. Den metod vi valt är vald utefter att vi ser att den lämpar sig för vårt syfte 

och våra frågeställningar och därmed ser vi att den kan hjälpa oss att eftersöka den information 

vi vill erhålla (Jmf Kvale och Brinkmann, 2009). 

Begreppet reliabilitet rör frågor om forskningsresultatens tillförlitlighet och möjlighet att göra 

om exakt samma studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi är medvetna om att om någon annan 

skulle genomföra samma studie skulle resultatet kunna se annorlunda ut beroende på hur denne 

utifrån sitt perspektiv och sin förförståelse tolkar materialet. Vår gemensamma förförståelse om 

medias framställning av socialtjänsten är att media är sensationslystna och ofta framställer 

socialtjänsten negativt. Denna förförståelse kan ha påverkat reliabiliteten i vår analys trots att 

vi försökt vara objektiva och diskuterat och ifrågasatt våra tolkningar. Vi har även, för att 

försöka uppnå tillförlitlighet i våra resultat, varit noggranna vid läsning och tolkning av 

materialet vi har använt oss av. Vid läsningen av de utskrivna artiklarna delade vi upp materialet 

och läste artiklarna var och en för sig, sedan läste vi den andres artiklar för att jämföra och se 

om det vi kommit fram till överensstämmer med den andres tolkning. (Jmf Larsson, 2005). 

5.6 Generaliserbarhet 
Forskare bör sträva efter att försöka generalisera det resultat som framkommit till en större 

population än den som studerats (Backman, 2008, Esaiasson, 2012). Forskaren skall enligt 

författarna söka efter upprepade mönster och samband istället för att fokusera på specifika, 

unika fall. Kvale och Brinkmann (2009) menar att resultat i kvalitativa studier går att 

generalisera till, inte allmänheten, men till andra relevanta situationer som liknar den som 

studerats.  

Vi ser ingen möjlighet för oss att erhålla statistisk generaliserbarhet genom vår studie. Istället 

anser vi oss att ha möjlighet att nå en analytisk generalisering. Analytisk generalisering grundar 

sig på att forskaren tydligt redogör för och argumenterar för hur dennes teoretiska utgångspunkt 

och resultat kan generaliseras till liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi utgår 

från empiri hämtad från en lokaltidning i Gävle. Det kan tänkas möjligt att diskursen kring 

socialtjänsten som denna tidning skriver fram går att återfinna i andra lokaltidningar i städer av 

samma storlek och förutsättningar. En tänkbar svårighet med att göra en analytisk 

generalisering skulle kunna vara om det finns skillnader i de socioekonomiska förhållandena i 

städerna som i sin tur kan påverka de ekonomiska förutsättningarna för socialtjänstens arbete 

som i sin tur kan tänkas påverka klienterna och vilka berättelser som kommer fram i media. 
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5.6 Etiska överväganden 
Då vi ej kommer att ha kontakt med respondenter så uppkommer inte samma etiska svårigheter 

som det kan vid andra former av kvalitativa studier. Vi kommer att utgå från redan publicerade 

artiklar i en lokaltidning och därför kan den information vi får fram redan ses som offentlig. 

Därmed ej sagt att vi kan hantera denna information hur som helst. Vi kommer inte i vår studie 

återge namn på personer som trätt fram med berättelser i tidningen och ej heller kommer vi 

namnge dem som har skrivit artiklarna. De gånger namn på personer förekommer i citaten har 

vi valt att ersätta dessa med [namn]. Därmed går vi i linje med konfidentialitetskravet i God 

forskningssed (2011) och Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002), båda författade av Vetenskapsrådet. 

Konfidentialitetskravet säger att de som deltar i forskningen skall tillförsäkras konfidentialitet.  

Nu har förvisso de som gått ut i tidningen med sin berättelse redan gjort sina privatliv publika 

men därmed ej sagt att de vill att deras personliga uppgifter och förhållanden ska figurera och 

bli föremål för analys i ett examensarbete. 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi presentera vårt resultat och analysen av detta. De citat vi valt att 

redovisa i detta kapitel är enbart ett urval av de artiklar vi har analyserat och som vi ser bidrar 

till skapandet av de diskurser media skapar av socialtjänsten. 

För att göra resultat och analys lättöverskådligt har vi valt att dela in detta avsnitt utefter de 

diskurser vi funnit. Dessa diskurser är, som redan tidigare nämnt, samverkansdiskursen, 

ekonomidiskursen, kritikdiskursen och diskursen om arbetssätt och rutiner. Avslutningsvis 

applicerar vi den socialkonstruktionistiska teorin på våra resultat. I detta avsnitt kommer inga 

citat från artiklar att återges. Detta beror på att för att se sammanhanget ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle omfattningen av citaten kräva ett utrymme som inte 

är möjligt att ge i detta examensarbete. Artiklarna vi berör i detta avsnitt återfinns i bilaga 2. 

Vissa av dessa artiklar har vi även analyserat utifrån Faircloughs tredimensionella modell och 

de återkommer då i båda bilagorna. 

6.1 Samverkansdiskursen 
De artiklar vi har valt att kategorisera som tillhörande samverkansdiskursen belyser samverkan 

eller samarbete mellan socialtjänsten och andra myndigheter eller organisationer på något sätt. 

Det kan röra samverkan mellan socialtjänsten och skolan gällande stöd till elever med vissa 

behov. Det kan även handla om socialtjänsten som deltagare i olika projekt och nätverk.  
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Utifrån det tidigare förklarade begreppet modalitet har vi i artiklarna funnit olika grader av 

instämmande. 

I en artikelserie som berör en elev som inte deltagit i undervisningen under lång tid är 

socialtjänsten i Sandviken en av aktörerna. I en av artiklarna kan vi utläsa citatet: 

”En elev har inte varit i skolan på fyra år. Skolinspektionen har därför 

hotat kommunen med ett vite på 300 000 kronor, men nu ska flera 

myndigheter samarbeta för att ge eleven det stöd som behövs.” (GD 

130316) 

I ovanstående citat finner vi ett exempel på modalitet utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell där vi ser att det modala hjälpverbet ”ska” visar på hög grad av instämmande. Vi anser 

att genom användandet av ordet ”ska” skapas en bild av sanning då det inte ger utrymme för 

valmöjligheter. Vidare anser vi att citatet visar på övertygelse och dessutom skapar trovärdighet 

genom att det som sägs verkligen kommer att ske. Detta ser vi kan skapa en trygghet och en 

förväntan hos läsaren genom att myndigheterna verkligen ”ska” samarbeta.  

Denna trygghet och förväntan kan vi även se skapas i en artikel om invandrares delaktighet i 

samhället där socialtjänsten i Gävle ingår som samverkanspartner i ett integrationsprojekt. 

”Genom frivilliga insatser ska integrationen av invandrare bli bättre. – 

Vi vet att många vill vara med och hjälpa till, men de vet inte hur, säger 

projektledaren [namn]. Samtliga tio kommuner i Gävleborg ingår i 

projektet som har fått 700 000 kronor i statligt stöd. I ett halvår ska två 

projektledare jobba för att ensamkommande barn och nyanlända 

invandrare ska bli mer delaktiga i samhället.” (GD 131115) 

Här ser vi återigen att användningen av ”ska” kan hjälpa till att skapa en bild av sanning hos 

läsaren. Samtidigt ser vi i citatet ett viss mått av försiktighet genom användandet av ordet 

”bättre” istället för exempelvis bra. Vi uppfattar genom detta en lägre grad av instämmande, de 

vågar inte säga att det ska bli bra utan bara ”bättre” vilket vi tycker tyder på ett visst mått av 

osäkerhet. 
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Vi har i genomgången av vår empiri funnit andra uttryck för modalitet. I en artikel finner vi 

följande: 

”- Nu är det på gång ett samarbete mellan socialtjänsten och 

Gavlegårdarna som går ut på att man knackar dörr hos de som har halkat 

efter med hyran, säger [namn].” (GD 130425) 

I detta citat anser vi att till skillnad från tidigare exempel på modalitet påvisas en mindre grad 

av instämmande. Vi tolkar uttrycket att något ”är på gång” kan skapa en högre grad av osäkerhet 

om det planerade verkligen kommer att genomföras. Användandet av uttrycket ”är på gång” 

anser vi, utifrån grad av instämmande, inte ger samma förväntan som användandet av ordet 

”ska”. 

Vid läsning av artiklarna har vi även tittat på vilket vokabulär som har använts av författarna. 

Inom samverkansdiskursen har vi funnit några exempel på detta som vi vill belysa: 

”Än vräks barn i Gävle – Nu vill socialen och Gavlegårdarna satsa på 

dörrknackning i förebyggande syfte” (GD 130425) 

”Då fick hon via socialen kontakt med Unga in.” (GD 130225) 

I ovanstående citat använder författarna ordet ”socialen” istället för socialtjänsten. Här ställer 

vi oss frågan vad som föranleder detta ordval. Vad ämnar författarna förmedla med detta ordval 

och vilka konsekvenser kan det få för skapandet av läsarens bild av socialtjänsten? 

