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In this paper I have investigated the construction of the professional social worker in 

Swedish journals and newspapers. My empiric material is a collection of major articles 

published in Sweden between 2002 and 2012. The thirteen articles analyzed in this paper 

is a selection from 1250 relevant articles found between these years. When analyzing the 

empirical material I have been working with a discourse based method based on the 

discourse theoretic model developed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Technically 

I seperated the articles into smaller pieces of articulations and reassembled them into 

discourse systems which were organized around a few major nodal points. The goal of 

the analysis was to discover how these discourse systems fought about defining the 

floating signifiers in the construction process.  

I was able to discover three major discourse systems: “The social worker as a lazy 

bureaucrat”, “the social worker as an overworked victim” and “the social worker as a 

competent academic”. In the paper I found that these three systems fought about the 

power to define who the professional social worker is. The one who owns this definition 

also owns the power to define the problems in social work, and thus what to change in 

order to fix these problems. Even though there were a lot of points they could agree upon, 

it is my conclusion that they had major differences on most key points. The implication 

of this is that whatever system gets to dominate the construction of social work, will also 

have a major impact on social policys future in Sweden. In addition to this main theme I 

discuss how different groups of social workers are constructed differently depending on 

the context. Some titles are used to increase the status and professionalism of the social 

worker, while others have the opposite effect.  The major conclusion of the paper is that 

there is no objective “best solution”, nor is there any objective “problems” that when 

solved will fix all issues in social work. The problems we see is dependent of our 

discourse based understanding of the subject.   

 

Keywords: Discourse, Discourse analysis, Discourse theory, Floating signifiers, Nodal 

points, Social construction and Social worker.  
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1. Inledning   

När jag läser om socialt arbete i min dagstidning, ser ett TV-inslag om socialarbetare 

eller hör någon på stan prata om sina åsikter om socionomer, har jag slagits av vilken 

negativ syn allmänheten har av vad de sysslar med. Socialarbetaren är en byråkrat, en 

latmask, en cyniker. Detta är min tolkning av rapporteringen. Som blivande socionom har 

jag haft en hel del kontakt med socialarbetare ute på fältet och det är min mening att de 
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flesta brinner för att göra ett bra arbete. Den socialarbetare som stereotypifierats i 

populärmedia tror jag är undantaget, den lilla minoriteten som får representera en hel 

profession. Som framtida socionom slår diskrepansen mellan min egen syn på 

socialarbetaren, och den bild som förmedlas i media mig som mycket intressant att 

undersöka. Den fråga som då först poppar upp i mitt huvud är: Hur kan det komma sig att 

socialarbetare som brinner för att få hjälpa folk (Sydsvenskan 08-04-26, s.16), som 

arbetar med belastande arbetsuppgifter (Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-11-

01), uppfattas som lata och ohjälpsamma? Jag frågar mig vidare om andra skulle göra 

samma tolkning i min situation.  

2. Problemformulering 

I dagens samhälle beskrivs socialt arbete ofta inte som ett statusyrke (Lundström & 

Andersson 2004). Tvärtom är det en yrkesgrupp som jag ofta ser figurera i media under 

negativa rubriker (Göteborgsposten 07-10-15; Dagens Nyheter 11-03-03; Trosa/Gnesta 

11-12-22). Forskning i England har visat att den negativa rapporteringen påverkar det 

sociala arbetets praktik (Ayre 2001). Tidigare forskning i Sverige har inte kunnat säga 

något om ifall detta är giltigt även här (Lundström 2004). Tommy Lundström beskriver 

hur så kallade dramaturgiska fall (händelsen beskrivs på ett dramatiskt sätt) kommit att få 

stor uppmärksamhet i media (Lundström 2004; Lundström & Andersson 2004). Dessa 

fall är uteslutande av ett mycket negativt slag. Samtliga visar hur socialarbetares 

tveksamma handlingar leder till komplikationer för klienterna. Samtidigt visar Lundström 

i samma arbete hur dessa fall, till skillnad från i England, endast utgör en liten del av 

mediabevakningen. Det stora flertalet av de artiklar Lundström undersökt är av ett 

neutralt eller positivt slag. Denna undersökning tittade dock bara på ett fåtal månader av 

medieraporteringen. Den kan alltså inte säga hur det har varit under en längre tid. Vi får 

ingen information om hur den generella bilden ser ut idag. Dessa motstridiga bilder av 

hur socialarbetaren är som professionell slog mig som mycket intressant. Jag funderar då 

på huruvida det finns ett samband mellan vem som uttalar sig och hur man talar om 

socialarbetare. Det vill säga; har olika grupper i samhället olika syn på socialarbetare som 

profession? Ett annat tema jag fann verkligt intressant var att få verkade ha helt klart för 

sig vad socialt arbete är, eller vem som utför det. Hur kan det komma sig att 
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beskrivningarna varierar så kraftigt? Socionomprogrammet är ett nationellt 

högskoleprogram med fastslagen kursplan (Lunds Universitets webbsida 2012). 

Socionomexamen ger behörighet till både ”behandlande” och ”myndighetsutövande” 

tjänster, det vill säga: en person med socionomexamen kan arbeta inom båda fälten. Detta 

är något jag inte tror att allmänheten är bekant med. Det är min erfarenhet att olika 

socionomkarriärer beskrivs på vitt skilda sätt i media. Detta är något jag ska titta närmare 

på, finns det stöd för min hypotes och i så fall hur ser sambandet ut?  

Om medierna uteslutande beskriver socialarbetare i negativa ordalag menar jag att detta 

kan vara ett stort problem. Om inte allmänheten har förtroende för socialarbetare 

försvårar detta våra möjligheter att hjälpa dramatiskt (Lundström och Andersson 2004). 

Om klienten redan innan denne möter en socialarbetare har en mycket negativ bild av 

denne, menar jag att detta kommer att vara ett stort hinder för ett gott utbyte. Det kan 

också leda till att de som har rätt till stöd inte vågar söka det. Detta kan förklaras delvis 

på grund av den negativa bild av socialarbetaren och socialtjänstens organisation som 

figurerar i media (Lundström och Andersson 2004). Genom att öka vår förståelse för de 

krafter som styr allmänhetens uppfattning om professionen hoppas jag kunna påvisa hur 

viktig medias bild av socialarbetaren faktiskt är. Att aktivt påverka den bild som 

medierna förmedlar av socialarbetaren är i ljuset av detta mycket relevant. För att kunna 

påverka måste vi först förstå. Mitt huvudsakliga syfte blir att påvisar hur 

konstruktionsprocessen går till. Hur konstrueras socialarbetarens professionsidentiet i 

Media?  

 

3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt från ett konstruktivistiskt perspektiv, 

undersöka hur socialarbetarens professionsidentitet konstrueras i massmedia samt vilka 

olika aktörer som är inblandade i denna process.  

 Hur skapas och vidmakthålls samhällets bild av socialarbetaren?  

 Beskrivs socialarbetaren olika beroende på vad denne har för arbetsuppgifter?  
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 Varierar bilden av socialarbetaren beroende på vem som beskriver denne?  

3.1 Definitioner 

Då flera begrepp i min uppsats kan betyda olika saker i olika samanhang har jag 

definierat vissa grundtermer här.  

Socialarbetare: Med socialarbetare avser jag här alla som avlagt en socionomexamen och 

arbetar med socialt arbete i praktiken. Även om jag arbetat efter denna definition kan jag 

inte garantera något angående hur andra använder olika titlar. I mitt empiriska material 

kan det hända att någon utan examen benämns socialarbetare, socionom eller kurator. En 

viktig distinktion i detta samanhang är att ”socialen” eller ”soc” i mitt material kan 

betyda socialtjänsten som organisation, men även socialarbetare som arbetar inom 

socialtjänsten kan benämnas ”soc” eller ”socialen” i vissa artiklar. Mer om detta senare.  

Identitet: När jag talar om identitet är det en decentraliserad och fragmenterat 

diskursteoretisk identitet jag avser. Den bor i det sociala rummet, inte inom en specifik 

individ såsom den mer vedertagna definitionen av en intrapsykologisk identitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare så finns det inte en identitet utan en stor mängd 

möjliga identiteter som individer eller grupper kan anta beroende på kontexten.  

Modalitet: En modalitet avgör vilken tyngd vi ger ett uttalande (Börjesson 2003). En 

stark modalitet såsom: Jag ska klara tentan kan jämföras med en svag såsom: Jag kanske 

klarar tentan. Under mitt analysarbete har jag placerat modaliteterna på en femgradig 

skala.  