Användningen av ordet ”socialen” kan enligt oss kan tolkas som en aning negativt trots att vår 

uppfattning av budskapen i citaten är positiva.  

”Risken är att rektorerna nöjer sig med en anmälan till socialtjänsten 

och erbjuder eleven samtalsstöd om den så önskar. Men det hindrar inte 

att eleven fortsätter komma påverkad till lektionerna.”  (GD 130817) 

”- Vi har haft en dialog med polis och socialtjänst, och polisen har gjort 

en väldigt stor insats för att hitta dem som inte sköter sig.” (GD 131015) 

Vi ser att det i citaten ovan finns exempel på intertextualitet som inbjuder oss läsare till att ”läsa 

mellan raderna”. Vår tolkning av det första citatet är att en anmälan till socialtjänsten inte 

hjälper eleverna att få hjälp med sitt användande av droger. Uttrycket ”nöjer sig” kan tolkas på 

olika sätt. Vår första tolkning av meningen var att det var negativt och att rektorerna nöjer sig 

med en anmälan till socialtjänsten och att det ses som en risk. Vi tolkade det som ett inte 
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tillfredsställande tillvägagångssätt för att få bukt med drogerna i skolan. Vid djupare diskussion 

framträdde en annan bild och tolkningen av meningen blev en annan. Att skolan ”nöjer sig” 

med en anmälan kan tolkas som att de har förtroende för socialtjänsten och deras möjligheter 

som använder droger. Så vilken bild läsaren får av socialtjänsten beror på vilken tolkning de 

gör av de skrivna orden. 

I det andra citatet nämns att det finns en samverkan med polis och socialtjänst men det är bara 

polisens insats som kommenteras, socialtjänsten utelämnas. Här kan vi tydligt se att 

utelämnandet av socialtjänstens insatser bidrar till att läsaren får göra sin egen tolkning. Vi 

ställer oss frågan om varför socialtjänsten utelämnas. Vidare funderar vi kring om det är den 

som har uttalat sig som har utelämnat socialtjänsten i sin kommentar eller det är författaren som 

valt att utelämna delar av utsagan och om detta är ett medvetet eller omedvetet val. Vår tolkning 

blir här, oavsett hur det har gått till, att utelämnandet av socialtjänsten i detta citat talar om för 

oss läsare att socialtjänsten inte utfört ett tillfredsställande arbete.  

”Droger fortsätter att vara ett problem i skolan.” (GD 130817) 

”Drogkonsumtionen är hög i Gävle och som förälder är det lätt att känna 

en osäkerhet om vad som försiggår i sin tonårings liv.” (GD 131117) 

De två ovanstående citaten är hämtade ur artiklar där socialtjänsten ingår som 

samverkanspartner. Påståendena som görs ovan av författarna till artiklarna underbyggs inte 

vidare i texterna. Vi ser här, i enlighet Faircloughs begrepp intertextualitet, att författarna gör 

påståenden där läsaren inte får den information som visar på var påståendena kommer ifrån. 

Påståendena kan läsas som förgivettagna sanningar som inte underbyggs av fakta. Det är inte 

bara det som underbygger påståendena som saknas i artiklarna, även vad socialtjänsten har gjort 

för att motverka det som beskrivs som problematiskt utelämnas vilket vi ser öppnar upp för 

tolkningar om socialtjänstens arbete och hur samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer 

ser ut. 

När information om exempelvis socialtjänstens samverkansarbete utelämnas ser vi, i enlighet 

med de teoretiska utgångspunkter behäftade med diskursbegreppet och tidigare forskning 

(Zugazaga m.fl, 2006), att de representationer som bildas av media inte visar hela sanningen 

och då inte ger en bild av verkligheten som är objektiv. 

6.2 Ekonomidiskursen 
De artiklar som vi ser tillhör ekonomidiskursen berör försörjningsstöd, annat ekonomiskt 

bistånd och ekonomi som kan påverka socialtjänstens resurser. 
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”På uppdrag av Hofors kommuns revisorer har en revisionsbyrå 

granskat socialnämndens verksamhet och slutsatsen blev bland annat 

att nämnden måste upprätta en strategi och en handlingsplan för hur en 

budget i balans ska kunna nås.” (GD 130129) 

I citatet ovan ser vi att författarnas användande av det modala hjälpverbet ”måste” ger en hög 

grad av instämmande då vi tolkar det som tvingande. Hos läsarna ser vi att detta kan medföra 

en känsla av övertygelse om att det angivna kommer att ske. Vi kan här utläsa att det inte finns 

några alternativa vägar att gå för att nå målet, strategin och handlingsplanen skrivs fram som 

den enda utvägen och blir till en sanning för oss som läsare. Längre ner i samma artikel kan vi 

även finna följande:  

”Men från socialtjänstens sida har man hävdat att verksamheten till 

stora delar är lagstyrd och att man gjort allt man kunnat för att minska 

utgifterna.” 

Genom användandet av vokabeln ”hävdat” ger artikelförfattaren oss intrycket av att det finns 

ett tvivel hos författaren huruvida socialtjänsten sköter sin verksamhet. Bilden som förmedlas 

kan medföra tveksamheter hos läsarna angående vilken ansträngning socialtjänsten gjort. 

Vidare anser vi att avsaknaden av en referens till vem inom socialtjänsten som har sagt detta 

leder till minskad trovärdighet i författarens påstående. 

I en artikel i Gefle Dagblad 130228 med rubriken ”Fler i Gävle fick socialbidrag” kan vi läsa 

följande: 

”När dörren stängs till a-kassa och sjukpenning blir socialbidrag den 

sista utvägen.” 

Graden av instämmande i ovanstående citat tolkar vi som högt, det blir till en sanning för oss 

läsare att ”socialbidrag” är det enda alternativet. Vi ställer oss här frågan varför författaren valt 

att använda vokabeln ”socialbidrag” både i rubriken och i ingressen när hen längre ner i artikeln 

använder det nu vedertagna begreppet försörjningsstöd. Den vokabulär som författaren 

använder sig av anser vi vara dramatiskt och skrämmande. I artikeln framställs socialtjänsten 

explicit som den ”sista utvägen”, vilket vi tolkar i negativ mening då det skapar en bild av 

socialtjänsten som ”den sista anhalten”. Att media använder sig av ett dramatiskt och 

skrämmande språkbruk har även Warner (2013) uppmärksammat i sin studie av medias 

framställning av socialtjänsten. Vi kan även i citatet ovan se ett exempel på intertextualitet då 
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författaren gjort ett påstående som inte förklaras utan framställs som om det vore vedertaget 

och allmänt känt. 

”Och inom socialtjänsten har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd till 

socialt utsatta återigen spräckt budgeten.” (GD 131009) 

”Snöröjningen och vägunderhållet blev också dyrare än befarat, och 

inom socialtjänsten har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd till 

socialt utsatta återigen spräckt budgeten.” (GD 131029) 

Här ser vi ett tydligt exempel på intertextualitet då orden i den tidigare artikeln återkommer i 

den senare, det är tydligt att artiklarna bygger på varandra. I enlighet med diskursbegreppet kan 

vi här se att ett mönster i språket bildas med hjälp av de återkommande orden. Även avsaknaden 

av förklaring på begreppet ”socialt utsatta” visar tecken på intertextualitet då författarna kan 

ses förutsätta att läsaren vet vad ”socialt utsatt” innebär. 

6.3 Diskursen om arbetssätt och rutiner 
De artiklar vi har kategoriserat in under denna diskurs berör på olika sätt socialtjänstens 

arbetssätt och rutiner.  

En artikelserie som vi ser har dominerat denna diskurs handlar om fallet med en 

socialsekreterare som misstänks för att ha raderat 151 ansökningar och anmälningar gällande 

barn och unga som kan vara i behov av socialtjänstens stöd. 

”En handläggare vid socialtjänsten har raderat 151 ansökningar och 

anmälningar som rör barn och unga. Det betyder att många kan ha blivit 

utan den hjälp som de har behövt.” (GD 130425) 

”Handläggaren som ska ha raderat 151 socialtjänstärenden nekar till 

anklagelserna men har inte varit i tjänst under de två veckor som gått 

sedan raderingarna uppdagades.” (GD 130426) 

”Att spåra de raderade anmälningarna hos socialtjänsten är svårare än 

väntat.” (GD 130427) 

”Det blir en förundersökning mot den handläggare som ska ha raderat 

151 ärenden hos socialtjänstens familjeenhet.” (GD 130507) 

I ovanstående citat ser vi att författarna inte är konsekventa i hur de använder sig av de modala 

uttrycken ”har” och ”ska ha”. Vi finner en hög grad av instämmande i uttrycken ”har raderat” 
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och ”de raderade anmälningarna”. Vi tolkar det som om det är en sanning, det finns ingen annan 

möjlig förklaring till det som skett. Uttrycket ”ska ha” anser vi lämnar utrymme för en viss 

osäkerhet, författaren skriver fram det som att det finns en annan tänkbar förklaring till det som 

skett. Den inkonsekvens vi ser i artiklarna kan bidra till en osäkerhet hos läsaren om vad som 

egentligen har hänt, har socialsekreteraren raderat anmälningarna/ansökningarna eller 

misstänks hen för att ha raderat dem? När författarna skriver att hen ”har raderat” tolkar vi det 

som om hen har erkänt eller att det är ställt bortom allt tvivel att det skulle kunna finnas en 

annan förklaring. Detta skapar en bild av att socialsekreteraren är skyldig, hen kan därmed bli 

dömd i läsarens ögon trots att utredningen inte är klar. I de artiklarna vi läst som har rört fallet 

med de misstänkt raderade anmälningarna/ansökningarna ser vi i likhet med ovanstående citat 

att språket i artiklarna, utifrån diskursbegreppets teoretiska antagande, följer ett mönster genom 

att fokus läggs på handläggaren och inte på bristande rutiner och säkerhet. 

Ytterligare exempel på modalitet återfinner vi i följande citat: 

”I veckan har ett hundratal hushåll i Gävle fått dubbelt så mycket 

försörjningsstöd som de är berättigade till. Sammanlagt har en miljon 

kronor betalas ut. Nu måste socialtjänsten få tillbaka pengarna. 

Socialtjänstens avsläppslista för försörjningsstöd skickades av misstag 

ut två gånger under måndagen. Därmed betalades en miljon kronor för 

mycket ut i försörjningsstöd.” (GD130801) 

Genom att författarna använder ordet ”måste” skapas en bild av att oavsett vad som krävs så 

kommer misstaget att åtgärdas. Uttrycket kan skapa en hög känsla av förväntan hos läsaren om 

att pengarna kommer att återbetalas, en förväntan som kanske inte kommer att infrias. Längre 

ner i samma artikel kan vi läsa: 

”Behöver Gävleborna vara oroliga för att kommunen skickar pengar 

fel? – Nej. Pengarna har skickats till personer som skulle ha dem, men 

två gånger, och de personerna är återbetalningsskyldiga. Systemet 

bygger på namn och personnummer, det är inte konstruerat så att pengar 

kan komma till fel person. Nu får vi fortsätta att ta upp det här och se 

över rutinerna. Det här får inte hända igen, säger [namn].” 

Här ser vi en annan form av modalitet jämfört med i det inledande stycket i artikeln. Vår 

tolkning blir att misstaget kan upprepas då uttrycket ”får inte hända igen” används istället för 
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”ska inte hända igen”. Bilden som förmedlas till läsaren tyder på viss osäkerhet gällande att 

misstaget inte ska upprepas, att rutinerna kanske inte kommer att förbättras. 

I en artikel som rör en familj som lever på försörjningsstöd kan vi läsa följande: 

”Gävle kommun fortsätter vägra svårt sjuke [namn] att flytta närmare 

sjukhuset” (GD 130214) 

 Vi tolkar det som att författaren genom sitt val av vokabuläret ”fortsätter vägra” i artikeln 

skapar en bild av socialtjänsten som kall och omedgörlig medan sympatierna läggs på det svårt 

sjuka barnet.  

”Polisen och socialtjänsten kommer och pratar lite medan alla blir 

sämre” (GD 130517) 

Citatet ovan är hämtat ur en artikel som handlar om hungerstrejkande ungdomar. Valet att 

publicera ovanstående, som är ett uttalande av en vän till de hungerstrejkande, anser vi bidra 

till skapandet av en förminskning och nonchalering av socialtjänstens arbete genom 

användandet av orden ”pratar lite”.  Vi tänker att det skulle bli en stor skillnad i bilden som ges 

av socialtjänsten om det stod exempelvis att socialtjänsten ger stöd till de hungerstrejkande 

genom att prata med dem. Att förmedla en bild av att socialtjänsten inte gör tillräckligt återfinns 

i flera forskningsrapporter. Brunnberg (2001), Andersson och Lundström (2004), Reid och 

Misener (2001) och Ayre (2001) beskriver alla att bilden som förmedlas av media ofta visar en 

myndighet som inte gör tillräckligt. 

            ”Soc: ”Han visste vad som gällde” ” (GD 131224) 

I det ovanstående citatet, som är en rubrik, ser vi att författaren använder sig av vokabeln ”soc” 

istället för socialtjänst. Vi anser att ”soc” är ett negativt laddat slanguttryck för socialtjänsten. 

Vi ställer oss frågan vilket motiv författaren har i användandet av ”soc” och vilka konsekvenser 

det får för bilden hen förmedlar av socialtjänsten. Vi ser att det kan leda till att läsaren kan få 

en negativ förväntning på innehållet i artikeln. 

Nedan finner vi ett tydligt exempel på intertextualitet i form av ett påstående som inte förklaras 

av författaren av artikeln: 

”Han kan inte heller pratat med sin fru och han har tackat nej till en 

lägenhet, vilket gjort att han hamnade på gatan och numera är det 

socialtjänsten som har ansvaret för honom.” (GD 130902) 
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Författaren påstår att socialtjänsten har ansvar för mannen. Vi ställer oss frågan vad det ansvaret 

innebär och vad är det författaren antar att läsaren vet genom påståendet. Utlämnandet av en 

förklaring av socialtjänstens ansvar och arbetssätt lämnar tolkningsutrymme för läsaren att själv 

bilda antaganden kring vilket det ansvaret och sättet att arbeta är. Vi tänker att detta får 

konsekvenser för den diskurs som förmedlas av socialtjänsten då det upprätthåller en bild av 

socialtjänsten som redan antas existera. Utelämnandet av socialtjänstens ansvar och arbete anser 

vi leda till att inte hela bilden av socialtjänsten förmedlas till läsaren. Detta kan vi koppla till 

diskursbegreppet där det finns ett antagande om att de representationer som skapas av 

verkligheten genom språket inte är objektiva och fullständiga.  

Nedan följer ytterligare ett citat som vi kan koppla till diskursbegreppet och representationer: 

”Han skyller inte socialtjänsten utan talar om ett systemfel. – Staten 

hade bestämt att barn skulle placeras, där ligger felet. Kommunerna 

gick bara efter de mallar som staten har satt upp. Idag jobbar 

socialtjänsten jobbar med hela familjen.” (GD 131006) 

Valet att publicera detta uttalande anser vi bidra till en positiv bild av socialtjänsten. Språket i 

den publicerade texten verkar, i enlighet med diskursbegreppet, som en medskapare av läsarens 

uppfattning och relation till socialtjänsten.  

”Efter Gefle Dagblads intervju tog det bara några dagar innan 

socialtjänsten erbjöd [namn] avlastning tre nätter i veckan av en 

stödperson.” (GD 130305) 

”Efter intervjun gick emellertid socialtjänsten med på att ge [namn] 

avlastning vissa nätter och helger.” (GD 130306) 

”Är det inte lustigt, att det ofta ska krävas att en journalist ringer för att 

det ska hända saker. Exemplen är många. […] Efter att GD ringt upp 

tog det inte många dagar innan socialtjänsten erbjöd [namn] avlastning 

tre nätter i veckan och en helg i månaden.” (GD 130318) 

Ovanstående citat är hämtade ur en artikelserie angående en familj i behov av stöd och ett 

ytterligare exempel på intertextualitet utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Här ser vi 

tydligt att tidningen i alla tre citaten gör påståendet att socialtjänsten inte agerar förrän media 

uppmärksammar fallet. Vi ser att media genom detta antagande bortser från hur processen i 

ärendet ser ut och vari den processen socialtjänsten befinner sig. Då media ej beskriver den 
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utredningsprocess som ligger till grund för beslut i fall som detta överlämnas det till läsaren 

själv att fritt bilda sin uppfattning om hur arbetets gång ser ut. Tidningen gör ej bara antagandet 

att det är i just detta fall som deras påtryckningar gett resultat utan det görs även ett antagande 

om att det ofta så är fallet. 

6.4 Kritikdiskursen 
Under denna diskurs har vi placerat artiklar som handlar om kritik mot socialtjänsten i 

ärendehantering. Det kan exempelvis handla överklaganden, anmälningar och granskning av 

myndigheten. 

”Socialnämnden måste bli bättre på att erbjuda frivillig hjälp att sluta 

med missbruk.” (GD 130103) 

Här ser vi en stark kritik mot socialtjänsten. Utifrån modalitet ser vi att graden av instämmande 

i citatet är hög då ordet ”måste” används av författaren. Vår tolkning är att detta leder till en 

bild av att socialtjänsten inte utför sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Genom användandet 

av ordet ”måste” så uppstår en tvingande känsla, det lämnar inget utrymme för alternativa 

handlingar. 