Diskursteoretsika begrepp tas utförligt upp under mitt teoriavsnitt. Viktigast av allt är då 

begreppen diskurs, artikulation, nodalpunkter och flytande signifikanter.  

4. Tidigare forskning  

När jag utfört min översikt av fältet har jag i huvudsak arbetat med söktjänsten Summon 

för att söka vetenskapliga artiklar. Jag har fokuserat på svenska studier då min 

undersökning ska utföras i den kontexten, men jag har även inkluderat en del 

internationella studier för att ha en vidare referensmall. Jag har då främst använt mig av 

sökbegreppen ”Socialt arbete”, ”Socialarbetare” kombinerat med ”media” och 
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”medieforskning”. Jag har även använt referenslistorna, då framförallt från Lundström 

och Andersson (2004) för att hitta ytterligare material.  

Medieforskning i dagens sverige är begränsad. Det finns inte många studier av hur media 

konstruerar socialarbetarens professionsidentiet (Lundstöm & Andersson 2004). Jag 

finner detta både märkligt och upplivande; Märkligt eftersom medierna i dagens Sverige 

är en så stark opinionsbildare (Lundström & Andersson 2004, Lundström 2004). Men 

känslan av att beträda outforskat territorium väcker ändå en nyfikenhet inom mig. Det har 

trots allt utförts en del studier av intresse ute i världen. Stanley Cohen myntade begreppet 

moralisk panik 1972 i England (Cohen 2002). Han visade då hur medierna kunde ta ett 

begränsat problem och blåsa upp det till en kris. Genom att påverka beslutsfattarna 

genom oppinionsbildning bestämmer medierna alltså vad som ska anses vara ett problem.  

Patrick Ayre (2001) visar i sin studie hur ett fåtal mycket upmärksammande fall kommit 

att få ett mycket stort inflytande på hur barnavårdsärenden idag hanteras i England. 

Genom att rikta opinionens blickar mot de extrema fallen där barn misshandlats till döds 

har medierna skapat ett klimat där socialarbete är mycket kontrollerade av regler och 

policies. Avry menar att anledningen till att de negativa konstruktionerna av barnavården 

fått så stort utrymme är att socialarbetarna gjort sig oanträffbara och därmed överlåtit 

problemkonstruerandet till medierna.  

I en svensk studie har Lundström (2004) visat på hur medierna konstruerar bilden av 

socialarbetaren. Efter en metodisk genomgång av alla artiklar publicerade under fyra 

månader menar han att det är en övervägande positiv bild som förmedlas. Han konstaterar 

vidare att landsortspressen ofta publicerar mer positiva artiklar, medan de stora regionala 

tidningarna har en mer negativ bild och där de extrema fallen (dramaturgiska fallen) lyfts 

fram mer. I de negativa artiklarna målas socialarbetaren upp som en endimentionell 

byråkrat medan klienterna (ofta offren) beskrivs mycket målande. Även om denna studie 

är intressant för mitt arbete finner jag flera problem. Att studien utförts under en så kort 

tid kan ge en mycket missvisande bild. Lundström tar själv upp det problem som 

föreligger, det kan ju vara så att det inte förekommit några dramatiska fall under just 

denna period. Vidare så bygger Lundströms empiri på antalet artiklar som beskriver 

socialarbetaren i positiva eller negativa ordalag. Jag anser inte att en artikel i en 
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lokaltidning med 1000 läsare kan jämställas med en artikel i en nationell tidning. Visst 

kan det vara intressant att se vad som skrivs i lokaltidningar, jag kommer själv att titta på 

detta. Men att räkna artiklar menar jag inte ger en rättvis bild av verkligheten. Snarare 

behöver alla påstående kontextualiseras för att visa en rättvis bild (Bergström & Boréus 

2005). Det bör också nämnas att Lundström (2004) fokuserade på barnavårdsfall, medan 

min undersökning inte haft någon sådan avgränsning.  

Lundström och Andersson (2004) har skrivit en artikel om hur socialarbetarna uppfattar 

mediebevakningen. Jag finner denna artikel särskilt intressant då den bild av mediernas 

rapportering som socialarbetarna beskriver stämmer mycket väl överens med min egen 

subjektiva förförståelse av mediebevakningen. Det är då en mycket negativ bild som 

förmedlas (Lundström & Andersson 2004). En socialarbetare beskriver: ”Antingen 

framställs socialarbetaren som ”flummig”, ”oprofessionell”, ett ”fån” eller framställs hon 

närmast som ”en Gestapo-agent, som tar barn från totalt ovetande människor” 

(Lundström & Andersson 2004, s. 8). Anledningen till dessa överdrifter menar de 

intervjuade socialarbetarena, är mediernas strävan efter att skapa rubriker och sälja 

lösnummer.  I intervjuerna visar Lundström och Andersson (2004) vidare att 

socialarbetarna känner sig utpekade, om något går fel så är det socialarbetarens fel, 

medan allt positivt är tack vara klienten.  

En intressant avvikelse utgörs av en grupp socialarbetare som menar att anledningen till 

att media slår ner så hårt på yrkeskåren beror på deras stora makt. ”Ja, vi sitter med rätt 

mycket makt, jag menar jättemycket makt. Det mest känsliga för människor det är ju att 

föräldraskapet ..jag menar.. skulle du vara en dålig förälder tar det djävulskt hårt” 

(Lundstöm & Andersson 2004, s. 10).  

Den dominerade uppfattningen bland socialarbetare tycks dock vara att medierna 

svartmålar socialarbetaren (Lundström & Andersson 2004). De förstår att deras tystnad 

innebär att de inte får någon chans att påverka utvecklingen. Vidare konstateras det att 

mediabilden är viktig: ”det blir en enorm påverkan på människorna i samhället” 

(Lundström & Andersson 2004, s. 12), ’Människor som behöver hjälp ”är livrädda” för 

att deras barn ska bli omhändertagna, ”för de vet ingenting om hur vi arbetar’ (Lundström 

& Andersson 2004, s. 12, citerar socialarbetare i sin undersökning).  Lundström och 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

10 

 

Andersson menar att socialarbetare undviker att uttala sig på grund av negativa 

erfarenheter där de sett kollegor bli uthängda i media. Man litar alltså inte på journalister 

ska återge ens uttalande på ett riktigt sätt (Lundström & Andersson 2004).  

Avslutningsvis vet vi idag inte så mycket om allmänhetens egentliga bild av 

socialarbetare och hur den påverkas av pressen, det har helt enkelt inte gjorts så mycket 

studier på fältet (Lundström 2004). Vad vi kan konstatera är att professionella 

socialarbetare är mycket negativa till mediabevakningen (Lundström & Andersson 2004). 

De flesta studier i England är även de mycket negativa (Ayre 2001; Cohen 2002; 

Lundström 2004). Stora studier i Sverige saknas, men de som har gjorts tyder på en mer 

positiv rapportering jämfört med den i England (Lundström 2004).  

5. Teoretiska utgångspunkter  

5.1 Socialkonstruktivism 

1966 kom Peter L. Berger och Thomas Luckman ut med sitt verk ”The Social 

Konstruktion of reality” (Hirsch & Boal 2000). Berger och Luckmann var missnöjda med 

dåtidens sociologi och psykologi (Berger & Luckmann 1979). De menade att dessa 

vetenskaper i för hög grad reproducerade den redan rådande verkligheten utan att kritiskt 

granska sin egen roll. För att komma till rätta med detta skrev de sin bok som ett försök 

till en ”... allmän och systematisk redogörelse för kunskapens roll i samhället” (Berger & 

Luckmann 1979, s. 213). Genom att kombinera viktiga teoretiker såsom Durkheim, 

Weber och Mead från sociologin, skapade de sin ”sociala psykologi” (Berger & 

Luckmann 1979, s. 214). Denna teori skulle ta hänsyn till människan bakom forskaren 

(Berger & Luckmann 1979). ”Sådan integration kräver en systematisk redogörelse för det 

dialektiska förhållandet mellan de strukturella verkligheterna och människans företag att 

konstruera verkligheten” (Berger & Luckmann 1979, s. 214). Detta uttryck, att 

människan konstruerar verkligheten har fått långtgående konsekvenser för dagens 

samhällsvetenskapliga metoder (Hirsch & Boal 2000). Efter Berger och Luckmanns verk 

följde ett stort intresse för socialkonstruktivistisk teori, som idag utgör en central punkt i 

samhällsvetenskaplig forskning. Socialkonstruktivism i modern mening är ett 

paraplybegrepp som rymmer flera olika typer av teorier om vårt samhälle. Vivien Burr 
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(1995 refererad i Winther Jørgensen & Phillips, 2000) anger fyra principer som alla 

socialkonstruktivistiska teorier delar. Fyra grundpelare om man så vill:  

 Det finns ingen sann eller självklar kunskap; Vår inre bild är ingen objektiv 

reflektion av en sann verklighet ”där ute”. Världen blir begriplig för oss genom att 

vi kategoriserar den utifrån våra diskurser.  