I två artiklar rörande en faderskapsutredning som resulterade i en JO-anmälning mot 

socialtjänsten kan vi läsa följande: 

”Mannen ska flera gånger utan framgång ha försökt kontakta 

socialtjänsten för att påtala misstaget.” (GD 130205) 

”Han är upprörd över socialtjänsten, som han försökt kontakta utan 

framgång.” (GD 130117) 

Längre ner i samma artikel står följande: 

”Han har återigen försökt kontakta socialtjänsten utan att lyckats få 

kontakt.” 

Vi tolkar ovanstående citat som att det finns olika grader av instämmande. I det första citatet 

uppfattar vi trovärdigheten i påståendet som lägre där mannen ska ”ha försökt” kontakta 

socialtjänsten. I de två senare skriver författaren fram det med en högre grad av instämmande, 

vi tolkar dessa citat som om han faktiskt har försökt kontakta socialtjänsten. Vi tolkar det som 

att det sammantaget, trots olika former av modalitet, skapas en bild av socialtjänsten som 

otillgängliga. 
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Under denna diskurs har vi funnit två artiklar där författarna i rubriken använt sig av ”soc” 

istället för socialtjänsten. 

”Soc agerade för sent efter larm” (GD 130314) 

”Soc sa nej – fick bakläxa” (GD 131024) 

Här ställer vi oss återigen frågan vad som föranlett användandet av denna vokabel när det längre 

ner i artikeltexten används ”socialtjänsten”. Vår första tanke är att det kan bero på att rubriken 

bör hållas kort av utrymmesskäl. Men efter granskning av rubriker i de artiklar vi skrivit ut har 

vi funnit längre rubriker än dessa. Vår tolkning blir istället att vokabeln används för att fånga 

läsarens intresse. Nedan följer ett citat uttalat av en högt uppsatt tjänsteman på socialtjänsten: 

” – Så sent som förra veckan berättade en medarbetare att en företrädare 

för skolan hade sagt att skolan har ett bättre samarbete med oss på 

socialen än någonsin förr.” (GD 130907) 

Här ser vi en tjänsteman som benämner sin egen myndighet med det, enligt oss, något 

nedvärderande ordet ”socialen”. Förutom att de tre ovanstående citaten är exempel på 

vokabulär ser vi dem även som en del i en intertextuell kedja då vi har uppfattningen att 

”socialen” och ”soc” bakåt i tiden varit vedertagna uttryck för socialtjänsten.  

”De försökte förgäves få tag på någon på socialtjänsten för att få mer 

information.” (GD 130525) 

Ovanstående citat ser vi bidrar till bilden av att socialtjänsten är otillgänglig då vi tolkar att 

författarens val av vokabeln ”förgäves” starkt anspelar på hopplöshet i en önskad kontakt med 

socialtjänsten. 

”En kvinna i Gävle fick skyddade uppgifter när hennes förre partner 

hotade föra bort deras dotter. Men de avslöjades – av socialtjänsten.” 

(GD 131129) 

Ur ovanstående citat uttolkar vi, genom användandet av bindestreck som vi ser tillhöra det 

sammantagna vokabuläret som används, att det ges en bild av att det är särskilt anmärkningsvärt 

att det är socialtjänsten som lämnat ut informationen. Genom bindestrecket upplever vi att 

tyngden i citatet hamnar på socialtjänsten. Om inte bindestrecket funnits där finner vi att flödet 

i citatet blir ett annat och därmed även tolkningen. 
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Nedanstående citat är uttalat av en man som både i sin profession och i egenskap av privatperson 

har haft kontakt med socialtjänsten: 

” – Att ta kontakt med socialtjänsten är som att gå in i en tom 

industrilokal och ropa. Det händer ingenting. När man hör av sig för att 

fråga hur det gå så skyddar de sig bakom sekretessen, säger han.” (GD 

130426) 

Vi kan i ovanstående uttalande tolka en upplevd hopplöshet hos mannen i kontakten med 

socialtjänsten, en hopplöshet tidningen har valt att förmedla. Att förmedla denna bild till 

läsarna, utan en förklaring av vad socialtjänstens sekretess innebär, är även ett tecken på 

intertextualitet. För att, som läsare, kunna skapa sig en fullständig bild av det som skett ser vi 

att det behövs kännedom om sekretessen som socialtjänsten arbetar utifrån. Att inte informera 

om denna i artikeln kan tolkas som ett antagande om att läsaren förstår innebörden av 

socialtjänstens sekretess. Utelämnandet av de villkor socialtjänsten arbetar under ser vi här kan 

ge en negativ bild av socialtjänsten och dess arbete då det enbart är intervjupersonens version 

av fallet som ges. 

Ytterligare ett exempel på intertextualitet finner vi i nedanstående citat: 

”Hon vände sig till socialtjänsten men det hände inte mycket.” (GD 

130210) 

Här gör författaren till artikeln ett påstående som inte vidare förklaras. Genom att inte vidare 

förklara vad socialtjänsten gjorde eller kanske borde ha gjort ser vi att författaren gör ett 

antagande om att läsaren redan besitter den kunskapen. Vår tolkning är att författaren dessutom 

framställer en bild av socialtjänsten som nonchalant genom valet av ord. Denna bild ser vi hade 

kunna blivit annorlunda om vi som läsare fått reda på vad socialtjänsten faktiskt gjort i fallet. 

Att socialtjänstens utförda arbete utelämnas återfinner vi i resultatet i en studie av Andersson 

och Lundström (2004) där de intervjuade socialsekreterarna upplever att viktig information om 

det arbete de utför ofta utelämnas av media. 

6.5 Diskurserna ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Under detta avsnitt kommer vi att utifrån nivån social praktik i Faircloughs tredimensionella 

modell sätta in diskurserna i ett större socialt sammanhang. Diskursordningen, det vill säga hur 

de diskurser vi funnit uppkommit och hur de relaterar till varandra, kommer att beröras. Detta 

kommer vi att göra med hjälp av socialkonstruktionismen.  
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Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tänker vi att läsarna av tidningsartiklarna 

påverkas av de diskurser som framställs. Detta då läsarna ingår i en form av social interaktion 

när de konsumerar den av författarna producerade texten. Vi ser att kunskap och bilder av 

verkligheten, i detta fall socialtjänsten, skapas genom denna interaktion. Vi tar som ett exempel 

att media konstruerar en bild av att socialtjänsten inte samverkar med exempelvis skola på ett, 

för elevernas bästa, tillfredställande sätt. Läsarna får då en bild av socialtjänsten som en dålig 

samverkanspartner. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tar sedan läsarna med sig den 

bilden i interaktionen med andra individer. Genom den kedja av interaktion som tar plats i det 

vardagliga livet produceras och reproduceras då, den av media skapade, bilden av 

socialtjänsten.  

Hur texter produceras och konsumeras inom den diskursiva praktiken påverkar den verklighet 

läsaren uppfattar men texten påverkas även av den socialt konstruerade verklighet vi lever i. 

Detta dialektiska förhållande kan yttra sig som att författaren utifrån sin upplevda verklighet 

producerar en text som i sin tur påverkar läsarens konstruerade verklighet. Detta innebär att 

författaren förmedlar sin föreställning om socialtjänsten och på så vis bidrar till skapandet av 

den diskurs som råder. Här ser vi en koppling till Faircloughs begrepp intertextualitet som säger 

att en text inte kan uppkomma ur ingenting, den bygger alltid på något som har skrivits tidigare. 

På samma sätt ser vi skapandet av diskurser, de bygger på redan förgivettagna föreställningar 

om verkligheten. Burr (2003) menar att vi människor använder oss av kategoriseringar för att 

kunna uppfatta och hantera världen runt omkring oss. Dessa kategoriseringar medverkar till 

uppkomsten av olika diskurser. Diskurserna som skapas genom den mellanmänskliga 

interaktionen konkurrerar om att få vara den ”sanna” bilden av socialtjänsten. Den diskurs som 

då får störst plats i media kan utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt bli den diskurs som 

påverkar läsarna mest och därmed skapas en för läsarna ”sann” bild av socialtjänsten. Bilden 

av socialtjänsten kan därför förändras beroende på vilken diskurs som dominerar 

diskursordningen. Enligt Ayre (2001) påverkar diskurserna även socialtjänsten och dess arbete 

och detta kan leda till förändringar. Vi tänker oss att konsekvenserna av en diskurs som 

förmedlas kan leda till bland annat nya arbetssätt och rutiner. 

Vi har i vår studie funnit att tidningen genom sina beskrivningar av klient och socialtjänst 

skapar två skilda kategorier. Utifrån vår tolkning kan vi se att klienter ofta framställs av media 

som offer medan socialtjänsten framställs som kall och byråkratisk. I artiklarna kan vi se att 

sättet klienterna beskrivs på lätt kan skapa sympatier hos läsarna, detta genom att 

beskrivningarna ofta innehåller berättelser om hur svårt klienterna har det i vardagslivet. Det 
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kan handla om svårt sjuka barn, kampen tillbaka ur ett missbruk och personliga tragedier av 

olika slag. Beskrivningarna av individernas levnadsöden är detaljerade och personliga vilket vi 

ser gör det lätt för läsaren att knyta an till klienterna och då även känna sympati för dem och 

deras situation. Det uttrycks även att klienterna ofta har blivit felbehandlade och missförstådda 

av myndigheterna de varit i kontakt med. Att media beskriver klienterna på detta sätt är något 

Warner (2013) funnit i sin studie av medias beskrivning av socialtjänsten. Warner fann att 

media använde sig av ett vokabulär som var starkt och hårt för att beskriva klienternas situation.  

Vi har funnit att de beskrivningar av socialtjänsten som finns hålls kortfattade och det vokabulär 

som används kan vi se inte leder till att vi som läsare erhåller förståelse för det arbete som 

myndigheten utför. Vi tänker att dessa kategorier som media skapar bidrar till att konstruera 

läsarnas uppfattning av socialtjänsten. Detta finns även beskrivet i tidigare forskning som säger 

att medias kategoriseringar av verkligheten har ett stort inflytande över människors 

uppfattningar om den verklighet som de lever i (SOU 2006:21). Sammantaget så tolkar vi det, 

ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som att medias förmedling av dessa kategoriseringar 

och konstruktioner av socialtjänsten bidrar till bildandet av de diskurser som människor tar del 

av genom läsandet av de artiklar media producerar.  

Hur läsare tolkar dessa tidningsartiklar beror enligt socialkonstruktionismen på vilken historisk 

och kulturell kontext läsarna befinner sig i. I sin tur leder detta till att det finns många olika 

konstruktioner om hur verkligheten är beskaffad och därmed återfinns även flera olika diskurser 

om socialtjänsten som kan ses i relation till varandra. Vi ser att detta leder till att läsare behöver 

vara kritiska till och ifrågasätta den text de konsumerar och den bild som förmedlas till dem då 

denna bild utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt inte är en objektiv spegling av de faktiska 

förhållandena.  

7. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka diskurser som kan identifieras i 

medias framställning av socialtjänsten. De diskurser vi har funnit i vår studie är 

samverkansdiskursen, diskursen om arbetssätt och rutiner, kritikdiskursen och 

ekonomidiskursen. Utifrån vårt syfte hade vi två frågeställningar. Den första frågeställningen 

var ”I vilka sammanhang nämns socialtjänsten i en lokaltidning?” Vi har funnit att 

socialtjänsten ofta nämns i sammanhang som berör pengar, resurser, klagomål mot 

myndighetens bedömningar, samarbete, samverkan, stöd, rutiner och ansvar. Vår andra 

frågeställning var ”Hur beskriver en lokaltidning socialtjänsten?”. Här har vi funnit att 
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beskrivningar av socialtjänsten och deras arbete ofta utelämnas. De beskrivningar vi funnit är 

ofta kortfattade, negativa och innehåller antaganden som inte underbyggs av fakta. 

Att vi funnit dessa ovan beskrivna diskurser ser vi inte som förvånansvärt då socialtjänsten 

bedriver myndighetsutövning och kommer i kontakt med människor som är i behov av stöd och 

hjälp på olika sätt i sitt liv. Samverkan med andra myndigheter och organisationer och 

arbetssättets skiftande karaktär kan vi koppla till myndighetsutövningen. Här ingår bland annat 

att ta beslut som den enskilde upplever går denne emot, därav den oenighet som kan leda till 

den kritik som framkommer. Att vi funnit en diskurs som rör ekonomi tänker vi beror på att en 

stor del av socialtjänstens arbete innefattar att ge ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten är 

dessutom politiskt sett en resurskrävande myndighet. 

De sammanhang vi funnit socialtjänsten benämnas i var av oss förväntade då det 

överensstämmer med vår förförståelse om det arbete socialtjänsten utför. Vi ser att 

mediebevakningen är nödvändig i samhället men vi eftersöker en mer fullständig och rättvis 

bild av socialtjänsten och deras arbete. Konsekvenser medias rapportering kan få för 

allmänhetens uppfattning av socialtjänsten ser vi knytas till sättet socialtjänsten framställs. Hur 

media använder sig av språket i de texter som produceras ger oss indikationer på hur de vill 

framställa socialtjänsten. Detta leder till att bilden som förmedlas inte är en objektiv spegling 

av verkligheten. Oavsett vilken diskurs vi diskuterar ser vi att bilden som förmedlas av 

socialtjänsten är övervägande negativ vilket vi kan se stämmer överens med den tidigare 

forskning vi tagit del av.  

En skillnad vi kan se från den tidigare forskningen är att i vårt resultat ser vi inte att kritiken 

som riktas mot socialtjänsten pekar ut enskilda socialsekreterare, kritiken riktar sig istället mot 

socialtjänsten som myndighet. Denna brist på överensstämmelse tänker vi kan bero på 

skillnader i forskningens utförande. Flertalet av de forskningsrapporter vi funnit om 

socialtjänsten och media baseras på intervjustudier med socialsekreterare där de får ge sin bild 

av medias framställan av socialtjänsten. Socialsekreterarna har i den tidigare forskningen 

beskrivit en rädsla för att bli uthängd som enskild socialsekreterare av media och vissa av dem 

hade även blivit det. Den här skillnaden kan bero på det urval av tidningsartiklar vi gjort. Hade 

vi i vårt resultat sett mer kritik riktat mot enskilda socialsekreterare om vi hade valt ledare, 

debattartiklar eller insändare? Eller hade en kvällstidning gett ett annat resultat?  

En annan tänkbar orsak till ovan nämnda skillnad är vårt val av metod. Vi upplever Faircloughs 

tredimensionella metod som aningen otydlig. Vi finner ett tolkningsutrymme i hur metoden ska 
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användas vilket vi anser kan påverka studiens tillförlitlighet. Missar vi något och i så fall vad? 

Vilka skillnader skulle kunna uppkomma i resultatet om någon annan skulle replikera vår 

studie? I vissa tidningsartiklar fann vi det svårt att tolka vad som var beskrivningar av 

socialtjänsten för att det fanns så lite information att använda. Hade det blivit en skillnad om vi 

hade valt en annan typ av artiklar som exempelvis ledare? Trots detta tycker vi att valet av 

metod har lämpat sig bra för vår studie då Faircloughs tredimensionella modell utgår från den 

kritiska diskursanalysen och reserverar diskursbegreppet till språkliga praktiker som bland 

annat det vi har analyserat – texter.  Den kritiska diskursanalysen överensstämmer med våra 

tankar gällande att språket är en betydelsefull faktor som påverkar vår upplevelse av vårt sociala 

sammanhang och som hjälper oss att utforma vår verklighet. 

Valet att använda socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt i vår studie har för oss 

medfört en ökad förståelse för hur fenomen konstrueras med hjälp av språket. När vi har läst 

artiklarna och analyserat dessa så har vi gjort det utifrån vår förståelse som vi är medvetna om 

inte är en fullständig spegling av verkligheten. Vi upplever att det finns ingen sanning i vad 

som är verkligt, allt konstrueras genom de mellanmänskliga interaktionerna som är ständigt 

pågående. Resultatet av vår studie kan därför ses vara en konstruktion uppkommen ur den 

interaktion som pågått mellan oss som författare och de texter vi läst. Vår förförståelse, våra 

egna uppfattningar och tolkningar har sannolikt påverkat resultatet även fast vi har försökt att 

vara metod och teori trogna. Vi kan se att vi genom detta examensarbete är medskapare till de 

diskurser som ständigt konstrueras kring socialtjänsten. 