 Vi är alla kulturella och sociala varelser och därmed är vår syn på världen socialt 

och kulturellt betingad. Precis som de sociala och kulturella trenderna skiftar är 

vår personlighet ingen fast enhet. Burr beskriver det som att denna syn är 

antiessentialistisk: Världen är inte konstituerad av yttre omständigheter. Vi skapar 

världen utifrån vårt sociala handlande.  

 De sociala processerna skapar sanningen. Vad som är dagens sanning bestäms 

genom social kamp, denna process rymmer element av kamp, men främst så 

hjälps vi alla åt för att uppnå en form av consensus runt gemensamma sanningar.  

 Genom att skapa consensus runt vissa handlingar konstrueras dessa som naturliga. 

Genom att ange en viss typ av handling som det naturliga utesluter vi alla andra 

former av handlande som onaturliga. Den världsbild som vi konstruerar avgör 

alltså ramarna för vilka handlingar som är möjliga i ett socialt rum. 

Vi kan alltså se att våra antaganden om världen, våra sociala konstruktioner, får mycket 

reala effekter på vår sociala verklighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En handling 

kan definieras som naturlig eller avvikande. En person kan i en kontext vara en 

välanpassad individ, för att i en annan definieras som sjuk och i behov av stöd och 

behandling (Börjesson 2003). Även forskarens roll problematiseras, Vetenskap skapas, 

det är ingen absolut sanning utan snarare ett försök att skapa en sanning i en viss kontext 

(Börjesson 2003). 

5.2 Diskursanalys  

Diskursanals är ett tvärvetenskapligt och multidisciplinär ansats som kan användas inom 

olika typer av undersökningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Bergstöm & Boréus 

2005). Denna form av analys är en typ av socialkonstruktivistisk teori där forskaren 

analyserar de så kallade diskurserna som bygger upp det sociala rummet. Fältet 

diskursanalys är dock inte en homogen massa. Beroende på vilken typ av undersökning 

som forskaren ämnar genomföra kan ansatsen anpassas. Vad som är gemensamt för alla 
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diskursanalytiska teorier är synen på språket som konstituerande. Språket är inte en 

neutral avspegling av världen, utan spelar en aktiv roll i skapandet av vår sociala 

verklighet. Ansatsen skiljer sig alltså även från modern psykologi genom att föreslå att 

språket inte är konstituerat av, utan konstituerande för vår inre verklighet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Med andra ord är alltså inte vårt sätt att tala en reflektion av 

vårt inre jag utan en social handling som skapar verkligheten.  

I en diskursanalytisk undersökning finns det ingen objektiv sanning bakom diskurserna 

(Bergstöm & Boréus 2005; Börjesson 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är 

alltså ingen mening att försöka bedöma sanningshalten i olika källor. Alla utsagor skapar 

sanningen, avgörande är inte hur väl den representerar en verklighet utan snarare hur 

stark makt den har att påverka andra.  

Vad är då en diskurs? Begreppet diskurs kan användas i vitt skilda sammanhang (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000; Börjesson 2003; Bergstöm & Boréus 2005). En mycket enkel 

definition skulle kunna vara: Diskurser är en tillfällig betydelsefixering i en viss kontext 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det som fixeras är då ett ord, ett tecken. Genom att 

tala tillskriver vi tecknen betydelse. Ordet stol skulle inte vara meningsfullt om inte en 

underförstådd tråd knutit ordet stol till vår mentala bild av en fyrbent pall med ryggstöd 

som används till att sitta på. Alla tecken får alltså sin betydelse genom att relateras till 

andra tecken. Därmed inte sagt att det inte finns någon fysisk verklighet. Jørgensen och 

Phillips förtydligar att det visst finns en materiell verklighet, denna får dock sin betydelse 

genom diskurserna som beskriver den och fyller den med innehåll.  

 

Som jag tidigare nämnt är inte diskursanalysen ett enhetligt fält utan består av flera 

underkategorier (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Bergstöm & Boréus 2005). I min 

undersökning kommer jag främst att använda mig av Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Förutom att diskursteorin har 

sin egen begreppsapparat skiljer den sig även från andra typer av diskursanalys genom att 

ha ett annat fokus. Avsikten är att analysera hur diskurserna skapas och omskapas på en 

samhällsnivå. Det rör sig alltså om stora skiftningar på nationell nivå. Vidare ser man 
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inom diskursteorin diskursen som konstituerande för all annan social aktivitet. Det vill 

säga, det finns ingen bakomliggande social verklighet som konstituerar det diskursiva, 

snarare är det andra diskurser som omskapas eller byggs vidare till nya diskurser.  

Nyckelbegreppet i Diskursteori är Diskursiv kamp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Processen som jag kommer att studera är alltså hur olika diskurser strider mot varandra 

för att fastställa sin version av verkligheten som den naturliga. Denna process kallas med 

diskursteoretisk terminologi för antagonism (Bergstöm & Boréus 2005). Som tidigare 

nämnts byggs vår verklighet upp av system av tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Dessa tecken, i sitt mest neutrala tillstånd kallar vi med diskursteoretiska termer 

för element. Genom att tala om elementen på olika sätt fyller vi dem med betydelse. 

Detta kallar vi för artikulation. Genom artikulationen kan vi sätta tecknen i nya relationer 

till varandra, eller ytterligare fixera dem vid sin nuvarande betydelse. När ett element 

artikulerats och därmed fixerats i en viss betydelse kallar vi det för ett moment. Utifrån 

detta kan vi nu med lite stöd från Jørgensen och Phillips komma fram till en mer precis 

definition av vad som är en diskurs:  

”En diskurs uppfattas som en fixering av betydelse inom en bestämd domän” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33). Genom artikulation har vi alltså försökt fixera 

betydelsen av elementet i ett moment och därmed skapat en diskurs. Elementets betydelse 

kan dock aldrig fullt ut fixeras. Element är alltså en strikt teoretisk term, medan diskursen 

är något vi kan arbeta med i en reell analys. Som vi kan se i definitionen är inte en 

diskurs samma sak som ett moment utan snarare ett försök till detsamma. Jag uppfattar 

ofta en diskurs som en tillfällig fixering av betydelse i en viss kontext.  Är alltså alla 

tecken en potentiell diskurs? Det teoretiska svaret är ja (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). I en reell undersökning kommer man dock alltid att få definiera hur djupt man vill 

gå. Då det passar mitt syfte kommer jag att hålla mig på en samhällsnivå i min analys.  

Det kan vara på sin plats med en metafor: Jørgensen och Phillips (2000) beskriver 

diskursen som en knut i ett nät. När nätet sträcks ut spänns alla knutarna och varje tecken 

får en fixerad betydelse i förhållande till varandra. Den enskillda diskursen är en knut i 

nätet, den får sin mening och betydelse genom att sättas i relation till de andra knutarna i 

nätet. Genom artikulation (att spänna ut nätet) utesluts alla alternativa betydelser (andra 
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möjliga relationer mellan knutarna). Denna process av uteslutning kallar de för 

tillslutning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Alla alternativa betydelser som utesluts 

kallar de för det diskursiva fältet. Som jag tidigare nämnt kan ett element aldrig fullt ut 

artikuleras till ett moment. Detta beror på att de betydelser som förpassats till det 

diskursiva fältet ständigt strider om makten att fylla tecknet med betydelse. På grund av 

att språket är dynamist och föränderligt kommer olika artikulationer vara möjliga i olika 

kontexter. Vidare kan vi tänka oss att vissa diskurser (knutar i nätet) är viktigare än 

andra. Man kan tänka sig att diskurerna studentliv, tentaplugg och sittning organiserar sig 

runt diskursen student. Student har här en framskjuten plats, för att kunna förklara de 

andra begreppen behöver vi falla tillbaka på begreppet student. Student är med 

diskursteoretiska termer en nodalpunkt (en brännpunkt i nätet som de andra knutarna 

organiserar sig runt). Vidare så finns det vissa diskurser som är mer omstridda än andra 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett exempel kan vara ”lycka”; ordet kan ha mycket 

olika innehåll beroende på vem man frågar. Enligt diskursteorin är ”lycka” en flytande 

signifikant. Med detta menas här en diskurs som flera olika aktörer försöker artikulera på 

olika sätt. En nodalpunkt är alltså en mittpunkt runt vilka andra diskurser organiserar sig, 

medan en flytande signifikant är en diskurs som flera diskurssystem försöker artikulera 

på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett diskurssystem definierar jag som 

ett kluster av diskurser som samlas runt liknande mening.  

Låt oss nu sätta alla begrepp i relation till varandra för att skapa en ram för att analysera 

min empiri. En diskurs strävar efter att via artikulation omvandla elementet till moment 

genom tillslutning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tillslutningen kan dock aldrig 

bli fullständig då de alternativa betydelser som förpassats till det diskursiva fältet 

destabiliserar fixeringen genom att visa alternativa betydelser. På grund av de oändliga 

möjligheterna att artikulera en diskurs förblir alla moment potentiella element. Genom att 

finna nodalpunkterna bland de olika diskurserna och se vilka de flytande signifikanterna 

är mot andra diskurssystem kan vi se hur olika system strider om att skapa tillslutning 

runt sin definition av betydelse.  

Utifrån denna ram kommer jag nu att kunna identifiera och analysera hur olika grupper 

(diskursiva system) strider om att tillskriva diskurserna en viss betydelse. Som en konkret 
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ingång har jag försökt att hitta nodalpunkterna och se hur andra diskurser organiseras runt 

dessa priviligierade tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare har jag 

identifierat flytande signifikanter genom att se hur andra diskursiva system bygger upp en 

alternativ mening. Den diskursiva striden kan alltså analyseras utifrån hur diskurserna 

artikuleras i media (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag beskriver mer utförligt hur 

jag konkret använder mig av diskursanalysen i mitt metodavsnitt.  

6. Metod  

6.1 Metodval  

För att undersöka allmänhetens syn på socialarbetaren har jag valt att studera artiklar i 

svensk press med hjälp av diskursanalytiska verktyg. Jag har i stor utsträckning själv 

utformat en metod som passat min ambition med arbetet. Inspiration till den analytiska 

metoden har hämtats från Bergström och Boréus (2005), Bryman (2011), Börjesson 

(2003), Jönson (2010) och i viss mån även från Jørgensen och Phillips (2000). 

Mitt val av diskursanalys medför som jag redan berört, flera antaganden om världens 

beskaffenhet. Språket är inte enbart en länk mellan forskare och verklighet utan utgör i 

sig en representation av verkligheten då den sociala verkligheten skapas och konstitueras 

genom språket (Bergström & Boréus 2005; Bryman 2011; Börjesson 2003; Jönson 2010; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med detta grundantagande menar jag att det som 

skrivs i tidningar kan ses som en representation av allmänhetens syn på verkligheten. Att 

skriva eller tala är en aktiv handling som skapar mening i det sociala livet (Bryman 

2011).  

 

Som jag redan beskrivit har jag att inrikta mig på svenska tidningar. För att finna bra 

artiklar har jag att använda retriever för att söka i mediearkivet. Jag har använt mig av 

parade sökord, målet med detta är att inte fastna i värderande sökord som kan förstöra 

representativiteten i min empiri. För en detaljerad redogörelse för urvalsprocessen, se 

avsnittet Urval/Avgränsning nedan.  
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6.2 Analysmetodik 

I det konkreta arbetet med att analysera artiklarna har jag valt att använda mig av 

diskursanalys. Att jag valt att arbeta med diskursanalys bygger på min frågeställnings 

mycket kvalitativa natur. I linje med en kvalitativ tradition handlar det inte i första hand 

om att beskriva eller bevisa ett samband, utan om att förstå ett fenomen (Bryman 2011). 

Jag vill alltså inte kvantifiera utan har en interpretativ epistemologisk avsikt.  

Jag har genomföra min diskursanalys i flera steg. Jag startar med utgång från ett 

analysschema inspirerat av Jönsson (2010). Även Börjesson (2003) samt Börjesson och 

Palmblad (2007) har inspirerat till denna modell. Jag har använda detta schema som hjälp 

för att finna intressanta kategorier att utföra vidare analys på.  I första ledet kodade jag 

mina data efter tre kategorier: Problemformulerande; Vad är problemet, legitimerande; 

varför är det ett problem, vem är ansvarig? Den sista kategorin var mer övergripande och 

handlar om vem som beskriver, samt i vilken kontext beskrivningen framförs. Efter detta 

delade jag upp alla mina uttalanden i separata stycken. Det visade sig nämligen att det 

fanns flera motstridiga budskap i varje artikel. Varje separat budskap såg jag alltså som 

en separat artikulation. Utifrån dessa artikulationer kodade jag sedan mitt material efter 

diskursteori. Jag lokaliserade diskurssystem uppbyggda av nodalpunkter. Efter att ha 

konstruerat tre sådana antagonistiska system satte jag dem i relation till varandra för att 

finna de flytande signifikanterna. Jag kunde då se på vilka punkter de försökte konstruera 

socialarbeatren på olika sätt.   

Jag utförde även en separat runda kodning efter modalitetskonstruktioner. Jag undersökte 

då hur varje artikel gav olika modalitet till olika artikulationer. Jag kategoriserade dem på 

en skala 1 till 5 där 1 var ett vagt påstående och 5 var en absolut sanning. Under arbetet 

uppkom en del andra intressanta samband, även om vissa av dessa teman ligger lite 

utanför fokusområdet för detta arbete presenterar jag dem kort i slutet av min analys.  

6.3 Metodens brister och förtjänster 

Att jag valt att arbeta med en kvalitativ metod har inneburit begränsade möjligheter till att 

generalisera (Bryman 2011). Den verklighet jag har undersökt finns bara i den exakta 

kontext jag studerat. Då inte samma förutsättningar föreligger i andra verksamheter får vi 

vara vaksamma för att inte dra för långtgående slutsatser från min undersökning. Jag är 
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också medveten om att jag i min problemformulering valt att använda kvalitativa 

begrepp. Genom att ställa kvalitativa frågor uteslöt jag redan från början vissa möjliga 

resultat. 

Det är alltså extra viktigt att betona att det jag undersöker och analyserar är allmänhetens 

åsikter om socialtjänsten såsom den beskrivs i media. Denna bild behöver nödvändigtvis 

inte ha något med hur det verkliga arbetet bedrivs (Bryman 2011).  

Det relativa i undersökningen blir extra relevant i diskursanalysen (Bergström & Boréus 

2005). Det är mycket vanligt att diskursanalytiska undersökningar kritiseras för denna 

relativitet. Detta är ett problem som jag inte är ute efter att lösa. Min bild av verkligheten 

behöver inte äga tolkningsföreträde (Bryman 2011). Oavsett om läsaren håller med mig i 

mina slutsatser, så kommer resultatet bli det samma. Jag kommer att ha visat hur den 

allmänt rådande uppfattningen inte är någon absolut sanning utan snarare den mest 

fixerade betydelsen i en viss kontext (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

En annan källa till kritik är diskursanalysens avståndstagande från kausalsamband 

(Bergström & Boréus 2005). Det kan tyckas som om diskursanalys menar att den diskurs 

som blir dominerade framträder av en slump. Även om det finns ansatser inom det 

diskursanalytiska fältet för att förklara processen (se ex. Slavoj Zizek´s 

identifikationsbegrepp i Bergström & Boréus 2005) menar jag att detta resonemang är 

svagt. Jag kommer därmed inte att gå in på varför vissa konstruktioner dominerar över 

andra. Detta ser jag dock som ett mycket relevant område som skulle vara intressant att 

undersöka i ett annat sammanhang.   

Valet av metod har oundvikligen påverkat vilken kategorier jag kunnat skapa och därmed 

även min analys (Bryman 2011). Jag menar dock med stöd i Bryman (2011) att en 

kvalitativ studies styrka inte ligger i att beskriva en objektiv och generaliserbar 

verklighet. Jag är snarare ute efter att ge ett stickprov på hur världen kan uppfattas och 

förstås i en viss kontext.   