Det, av tidigare forskning påvisade, maktförhållande som finns mellan media och samhället 

tycker vi föranleder vidare studier i ämnet då media själv väljer vad de framställer. Detta 

maktförhållande har vi valt att inte beröra i någon större utsträckning i vår studie på grund av 

utrymmesskäl. Vi skulle finna det intressant om en liknande studie som vår genomfördes ur ett 

maktperspektiv för att belysa detta maktförhållande och se om det ur detta perspektiv skulle 

framträda andra diskurser. Även en komparativ studie mellan tidningsartiklar publicerade i 

jämförbara städer skulle vara intressant. Detta för att belysa likheter och skillnader i sättet att 

beskriva socialtjänsten och tänkbara förklaringar till detta. Ett annat förslag är att analysera en 

annan sorts artiklar än de nyhetsartiklar vi valt, kanske kan en studie istället fokusera på 

exempelvis debattsidorna för att se vilka diskurser som kan utrönas.  
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Rubrik: Handläggare polisanmäld 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131231231091DBB0079

EAC85E84C56331A757A&serviceId=2  

 

Datum: 2013-12-31 

Rubrik: Ungdomsgårdar stängda på nyår 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131231227D81F65C56F

CFB7DAEBC2A93F342BF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-12-24 

Rubrik: [Namn] tvingas bo i husvagn 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E1607F83C8AE4

E9A30C59B6B33BD70F8&serviceId=2 

 

Datum: 2013-12-24 

Rubrik: Soc: ”Han visste vad som gällde” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E2E5242758E754

15BB594F5FFC41731C&serviceId=2 

 

Datum: 2013-12-19 

Rubrik: Allt fler strider om barnen 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131219D8B228C6742C8

47B501B6E761A6C351E&serviceId=2 
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Datum: 2013-12-13 

Rubrik: Hisskrångel hindrar skolgång 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131213D3F21FFAB6565

3D64290B24F22EED373&serviceId=2 

 

Datum: 2013-12-06 

Rubrik: Projekt gav jobb i Ockelbo 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013120678CD2560FF092

67EEBD7B2C84A0EF09F&serviceId=2 

 

Datum: 2013-12-05 

Rubrik: Köpte cannabis – skrek könsord 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013120553960A2D1335C

82488271C92C15FBE33&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-29 

Rubrik: Socialtjänsten röjde skyddade uppgifter 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201311295654EDFD0EF6

EC62B955A4B15998CAE1&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-29 

Rubrik: Gävle har plats för fler ensamkommande flyktingbarn 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013112939F1D61CEDA3

38E1CDED7368D8ADEE34&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-27 

Rubrik: [Namn] kvar i familjehemmet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201311279CB48388C2F74

1A9B6ECA4E9C9A960C6&serviceId=2 
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Datum: 2013-11-26 

Rubrik: Många vill granska Gävles socialtjänst 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013112618193C261E2576

589E9D09DFA083F30F&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-25 

Rubrik: ”Det är ingen annans fel än mitt” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201311251F7714622CB1B

6CCF82E875C1A7CCB27&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-20 

Rubrik: Allstar kritiseras för alkoholhantering 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131120F33F67AF0673B

8F15A060568376C8F63&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-17 

Rubrik: Uppmanar föräldrar att stötta varandra 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117B940023FB1190

D0FAF2F630E60B81ABF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-17 

Rubrik: En kamp att hjälpa sonen ur missbruk 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117F54ACE0AF73A

7E977D36E4D5C9D2C4FF&serviceId=2 
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Datum: 2013-11-16 

Rubrik: ”Rätt att avstå köpet från hamnen” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201311161841E2E898EA3

2E0302218501540C298&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-15 

Rubrik: Dörrar öppnas för invandrare 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131115C54F486DCE606

887E2E5C748A054DB5A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-09 

Rubrik: Sökes: familjehem 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131109B1ED3EBEDA20

9858073D68510C216E41&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-05 

Rubrik: Svårt att få tandvård om man har skulder 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201311050CAC98EEB796

C6C7F6FA944C1635B1B4&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-04 

Rubrik: Ekonomisk soppa för en billig penning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131104B962F594E23B2

02F66AB55F3925D8807&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-29 

Rubrik: Över 80 miljoner back för nämnderna 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013102948E85C5DCD4B

E4355E264C8DC2B9A696&serviceId=2 
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Datum: 2013-10-26 

Rubrik: ”En outhärdlig situation” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201310269307A4EC09BC

B6A19F3FB5B32209AF54&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-24 

Rubrik: Soc sa nej – fick bakläxa 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131024F5C7B45B0C393

A6EE717D231D5C91B02&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-15 

Rubrik: 37 beslag på reggaefesten 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131015769315F37D3165

FE529B334CB107815D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-15 

Rubrik: För långsam socialtjänst 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013101515C692143A287

A200F98A7EA279E850D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-12 

Rubrik: ”Det är svårt att hitta ett liv på utsidan” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131012E8EB425A7229A

2498B43371E66570B3A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-09 

Rubrik: 83 miljoner back 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201310090676BA3715469

9629C77839F7209DF91&serviceId=2 
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Datum: 2013-10-08 

Rubrik: Rätt att söka ersättning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131008DECBE33817B9

D211F9853D80181B1A57&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-06 

Rubrik: Att leva på riktigt 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131006D114073070F2F

C8C02FD7403155CDA4E&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-04 

Rubrik: Ivo friar socialtjänsten 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131004484827A5E0A42

F02B7644DC1DF80730A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-25 

Rubrik: Flickor ”boffade” bensin - ingen saknade dem 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130925D2099BDC7A4C

9ABEEE6BB9136C073E06&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-24 

Rubrik: Kommunen backar om alkoholprincip 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130924CD7F3B2AB72D

413807D50DFBBD9A5DB2&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-23 

Rubrik: Socialnämnd uppmanas till ny prövning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130923EC25585C5C609

95EC13313BA29A02B59&serviceId=2 
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http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131004484827A5E0A42F02B7644DC1DF80730A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130925D2099BDC7A4C9ABEEE6BB9136C073E06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130925D2099BDC7A4C9ABEEE6BB9136C073E06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130925D2099BDC7A4C9ABEEE6BB9136C073E06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130924CD7F3B2AB72D413807D50DFBBD9A5DB2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130924CD7F3B2AB72D413807D50DFBBD9A5DB2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130924CD7F3B2AB72D413807D50DFBBD9A5DB2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130923EC25585C5C60995EC13313BA29A02B59&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130923EC25585C5C60995EC13313BA29A02B59&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130923EC25585C5C60995EC13313BA29A02B59&serviceId=2
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Datum: 2013-09-15 

Rubrik: Drog silvertejp över styvsonens ansikte 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130918C4EF76A2D06C

C7BC4C3E3A82B6F61438&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-07 

Rubrik: Socialtjänsten i Gävle granskas 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130907D220775079CAA

24129A92C5CCF76E03C&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-07 

Rubrik: Snart avgörs [namn] öde 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476C

DF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-02 

Rubrik: Hos [namn] får flyktingarna berätta 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309025F50D2850F8BF

688E211AE3315433856&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08-17 

Rubrik: Droger i skolan skapar problem 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130817CDE93372CB0F

592BD320FA5A650A7F0C&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08-15 

Rubrik: Stora skillnader i begravningsstöd 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308152B71ACABC5C8

4300298B6771D30F21F1&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130918C4EF76A2D06CC7BC4C3E3A82B6F61438&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130918C4EF76A2D06CC7BC4C3E3A82B6F61438&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130918C4EF76A2D06CC7BC4C3E3A82B6F61438&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130907D220775079CAA24129A92C5CCF76E03C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130907D220775079CAA24129A92C5CCF76E03C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130907D220775079CAA24129A92C5CCF76E03C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476CDF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476CDF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476CDF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309025F50D2850F8BF688E211AE3315433856&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309025F50D2850F8BF688E211AE3315433856&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309025F50D2850F8BF688E211AE3315433856&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130817CDE93372CB0F592BD320FA5A650A7F0C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130817CDE93372CB0F592BD320FA5A650A7F0C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130817CDE93372CB0F592BD320FA5A650A7F0C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308152B71ACABC5C84300298B6771D30F21F1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308152B71ACABC5C84300298B6771D30F21F1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308152B71ACABC5C84300298B6771D30F21F1&serviceId=2
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Datum: 2013-08-08 

Rubrik: Grusplan används som lägerplats 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130808E4AB6EE29C66

0C7B7E4561E34EE49817&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08-08 

Rubrik: Babylycka efter olycka 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952E

D46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08-02 

Rubrik: Flera pekas ut i bärplockarhärva 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952E

D46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08-02 

Rubrik: Kommunen hoppas få tillbaka pengarna 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013080299D59566BB326

C5438A259A0A2FBF8B1&serviceId=2 

 

Datum: 2013-08 01 

Rubrik: Socialtjänsten betalade ut en miljon för mycket 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130801E4A80885919B4

1DFA0638B4860706501&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-27 

Rubrik: ”Bra att [namn] överklagat” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307274B26BF5BE4180

0304B8E3C99AE5DC676&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130808E4AB6EE29C660C7B7E4561E34EE49817&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130808E4AB6EE29C660C7B7E4561E34EE49817&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130808E4AB6EE29C660C7B7E4561E34EE49817&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201308066BFFAB0A952ED46C150E2D2E3F09B206&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013080299D59566BB326C5438A259A0A2FBF8B1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013080299D59566BB326C5438A259A0A2FBF8B1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013080299D59566BB326C5438A259A0A2FBF8B1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130801E4A80885919B41DFA0638B4860706501&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130801E4A80885919B41DFA0638B4860706501&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130801E4A80885919B41DFA0638B4860706501&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307274B26BF5BE41800304B8E3C99AE5DC676&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307274B26BF5BE41800304B8E3C99AE5DC676&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307274B26BF5BE41800304B8E3C99AE5DC676&serviceId=2
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Datum: 2013-07-16 

Rubrik: [Namn] mamma överklagar beslutet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130716CC6804E8E0B88