Min empiriska metodik (Urval/Avgränsning, se nedan), har även den inneburit en möjlig 

felkälla. Då det finns en mycket stor mängd material har jag haft hårda krav på vad som 

ska användas. Då jag sållat bort så mycket finns det en uppenbar risk för bias effekt. Det 
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vill säga: att jag väljer ut sådana artiklar som stöder den bild jag vill se (Bryman 2011). 

Jag har hanterat detta problem genom att sätta upp tydliga regler för urvalet innan jag 

började söka efter material. Detaljerna i urvalsprocessen beskrivs ingående nedan i 

avsnittet urval/avgränsning.  

Jag är fullt medveten om att mitt val av sökord även de har påverka den data jag har haft 

att arbeta med, detta är ett problem som min urvalsmetod inte kan avhjälpa. I en ideal 

situation skulle jag samla data med utgångspunkt i alla tänkbara begrepp utifrån min 

teoritiska grund tills min empiri var mättad (Bryman 2011). Det vill säga tills inga nya 

situationer tycktes tillkomma. Detta är dock inget jag kan uppnå inom min begränsade 

tidsram. Den ända lösningen jag kan se på detta problem är att vara öppen med mitt 

tillvägagångssätt. Som jag tidigare tagit upp är jag inte ute efter att beskriva någon 

objektiv verklighet, utan endast ett möjligt sätt att förstå det fenomen som studeras.  

6.4 Urval/Avgränsning (Empirimetodik)  

Jag här valt att arbeta med artiklar från större svenska tidningar.  Dessa kommer att 

pressenteras mer utförligt senare under rubriken ”Empiri”. Då det finns en mycket stor 

mängd material har jag valt att begränsa mig enligt följande 5 kriterier. Artiklarna ska 

inte vara äldre än 10 år, det vill säga: de ska vara publicerade tidigast 2002. Detta då 

åsikter är en färskvara, att blanda diskurser från en stor tidsrymd skulle leda till en rörig 

och oklar analys. Jag ville inte heller begränsa mig till en alltför snäv tidsperiod, detta då 

dramaturiska fall då kan få för stort genomslag. När dessa dramaturgiska fall rapporteras 

tenderar de att dominera mediabevakningen under en tid (Lundström 2004), Genom att 

arbeta med en längre tidsperiod minskar jag risken för att min empiri påverkas av sådana 

svängningar. Artiklarna ska vara minst 400 tecken långa, detta av praktiska skäl. Kortare 

texter innehåller helt enkelt inte lika mycket material.   

Konkret gick urvalet till så att jag sökte i mediearkivet via söktjänsten retriever. Jag 

ställde då in retriever efter de kriterier jag beskrivigt ovan. Jag kombinerade sedan mina 

professionstitlar; Socialarb*, Socionom, Socialtjänsten, socialsekreterare och Kurator; 

med mina utförandebegrepp; Myndighetsutövning, Ekonomiskt bistånd, Behandling, 

Stöd och öppenvård. Det blev alltså 25 sökningar med begreppspar. Då det trots mina 

restriktioner blev ett mycket stort antal artiklar valde jag att gå igenom de 50 första 
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träffarna av varje sökning, jag ordnade dem efter retrievers ”mest relevanta”. Mitt urval 

bestod alltså totalt av 1250 artiklar. För att få ner detta till en hanterbar mängd valde jag 

ut de som i hög grad handlade om socialarbetare. När denna fas var avslutad hade jag 

runt 45 intressanta artiklar. Sista steget i mitt urval blev då att dela in dessa artiklar i tre 

kategorier; Svensk nationell press, svenska regiontidningar samt svenska lokaltidningar. 

Jag genomförde sedan en första runda kodning på samtliga artiklar, jag kodade då efter 

hur mycket socialarbetaren omnämndes. Jag tog ingen hänsyn till om det som sades var 

negativt eller positivt. Efter denna första kodning valde jag ut de mest relevanta (de där 

socialarbetaren beskrevs i störst utsträckning) artiklarna från varje grupp. Min empiri 

består alltså av dessa tretton artiklar som utgör ett stickprov av hela mediabevakningen 

under 10 år i Sverige.  

6.5 Förförståelse 

Som alla andra människor har jag mina personliga antaganden om världen, vad som är 

verkligt och rimligt. Mina diskurser har alltså påverkat alla mina val, hela min 

verklighetsuppfattning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta menar jag är extra 

relevant då jag har ett personligt intresse i frågan. Samhällets syn på socialarbetaren 

kommer troligen att påverka min framtida arbetssituation.  

Som jag redan slagit fast har mitt fokus inte varit att studera någon objektiv verklighet. 

Någon verklighet utanför eller oberoende av diskursen finns inte enligt mina filosofiska 

antaganden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att hantera den eventuella 

biaseffekt som min egen förförståelse innebär kommer jag hädanefter att följa Jørgensen 

& Phillips (2000) råd och sätta mina egna uppfattningar om världen inom parantes när så 

krävs. Detta menar jag, med stöd i Bryman (2011) har underlättats av att jag inte ska hålla 

några fysiska intervjuer. Visst har jag att påverka mitt material genom de ”frågor” jag 

ställer till texten, men åtminstone kommer inte textförfattarens faktiska ord att kunna 

påverkas av min närvaro. Jag tar även upp de svårigheter som mina personliga 

antaganden skapar i samband med mitt urvals och avgränsningsdiskussion. Varför ska då 

någon vara intresserad av mina slutsatser om de bara är representativa utifrån min 

verklighet? Saken är den att det inte finns någon sann verklighet att beskriva (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). ”Det är genom att se världen genom en bestämd teori som 
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man kan ställa sig främmande för några av sina självklarheter och ställa andra frågor till 

materialet än man kan göra utifrån sin vardagsförståelse” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 30). Jag menar att även om min undersökning inte kan säga något absolut om en 

objektiv verklighet, är det trots allt intressant att förstå diskursen (även om denna bara 

kan förstås utifrån min egen position), då denna förståelse sedan kan lyftas och 

analyseras. Genom att introducera nya teoretiska begrepp kan jag presentera en ny 

förståelse för fenomenet. Jag ämnar påvisa hur ingen konstruktion helt kan utesluta andra 

möjliga artikulationer. Snarare är det som i en kontext anses sant ett resultat av den 

diskursiva kamp som ständigt pågår.   

6.6 Tillförlitlighetsdiskussion 

För att mäta tillförlitlighet talar man vanligen om två viktiga begrepp: Validitet och 

Reliabilitet (Bryman 2011). En validitetsprövning ska visa om vi mätt det vi avser att 

mäta, medan en reliabilitetsprövning undersöker hur pålitliga dess resultat är (Bryman 

2011). Menar att denna typ av klassificering kan vara problematisk i samband med 

kvalitativa undersökningar då vi redan i valet av metod antagit att all data är 

kontextbunden. Det skulle vara mycket svårt för mig att föra en diskussion om huruvida 

min undersökning kan generaliseras till att gälla i alla länder, eller huruvida en annan 

forskare kan upprepa samma studie med samma resultat, då jag redan i mitt val av en 

kvalitativ metod med en konstruktivistisk världsbild förkastat dessa möjligheter (Bryman 

2011; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med inspiration i Scott´s (1990, refererad i 

Bryman 2011) begrepp om tillförlitlighet för textmaterial, har jag formulerat frågor för att 

mäta tillförlitligheten i mitt material.  

 Är texten representativ för populationen vi ämnar undersöka?  

Bryman (2011) beskriver inte detta som ett stort problem i samband med tidningsartiklar. 

Han menar att representativitetskravet kan tillgodoses genom att välja artiklar med olika 

målgrupper. Jag anser att mitt material har god representativitet då jag som jag tidigare 

beskrivit, försökt välja tidningar vars läsare representerar olika sociala och etnografiska 

grupper. Det ska dock betonas att jag till viss del arbetar utifrån ett antagande där vad 

som skrivs i media påverkar allmänhetens uppfattning. Detta kan vara ett problematiskt 

antagande om forskarens intention är att mäta något i en objektiv verklighet. Som vi 
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redan sett ligger mitt fokus inte på någon hypotetisk, yttre verklighet. Snarare är jag 

intresserad av konstruktionen såsom den beskrivs i media. Forskning som klarlägger 

sambandet mellan medias raportering och allmänhetens uppfattning av socialarbetare 

saknas idag (Lundström 2004). Bryman (2011) menar att dokument kan ses som en 

representation av en organisations kultur och grundantaganden han tar dock även upp 

motargument för detta (Bryman 2011). Forskning pekar på det faktum att textförfattaren 

kan ha ett intresse av att förmedla en viss bild. För mig blir inte detta något stort problem 

då det är just dessa motstridiga artikulationer som är centrala i en diskursteoretisk analys.  

 Är texten meningsfull för undersökningens syfte?  

Det vill säga; Kan de källor jag valt ge mig svar på mina forskningsfrågor? Dessa berör 

alla konstruktionen av socialarbetaren. Den finns ett antal områden som jag kunde ha 

undersökt detta inom. Att jag valde att studera den del av media som jag här arbetar med 

beror på att det passar väl ihop med diskursanalytiska redskap för textanalys. Det kunde 

dock ha varit möjligt att undersöka samma sak genom intervjuer med till exempel 

klienter och brukare. Detta hade dock varit svårare både etiskt och praktiskt. När nu alla 

uttalanden redan finns artikulerade i artiklar tillgängliga som offentliga handlingar ser jag 

ingen anledning att inte utnyttja detta. Fokus ligger på att studera konstruktionen, inte 

dess följder. Om jag skulle göra en större undersökning där fokus ligger på att diskutera 

almänhetens syn på socialsekreterare kan det inte förnekas att intervjuer skulle vara 

användbara. Jag skulle då inte behöva oroa mig lika mycket för huruvida min källa är 

representativ för mitt studieobjekt.  En enkätstudie skulle ha kunnat vara ett givande 

komplement för att bredda och fördjupa urvalet.  

6.7 Etiska överväganden  

Jag har i min undersökning förhållit mig till vetenskapliga rådets anvisningar 

(Vetenskapsrådet 1990). De presenteras här i en kort text de viktigaste principer som alla 

forskare inom samhällsvetenskapen ska ta hänsyn till. Mycket komprimerat kan man säga 

att reglerna går ut på att alla som ingår i en undersökning ska informeras om vad denna 

går ut på, deras identitet ska inte röjas och de ska när de så önskar få dra sig ur projektet 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 6). Jag menar att min undersökning inte är problematisk i 

förhållande till dessa regler. Detta då jag inte kommer att intervjua någon, utan snarare 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

22 

 

arbeta med redan publicerade data. Jag kommer alltså inte att bryta någon av dessa 

principer. Jag kommer inte att peka ut några individer utan ämnar föra ett resonemang 

som rör sig mer på ett samhällsplan. Alla data som jag analyserar är redan tidigare 

publicerad i media. Enligt vetenskapliga rådet finns det ytterligare en regel: Forskaren 

ska alltid informera om i vilket samanhang undersökningsmaterialet ska användas 

(Vetenskapsrådet, s. 14). Detta kan tyckas problematiskt för min undersökning. Dock så 

specificerar etiska rådet detta till att endast gälla uppgifter om enskilda individer 

(Vetenskapsrådet, s. 14). Som jag redan kommenterat kommer jag inte att fokusera på 

enskilda individer i min undersökning. För att vara på den säkra sidan kommer jag att 

avidentifiera alla citat från artiklarna. När jag tvingas ändra i direkta citat markeras detta 

med [namn]. Det vill säga: Allt som står inom dessa tecken är min egen omskrivning som 

jag gjort för att så långt som möjligt skydda enskildas identitet.  

7. Empiri  

Som jag beskrev i mitt metodavsitt startade jag med ett urval av cirka 1250 artiklar 

publicerade i svensk dags, kvälls och fackpress de senaste 10 åren. De 13 artiklar som jag 

kommer att analysera i följande text är noggrant avvägda stickprov av denna stora massa 

data. För en mer utförlig redovisning av urvalet som ledde fram till dessa 13 artiklar 

hänvisas läsaren till mitt metodavsnitt. Artiklarna representerar 3 kategorier av tryckt 

media, som var och en representerar en grupp läsare runtom i landet. Det är min 

förhoppning att jag täckt in en stor del av den svenska befolkningen genom att arbeta 

med så varierande källor.  

Den första gruppen jag valde ut var Svensk nationell press. De artiklar som gick hela 

vägen genom urvalsprocessen var Svenska Dagbladet 08-04-01, där socialarbetares 

hantering av utsatta barn behandlas. I Dagens Nyheter 11-03-03 diskuteras i ett 

debattinlägg huruvida socialtjänstens regler för ekonomiskt bistånd är rimliga. Jag har 

även tittat på nationell kvällspress. Det rör sig då om Expressen 08-06-09. Här diskuteras 

hemlösas situation i Sverige. Artikeln kombinerar många intressanta teman såsom 

ansvarsfördelning mellan organisation och profession. I denna grupp ryms även 

akademiska tidskrifter. Gruppen representeras i mitt material av Akademikern 09-12-10, 
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där rättsprocessen mot en chef inom socialtjänstens missbruksverksamhet behandlas. 

Frågor om rättssäkerhet, personlig integritet samt professionsetik behandlas. 

Grupp nummer två består av Regionsbundna morgontidningar. I Sydsvenska 06-11-09 

diskuteras ungdomsbrottslighet och ungdomsvård. I Sydsvenskan 08-04-26 diskuteras 

kuratorns roll på en skola i Killebäck. I sydsvenskan 07-11-01 tas arbetsmiljön på ett 

socialkontor i Trelleborg upp. I Göteborgsposten 05-09-18 diskuteras socialarbetares 

arbetssituation inom socialtjänsten. I Göteborgsposten 07-10-15 talas det om 

socialarbetares hantering av barn och ungdomsärenden. Avslutningsvis så behandlar 

Göteborgsposten 04-06-24 socialarbetares bemötande gentemot klienter. Särskilt fokus 

läggs då på hur socialarbetare inom socialtjänsten bemöter homosexuella. 

Grupp nummer tre består av lokaltidningar från runtom i Sverige. I Borås tidning 06-06-

02 debatteras hemlöshetsfrågan i Borås. I Trosa/Gnesta 11-12-22 diskuteras ekonomsikt 

bistånd i kommunerna. I Västerbottenkuriren 11-11-29 är det fattigdom och rätten till 

föräldraskap som avhandlas. 

8. Analys 

Jag kan se ett antal teman i artiklarna. Det handlar om ekonomiskt bistånd, utsatta barn 

och unga, kuratorns roll, socialarbetarens arbetssituation och socialtjänstens bemötande. 

Det är dock inte kategorierna som sådana jag kommer att analysera. Undersökningens 

fokus ligger på hur socialarbetaren beskrivs i dessa varierande sammanhang. De 

kategorier jag presenterat ovan är alltså enbart relevanta för urvalet. De har inte spelat 

någon roll i analysen av materialet. Det är viktigt att notera att artiklar inte är homogena 

enheter. Varje text kan innehålla flera motsträviga diskurser som försöker artikulera 

elementen på olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi ska i följande analys se 

flera spektakulära exempel på detta. Det första jag kommer att göra är alltså att med hjälp 

av mitt analysschema bena upp vad som är problemet, vem som är ansvarig, vem som 

säger vad samt hur de olika uttalandena legitimeras. Detta analysschema har jag designat 

med stöd och inspiration i Jönsson (2010), Börjesson (2003), Börjesson och Palmblad 

(2007) samt Bergström och Boréus (2005). Detta schema har jag bifogat i sin helhet som 

en bilaga i slutet av uppsatsen. Jag kommer utifrån teman i texterna att skapa tre 
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övergripande kategorier som senare i analysen kommer att vidareutvecklas till 

diskurssystem. Det kunde ha konstruerats andra typer av kategorier utifrån samma data, 

jag har även testat flera andra indelningar. Jag kan inte garantera att andra inte skulle 

föredra en annan typ av kategorisering, som med alla kvalitativa underökningar skapar 

forskaren sina kategorier delvis utifrån sin tidigare förståelse (Bryman 2011).  

Varje diskurssystem består av ett antal nodalpunkter. Runt dessa punkter orienterar sig ett 

större antal diskurser som i sin tur byggs upp av artikulerade element (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Det är dessa artikulationer vi nu ska försöka hitta och placera. För att 

återknyta till min teoretiska metafor; vi ska spänna ut nätet för att kunna urskilja mönstret 

av trådar och knutar.  