9125A06AD4167DDFF8D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-03 

Rubrik: Beslutet inte bara Gavlegårdarnas  

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070377A9E582BEA4

DB1B8735E3B30DA1DAC3&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-03 

Rubrik: JO-anmäler socialtjänsten i Gävle 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307038D6E57F3106FD

7D20621C6BB01EEE334&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-02 

Rubrik: Nu har [namn] flyttats 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130702F5E941499B6346

BEBE1C72B1358F86A3&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-01 

Rubrik: ”Får jag inte ens samla på böcker?” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070107DA3AA2A615

71133749AE6640DC1320&serviceId=2 

 

Datum: 2013-06-28 

Rubrik: Socialtjänsten vägrar kommentera fallet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013062893DDD45048840

09C58BAD9892416AC33&serviceId=2 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130716CC6804E8E0B889125A06AD4167DDFF8D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130716CC6804E8E0B889125A06AD4167DDFF8D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130716CC6804E8E0B889125A06AD4167DDFF8D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070377A9E582BEA4DB1B8735E3B30DA1DAC3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070377A9E582BEA4DB1B8735E3B30DA1DAC3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070377A9E582BEA4DB1B8735E3B30DA1DAC3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307038D6E57F3106FD7D20621C6BB01EEE334&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307038D6E57F3106FD7D20621C6BB01EEE334&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307038D6E57F3106FD7D20621C6BB01EEE334&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130702F5E941499B6346BEBE1C72B1358F86A3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130702F5E941499B6346BEBE1C72B1358F86A3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130702F5E941499B6346BEBE1C72B1358F86A3&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070107DA3AA2A61571133749AE6640DC1320&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070107DA3AA2A61571133749AE6640DC1320&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013070107DA3AA2A61571133749AE6640DC1320&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013062893DDD4504884009C58BAD9892416AC33&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013062893DDD4504884009C58BAD9892416AC33&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013062893DDD4504884009C58BAD9892416AC33&serviceId=2
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Datum: 2031-06-28 

Rubrik: Har [namn] fått en rättvis chans? 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130628A4F47FCEC2060

7F755AFBF3495B5546D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-06-16 

Rubrik: Först studenten – men vad händer sen då? 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130616D3671A2BCB6E

000C91C0BC98F313A37F&serviceId=2 

 

Datum: 2013-06-08 

Rubrik: Fler raderade anmälningar har återskapats 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201306085A66ECD6BD81

4F21E51EEA877286965A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-29 

Rubrik: Nytt underskott: ”Det är inte okej” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130529AA250C310D864

3A7BA8D2D7FDE35559A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-25 

Rubrik: Poliser avbröt uppdraget att hämta pojke 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130525D4D05F74B3C73

3D85CCC7CDC6D0CE1EF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-23 

Rubrik: Avskedad handläggare tar strid 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523A3D62FD8DEE3

50A113DA3BB73BA3D675&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130628A4F47FCEC20607F755AFBF3495B5546D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130628A4F47FCEC20607F755AFBF3495B5546D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130628A4F47FCEC20607F755AFBF3495B5546D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130616D3671A2BCB6E000C91C0BC98F313A37F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130616D3671A2BCB6E000C91C0BC98F313A37F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130616D3671A2BCB6E000C91C0BC98F313A37F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201306085A66ECD6BD814F21E51EEA877286965A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201306085A66ECD6BD814F21E51EEA877286965A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201306085A66ECD6BD814F21E51EEA877286965A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130529AA250C310D8643A7BA8D2D7FDE35559A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130529AA250C310D8643A7BA8D2D7FDE35559A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130529AA250C310D8643A7BA8D2D7FDE35559A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130525D4D05F74B3C733D85CCC7CDC6D0CE1EF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130525D4D05F74B3C733D85CCC7CDC6D0CE1EF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130525D4D05F74B3C733D85CCC7CDC6D0CE1EF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523A3D62FD8DEE350A113DA3BB73BA3D675&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523A3D62FD8DEE350A113DA3BB73BA3D675&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523A3D62FD8DEE350A113DA3BB73BA3D675&serviceId=2
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Datum: 2013-05-23 

Rubrik: Drogerna flödar i avloppsvattnet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523E6420FE7AD963

7481A12305E15BD9A8F&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-22 

Rubrik: Rätt antal rätter krävs 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013052241DE952E9E2E6

913B04E714BB987B0DB&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-17 

Rubrik: Känsligt läge i samtal med hungerstrejkande 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130517E1B54569E2225

E63CA4ADC7D9353C729&serviceId=2 

 

Datum: 2013-05-07 

Rubrik: Förhör ska hållas med handläggaren 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130507D5599CD740465

68BB20116E0C9A8B25E&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-30 

Rubrik: Handläggare polisanmäls 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013043005A5F56F9D8AF

D4A645E27C35C357E2B&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-30 

Rubrik: Handläggare avskedas – förtroendet förbrukat 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130430BFCC0EDD1077

762E76615D4F6093F10D&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523E6420FE7AD9637481A12305E15BD9A8F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523E6420FE7AD9637481A12305E15BD9A8F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130523E6420FE7AD9637481A12305E15BD9A8F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013052241DE952E9E2E6913B04E714BB987B0DB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013052241DE952E9E2E6913B04E714BB987B0DB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013052241DE952E9E2E6913B04E714BB987B0DB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130517E1B54569E2225E63CA4ADC7D9353C729&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130517E1B54569E2225E63CA4ADC7D9353C729&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130517E1B54569E2225E63CA4ADC7D9353C729&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130507D5599CD74046568BB20116E0C9A8B25E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130507D5599CD74046568BB20116E0C9A8B25E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130507D5599CD74046568BB20116E0C9A8B25E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013043005A5F56F9D8AFD4A645E27C35C357E2B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013043005A5F56F9D8AFD4A645E27C35C357E2B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013043005A5F56F9D8AFD4A645E27C35C357E2B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130430BFCC0EDD1077762E76615D4F6093F10D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130430BFCC0EDD1077762E76615D4F6093F10D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130430BFCC0EDD1077762E76615D4F6093F10D&serviceId=2
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Datum: 2013-04-27 

Rubrik: Svårt att spåra anmälningarna 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130427719D6378509E88

08500727CC51DA2A2A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-26 

Rubrik: Föräldrar – styr båten på rätt sätt 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201304260B6BF74AA9E3

E4F1092D67F70D50FBE1&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-26 

Rubrik: ”Vi litar på vår personal” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426C6C740307A1B6

779D3F689B3DEC9F47D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-26 

Rubrik: ”Som att ropa i en tom lokal” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426DD07EDDDBCE

35D45B49017C372832583&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-25 

Rubrik: Ingen kan förstå varför 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425290A4C1C320B2

F2FF4E4CF7D020B9BE7&serviceId=2 

 

Datum: 2013-04-25 

Rubrik: Än vräks barn i Gävle 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425700EA5B9CAF2

E4BCCC9FBBFD45E7D2AE&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130427719D6378509E8808500727CC51DA2A2A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130427719D6378509E8808500727CC51DA2A2A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130427719D6378509E8808500727CC51DA2A2A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201304260B6BF74AA9E3E4F1092D67F70D50FBE1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201304260B6BF74AA9E3E4F1092D67F70D50FBE1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201304260B6BF74AA9E3E4F1092D67F70D50FBE1&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426C6C740307A1B6779D3F689B3DEC9F47D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426C6C740307A1B6779D3F689B3DEC9F47D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426C6C740307A1B6779D3F689B3DEC9F47D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426DD07EDDDBCE35D45B49017C372832583&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426DD07EDDDBCE35D45B49017C372832583&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130426DD07EDDDBCE35D45B49017C372832583&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425290A4C1C320B2F2FF4E4CF7D020B9BE7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425290A4C1C320B2F2FF4E4CF7D020B9BE7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425290A4C1C320B2F2FF4E4CF7D020B9BE7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425700EA5B9CAF2E4BCCC9FBBFD45E7D2AE&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425700EA5B9CAF2E4BCCC9FBBFD45E7D2AE&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130425700EA5B9CAF2E4BCCC9FBBFD45E7D2AE&serviceId=2
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Datum: 2013-03-18 

Rubrik: Måste en journalist ringa först? 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130318271A88D3189A

A9E8702E1F361462E2B8&serviceId=2 

 

Datum: 2013-03-16 

Rubrik: Hjälp till elev som missade fyra skolår 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130316A2ADA87E9587

AEDB141C89D89F7A05E8&serviceId=2 

 

Datum: 2013-03-15 

Rubrik: GÄVLE 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130315E8908B84A99C3

D7B41A075DCD64C6C74&serviceId=2 

 

Datum: 2013-03-14 

Rubrik: Soc agerade för sent efter larm 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130314B886C3A31F13D

FC8CCC0EEC3B5AFC3DF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-03-06 

Rubrik: Svårare få personlig assistans  

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130306E10BC3CA42F9

A71E3D18BD67AA2A301E&serviceId=2 

 

Datum: 2103-03-05 

Rubrik: Efter Gefle Dagblads intervju: Nu får [namn] avlastning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201303055DA2500A1A81