När vi väl kan se dessa kategorier har vi kommit en bra bit på vägen till att förstå hur 

konstruktionen går till. Sedan kvarstår bara att sätta de olika diskurssystemen i relation 

till varandra och för att se var de skiljer sig åt. Vilka tecken försöker de fylla med olika 

betydelse? Dessa flytande signifikanter visar oss konstruktionens kärna, de punkter där 

olika diskurssystems strävande efter meningsskapande kolliderar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Jag kommer alltså att kunna visa hur diskurssystemen skapas och 

legitimeras, samt hur de olika systemen skiljer sig åt i hur man artikulerar olika diskurser.   

 

 

8.1 Socialarbetaren som inkompetent byråkrat.  

Många artikulationer i artiklarna var av ett allmänt negativt slag. Jag har här samlat de 

uttalanden som strävar efter att konstruera socialarbetaren som en motståndare eller 

fiende.  

Den grundläggande inställningen är att socialarbetare är en samling inkompetenta 

byråkrater som bara vill hålla möten utan att få något uträttat (Sydsvenskan 06-11-09; 

Dagens Nyheter 11-03-03). I Sydsvenskan 06-11-09 uttalar sig en mamma om sin son: 

”Han går knappt i skolan alls, skolan och skolpsykologen bombarderar socialen med mejl 

och säger att det måste göras något nu. Och så vill socialen göra ännu en utredning [efter 

178 tidigare möten] (Sydsvenskan 06-11-09, s. 13). På grund av socialarbetares 
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negligerande inställning råkar klienterna i trubbel (Expressen 08-06-09; Dagens Nyheter 

11-03-03). I Trosa/Gnesta 11-12-22 får vi följa en kvinna genom sin missbrukskarriär 

och hennes kontakt med socialarbetare inom socialtjänsten. Hon berättar hur hon kom 

påverkad, knappt vid medvetande till sina möten med sin socialarbetare. Trots detta fann 

socialarbetaren ingen anledning att misstänka en missbruksproblematik. Efter en tid, när 

kvinnan gått ner sig riktigt ordentligt hamnar hon inom psykiatrin. Här får hon till slut 

hjälp. Socialarbetaren är fortfarande helt främmande för att hon kan behöva behandling 

för sitt missbruk, trots att läkaren på mottagningen slår larm. En kvinna uttalar sig: ”De 

har behandlat mig som luft. Jag har ingenting men har inte fått någon hjälp över huvud 

taget”. (Trosa/Gnesta 11-12-22, s. 18). Denna typ av uttalanden; Att socialarbetare inte 

bryr sig om att följa lagar och regler är ett återkommande tema i flera artiklar (Borås 

tidning 06-06-02; Sydsvenskan 06-11-09; Svenska Dagbladet 08-04-01; Trosa/Gnesta 11-

12-22).  

En något annorlunda beskrivning finner vi i Dagens Nyheter 11-03-03, där en anhörig 

beskriver hur socialarbetare missbrukar sin makt för att bryta ner de utsatta. En mamma 

berättar om hur socialarbetare inom socialtjänsten bemött hennes dotter; “... illvilliga 

socialarbetare som missbrukar sin makt [för] att bryta ner henne.” (Dagens Nyheter 11-

03-03, s. 27). Temat här, som återkommer i många artikulationer i flera artiklar är att 

socialarbetare är maktmissbrukande översittare (Västerbottenkuriren 11-11-29; Dagens 

Nyheter 11-03-03; Expressen 08-06-09). 

Expressen 08-06-09 diskuteras hur socialarbetare inom socialtjänstens bemöter hemlösa 

på ett tvivelaktigt sätt. En man har vräkts på grund av att socialarbetaren ansåg att hans 

hyra på 4000 kronor var orimlig. Istället betalar de nu 28500 för institutionsboende. ”... 

Den bryska behandlingen av [klienten] är lika med maktmissbruk och den barocka flytten 

är slöseri med skattepengar.” (Expressen 08-06-09, s. 2). Socialarbetare tar alltså dåliga 

beslut som leder till försämrad situation för klienterna samtidigt som de slösar upp 

skattebetalarnas pengar (Borås tidning 06-06-02; Göteborgsposten 07-10-15; Expressen 

08-06-09).   
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8.1.1 Legitimerande artikulationer:  

För att befästa bilden av socialarbetaren som den ansvarige använder man sig av flera 

artikulationer för att utesluta vems fel det inte är. En viktig hörnsten är att påvisa att det 

inte är klientens eget fel. Detta visas genom artikulationer såsom: ”[hon] ... gör allt hon 

kan för att lära sig att behärska sina svårigheter”. (Dagens Nyheter 11-03-03, s.27). Det 

vill säga, klienten gör sin del men socialarbetarna ger inte den hjälp de borde. Klienten är 

inte heller en dålig person; de gör sitt bästa för att få jobb och ta hand om sina barn 

(Göteborgsposten 07-10-15; Dagens Nyheter 11-03-03; Trosa/Gnesta 11-12-22). ”Viktigt 

att poängtera är att hon är en mycket bra mamma. Sonen är glad i skolan, glad och social. 

” (Dagens Nyheter 11-03-03, s. 27). Det är inte heller föräldrarnas fel när det går illa för 

barnen (Göteborgsposten 07-10-15; Dagens Nyheter 11-03-03). ”När han var 15 fick jag 

reda på att han hade hållit på med droger i ett år. Jag blev helt chokad. Visste inte hur 

vanligt det var...” (Göteborgsposten 07-10-15, s. 4). Föräldrarna har alltså ingen rimlig 

möjlighet att göra något åt problemet då de inte vet att det finns drogproblem bland 

ungdomar. Socialarbetare misslyckas när föräldrarna tvingas gå in och fylla deras 

funktion som skyddsnät (Dagens Nyheter 11-03-03). Det är inte heller andra professioner 

eller institutioner som felar (Sydsvenskan 06-11-09; Dagens Nyheter 11-03-03; 

Trosa/Gnesta 11-12-22). Tvärtom så gör personalen inom skola, sjukvård och 

ungdomspsykiatrin ett utmärkt jobb. Tyvärr så saboterar sedan socialarbetare det jobb 

andra utför.   

En anhörig beskriver; ”Det de på sjukhuset bygger upp, bryter socialen ner.” (Dagens 

Nyheter 11-03-03, s.27). De som intervjuas eller uttalar sig i samband med dessa 

artikulationer är främst anhöriga, men även kyrkliga samfund och frivilligorganisationer 

(Göteborgsposten 04-06-24; Sydsvenskan 06-11-09; Expressen 08-06-09; Dagens 

Nyheter 11-03-03). Det är dock alltid artikelförfattaren som i slutänden har makten över 

vad texten förmedlar. Självklart väljer journalisten vilka artikulationer som ska få 

utrymme att synas. En mindre självklar aspekt är i vilken kontext artikulationerna 

framförs. Genom att sätta ett uttalande i ett sammanhang där det ter sig löjligt kan 

budskapet förvrängas eller förlöjligas. Detta är något jag ofta sett i samband med att 

socialarbetare eller deras chefer försvarat sina beslut (Göteborgsposten 07-10-15; Dagens 

Nyheter 11-03-03; Trosa/Gnesta 11-12-22). När till exempel en klients mycket svåra och 
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orättvisa situation beskrivit på ett målande och personligt sätt i en hel sida, och 

socialchefen säger; ”om det här har gått överstyr är det bara att beklaga” 

(Göteborgsposten 07-10-15, s. 4) ryser vi som läsare över hur okänslig socialarbetare är.  

Även om det kan anas en del kritik mot politiker och socialchefer är det huvudsakligen 

den ansvarige socialarbetaren som kritiseras. Följande skrivs i samband med 

ansvarsutkrävande i ett fall: ”[socialarbetaren] tycker i princip att hennes egen 

namnteckning är värdelös, det var ju egentligen chefen som fattade beslutet om 

[klienten]. Att socialarbetare inte skulle ha något ansvar för sin myndighetsutövning 

stämmer så klart inte.” (Expressen 08-06-09, s. 2). Det beskrivs senare i artikeln att det i 

motsvarande fall har väckts åtal mot den ansvarige socialarbetaren för tjänstefel 

(Expressen 08-06-09).  

Detta anspelar på ett mycket viktigt tema; Är det socialtjänsten som organisation eller 

socialarbetaren som person som kritiseras? Det vill säga; Är det socialarbetare inom 

socialtjänsten eller är det socialtjänsten som organisation som menas när man säger 

”soc”, eller; ”socialen”? Många artiklar kan börja med att kritisera socialarbetaren för att 

sedan övergå till att benämna dem som ”soc” (Expressen 08-06-09; Dagens Nyheter 11-

03-03; Trosa/Gnesta 11-12-22). Detta skapar något av ett metodproblem då denna 

omskrivning skapar förvirring. Detta är ingen enkel fråga och en mer utförlig diskussion 

förs fortlöpande genom arbetet. 