9DB1F321834D33F14C93&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130318271A88D3189AA9E8702E1F361462E2B8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130318271A88D3189AA9E8702E1F361462E2B8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130318271A88D3189AA9E8702E1F361462E2B8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130316A2ADA87E9587AEDB141C89D89F7A05E8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130316A2ADA87E9587AEDB141C89D89F7A05E8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130316A2ADA87E9587AEDB141C89D89F7A05E8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130315E8908B84A99C3D7B41A075DCD64C6C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130315E8908B84A99C3D7B41A075DCD64C6C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130315E8908B84A99C3D7B41A075DCD64C6C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130314B886C3A31F13DFC8CCC0EEC3B5AFC3DF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130314B886C3A31F13DFC8CCC0EEC3B5AFC3DF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130314B886C3A31F13DFC8CCC0EEC3B5AFC3DF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130306E10BC3CA42F9A71E3D18BD67AA2A301E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130306E10BC3CA42F9A71E3D18BD67AA2A301E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130306E10BC3CA42F9A71E3D18BD67AA2A301E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201303055DA2500A1A819DB1F321834D33F14C93&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201303055DA2500A1A819DB1F321834D33F14C93&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201303055DA2500A1A819DB1F321834D33F14C93&serviceId=2
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Datum: 2013-03-05 

Rubrik: [Namn] nekas personlig assistans 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130305AFB049F6BCEB

22529DCF847A89D49895&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-28 

Rubrik: Fler i Gävle fick socialbidrag 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302285E6615F5B29751

4A2E499344EA6C8C74&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-25 

Rubrik: [Namn] hittade en utbildning via Unga in 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013022566A3ABD90F9C

38FEC318A5D07AD97402&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-14 

Rubrik: Nekas bostad i Gävle 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302141EF4B3C4C721F

5CCA83B3F6ACAD1F9CF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-10 

Rubrik: ”Amfetamin är speciellt farligt. Det var många som bjöd på det” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130210A6F9E09C61A52

BC2E6DB20653D56F763&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-05 

Rubrik: JO begär redogörelse för faderskapshandläggning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130205F9270ABCDF6E

16C69C32177FBE3D2C12&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130305AFB049F6BCEB22529DCF847A89D49895&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130305AFB049F6BCEB22529DCF847A89D49895&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130305AFB049F6BCEB22529DCF847A89D49895&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302285E6615F5B297514A2E499344EA6C8C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302285E6615F5B297514A2E499344EA6C8C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302285E6615F5B297514A2E499344EA6C8C74&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013022566A3ABD90F9C38FEC318A5D07AD97402&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013022566A3ABD90F9C38FEC318A5D07AD97402&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013022566A3ABD90F9C38FEC318A5D07AD97402&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302141EF4B3C4C721F5CCA83B3F6ACAD1F9CF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302141EF4B3C4C721F5CCA83B3F6ACAD1F9CF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302141EF4B3C4C721F5CCA83B3F6ACAD1F9CF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130210A6F9E09C61A52BC2E6DB20653D56F763&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130210A6F9E09C61A52BC2E6DB20653D56F763&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130210A6F9E09C61A52BC2E6DB20653D56F763&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130205F9270ABCDF6E16C69C32177FBE3D2C12&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130205F9270ABCDF6E16C69C32177FBE3D2C12&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130205F9270ABCDF6E16C69C32177FBE3D2C12&serviceId=2
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Datum: 2013-02-02 

Rubrik: Polis grep 15-åring på skola 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302025D3B5BC0723B

13531C7F4B4CCA9F1EFB&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-29 

Rubrik: Inga mer pengar till socialnämnden 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013012952E2FAC0C3C0

DD0790CBDA7BC94F47F6&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-29 

Rubrik: Krog kan förlora alkoholtillstånd 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130129CED8F996D15C

DBAC29B31EBC28A85D67&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-25 

Rubrik: Förvaltningarna sätts under lupp 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201301253F3BB57E8EFA

14AD6FEDB023987C8DC7&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-17 

Rubrik: Gävlebo felaktigt utpekad i faderskapsutredning 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130117C810B043DBE76

7162215EF95EC61E37A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-10 

Rubrik: Stödet skulle ha räckt till hyran 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110B0C97B95036D4

0EDD4C91E4F89384A6C&serviceId=2 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302025D3B5BC0723B13531C7F4B4CCA9F1EFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302025D3B5BC0723B13531C7F4B4CCA9F1EFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302025D3B5BC0723B13531C7F4B4CCA9F1EFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013012952E2FAC0C3C0DD0790CBDA7BC94F47F6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013012952E2FAC0C3C0DD0790CBDA7BC94F47F6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573082013012952E2FAC0C3C0DD0790CBDA7BC94F47F6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130129CED8F996D15CDBAC29B31EBC28A85D67&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130129CED8F996D15CDBAC29B31EBC28A85D67&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130129CED8F996D15CDBAC29B31EBC28A85D67&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201301253F3BB57E8EFA14AD6FEDB023987C8DC7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201301253F3BB57E8EFA14AD6FEDB023987C8DC7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201301253F3BB57E8EFA14AD6FEDB023987C8DC7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130117C810B043DBE767162215EF95EC61E37A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130117C810B043DBE767162215EF95EC61E37A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130117C810B043DBE767162215EF95EC61E37A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110B0C97B95036D40EDD4C91E4F89384A6C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110B0C97B95036D40EDD4C91E4F89384A6C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110B0C97B95036D40EDD4C91E4F89384A6C&serviceId=2
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Datum: 2013-01-10 

Rubrik: Sökte hjälp med hyran – ändå nära att vräkas 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110040EDB79B255

AAF86195EA5E7878D8F5&serviceId=2 

 

Datum: 2013-01-03 

Rubrik: Socialtjänsten kritiseras – Gävlebo fick inte hjälp 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130103106545A2EAA37

B0FE34A3E2FB51D4E15&serviceId=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110040EDB79B255AAF86195EA5E7878D8F5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110040EDB79B255AAF86195EA5E7878D8F5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130110040EDB79B255AAF86195EA5E7878D8F5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130103106545A2EAA37B0FE34A3E2FB51D4E15&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130103106545A2EAA37B0FE34A3E2FB51D4E15&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130103106545A2EAA37B0FE34A3E2FB51D4E15&serviceId=2
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Bilaga 2 
Artiklarna är sorterade efter datum med de nyaste först. 

Datum: 2013-12-24 

Rubrik: [Namn] tvingas bo i husvagn 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E1607F83C8AE4

E9A30C59B6B33BD70F8&serviceId=2 

 

Datum: 2013-11-17 

Rubrik: En kamp att hjälpa sonen ur missbruk 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117F54ACE0AF73A

7E977D36E4D5C9D2C4FF&serviceId=2 

 

Datum: 2013-10-12 

Rubrik: ”Det är svårt att hitta ett liv på utsidan” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131012E8EB425A7229A

2498B43371E66570B3A&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-07 

Rubrik: Snart avgörs [namn] öde 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476C

DF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-09-02 

Rubrik: Hos [namn] får flyktingarna berätta 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309025F50D2850F8BF

688E211AE3315433856&serviceId=2 

 

 

 

 

 

http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E1607F83C8AE4E9A30C59B6B33BD70F8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E1607F83C8AE4E9A30C59B6B33BD70F8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131224E1607F83C8AE4E9A30C59B6B33BD70F8&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117F54ACE0AF73A7E977D36E4D5C9D2C4FF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117F54ACE0AF73A7E977D36E4D5C9D2C4FF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131117F54ACE0AF73A7E977D36E4D5C9D2C4FF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131012E8EB425A7229A2498B43371E66570B3A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131012E8EB425A7229A2498B43371E66570B3A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820131012E8EB425A7229A2498B43371E66570B3A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476CDF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201309076CB0630C476CDF37BA4E8D7E7072DD3D&serviceId=2
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Datum: 2013-07-27 

Rubrik: ”Bra att [namn] överklagat” 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201307274B26BF5BE4180

0304B8E3C99AE5DC676&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-16 

Rubrik: [Namn] mamma överklagar beslutet 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130716CC6804E8E0B88

9125A06AD4167DDFF8D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-07-02 

Rubrik: Nu har [namn] flyttats 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130702F5E941499B6346

BEBE1C72B1358F86A3&serviceId=2 

  

Datum: 2013-06-28 

Rubrik: Har [namn] fått en rättvis chans? 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130628A4F47FCEC2060

7F755AFBF3495B5546D&serviceId=2 

 

Datum: 2013-03-05 

Rubrik: [Namn] nekas personlig assistans 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05730820130305AFB049F6BCEB

22529DCF847A89D49895&serviceId=2 

 

Datum: 2013-02-14 

Rubrik: Nekas bostad i Gävle 

Hämtad från: http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057308201302141EF4B3C4C721F

5CCA83B3F6ACAD1F9CF&serviceId=2 
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