 I de artikulationer som tas upp under ”Socialarbeatren som inkompetent byråkrat” och 

senare benämns som Diskurssystem 1 menar jag att kontexten antyder att ”soc” eller 

”socialen” är riktat till socialarbetare som en profession, och inte socialtjänsten som 

organisation. I alla andra samanhang i detta arbete riktar sig samma begrepp mot 

socialtjänsten som organisation. För att försöka minimera förvirringen kommer jag att 

benämna socialtjänsten som organisation ”socialtjänsten” medan ”soc” eller ”socialen” 

anspelar på socialarbetare som en profession, det vill säga: en samling självständiga 

individer som är ansvariga för sina egna handlingar. 
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8.2 Socialarbetaren som utbränd och överarbetat offer 

Huvudlinjen är här att socialarbetaren gör ett heroiskt försök med ett omöjligt uppdrag 

(Göteborgsposten 07-10-15; Svenska Dagbladet 08-04-01; Västerbottenkuriren 11-11-

29). Kraven är höga då socialarbetaren har utsatta människors liv i sina händer, det får 

inte bli fel (Göteborgsposten 04-06-24; Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-11-

01; Sydsvenskan 08-04-26; Dagens Nyheter 11-03-03). Socialarbetaren befinner sig dock 

i en fälla mellan sina professionella ideal och den gråa verkligheten (Göteborgsposten 07-

10-15; Sydsvenskan 07-11-01). De vill leva upp till de ambitiösa kraven i 

socialtjänstlagen men de har inte de resurser som krävs för att kunna hjälpa sina klienter 

(Expressen 08-06-09; Akademikern 2009-12-10).  

Den resurs man saknar är makt, socialarbetaren är styrd av politiker som inte vet vad 

socialt arbete innebär och inkompetenta chefer som bara tänker på ekonomin. Detta 

skapar en ohållbar situation (Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-11-01; 

Västerbottenkuriren 11-11-29); ”... det är ofta just ekonomiska, organisatoriska, skäl som 

ligger bakom undermåliga beslut gentemot enskilda” (Expressen 08-06-09, s. 2).   

I Göteborgsposten 07-10-15 beskrivs hur en 17-årig kille med svåra narkotikaproblem 

skrivs ut från ett behandlingshem på grund av bristande resurser hos socialtjänsten. Detta 

trots att behandlingshemmet rekommenderar fortsatt behandling. Efter att ha blivit 

utskriven är killen inblandad i ett rånmord där en kioskägare dödas med kniv. En polis 

uttalar sig: ”... så ser jag det som att ett människoliv gått till spillo. För att pengarna får 

styra. Det är för jävligt...” (Göteborgsposten 07-10-15, s. 4). I Svenska Dagbladet 08-04-

01 kritiserar länsstyrelsen socialtjänsten som organisation för brisande hantering av 

fosterhemsplaceringar. ”Anmälningar om att barn far illa blir liggande. Andra barn 

placeras i familjehem utan att det sedan följs upp. Skillnaden i landet är stora, bostadsort 

avgör vilket stöd barnen får...” (SVD 08-04-01, s. 11). Det är alltså inte socialarbetaren 

som är illvillig utan denne är ett offer för en hård och kall organisationsstruktur. Det är 

socialtjänsten som organisation, inte socialarbetaren som person som får ta den hårdaste 

kritiken (Västerbottenskuriren 11-11-29; Svenska Dagbladet 08-04-01; Göteborgsposten 

04-06-24; Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 06-11-09; Borås Tidning 06-06.02). 
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En alternativ problembeskrivning är att resursen som saknas är kunskap. Socialarbetaren 

vill göra ett gott jobb men har inte den kompetens som krävs (Göteborgsposten 04-06-24; 

Västerbottenkuriren 11-11-29). På grund av okunskap bemöter man sina klienter illa och 

fattar felaktiga beslut. Det är här viktigt att poängtera att i dessa artikulationer beskrivs 

det hur socialtjänsten som organisation anställer folk som inte har den formella kunskap 

som jobben kräver. Vidare leder stressen och de knappa resurserna till att fortbildning 

inte blir möjligt för socialarbetarna. Problemet läggs alltså på ett organisatoriskt plan.  

Enligt båda linjerna är socialarbetaren ett offer för dåliga förhållanden. Det är fullt 

förklarligt att de inte kan utföra ett gott arbete under dessa omständigheter.   

8.2.2 Legitimerande artikulationer 

De som konstruerar denna bild är främst olika professionella inom den sociala sektorn; 

Länsstyrelsen, skyddsombud inom socialtjänsten och tjänstemän inom SKTF eller SSR, 

men även poliser och hemlösas intresseorganisation SFSL (Göteborgsposten 04-06-24; 

Borås Tidning 06-06-02; Sydsvenskan 06-11-09; Göteborgsposten 07-10-15; 

Sydsvenskan 07-11-01; Svenska Dagbladet 08-04-01; Expressen 08-06-09; 

Västerbottenskuriren 11-11-29; Trosa/Gnesta 11-12-22).   De använder sig av ett antal 

gemensamma strategier för att legitimera denna bild. Socialarbetarna blir utbrända och 

deprimerade (Göteborgsposten 07-10-15). Detta är ett bevis på den omöjliga 

arbetssituation som socialarbetaren lever med.  Arbetet är dessutom mycket svårt, så det 

är förklarligt att socialarbetarna inte klarar av det (Göteborgsposten 07-10-15; 

Sydsvenskan 07-11-01). Klienterna har komplicerade problem som det inte finns några 

enkla lösningar på. Det finns helt enkelt inga jobb eller bostäder att få (Expressen 08-06-

09). Vidare kommer socialtjänstens byråkratiska regler att bli ett hinder, pengarna får 

styra (Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-11-01; Västerbottenkuriren 11-11-29).  

Men detta är inte socialsekreteraens fel: ”Socialsekreteraren som [min son] hade tyckte 

också att [den andra lösningen som enligt texten var bättre] verkade bra, men de högre 

upp sa nej” (Göteborgsposten 07-10-15).  

8.3 Socialarbetaren som kompetent akademiker  

Även här beskrivs socialt arbete som svårt (Göteborgsposten 05-09-18; Sydsvenskan 07-

11-01; Sydsvenskan 08-04-26; Akademikern 09-12-10). Detta spår ställer upp på de 
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flesta artikulationer av hur komplext socialt arbete är. Den stora skillnaden är att 

socialarbetaren här inte ses som ett offer utan som en kompetent akademiker; ”... hon 

följer upp och gör grovjobbet... ... till henne kan man gå med alla sina problem. Och hon 

hjälper många.”(Sydsvenskan 08-04-26, s.16). Genom att hantera de svåra situationerna 

visar socialarbetaren att denne är professionell. I vissa lägen går det bara inte att göra ett 

gott jobb; Det kan bero på tvivelaktiga chefer, dålig organisation eller bristande resurser 

(Göteborgsposten 05-09-18; Sydsvenskan 07-11-01; Akademikern 09-12-10). Den 

kompetente socialarbetaren lämnar då sin post i protest hellre än att göra ett 

oprofessionellt arbete (Sydsvenskan 07-11-01; Akademikern 09-12-10). En tidigare 

anställd vid socialtjänsten beskriver anledning till att hon sagt upp sig: ”... arbetet gick 

emot mina värderingar, min utbildning och det ansvar jag har för klienterna.” 

(Sydsvenskan 07-11-01, s.15). Problemet är att cheferna inte besitter denna 

professionalitet. De låter pengar och budget styra (Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 

08-04-26). En socialarbetare inom socialtjänsten berättar om ett nytt ersättningssystem 

som en ny chef infört: ”Det nya ersättningssystemet som infördes vid årsskiftet medför 

också att man kan tvingas säga upp någon om man betalar ut mer pengar än man får in 

från staten. Och så blir det ännu färre som ska göra ännu mer.” (Göteborgsposten 05-09-

18, s.1). Lagar och regler får brytas för att sänka kostnaderna (Sydsvenskan 07-11-01). 

En socialarbetare beskriver hur dennes tidigare chef struntar i huruvida ett ärende 

hanteras rätt; ”Ge ett avslag så får vi se om det håller i ett överklagande i länsrätten.” 

(Sydsvenskan 07-11-01, s.15). Samme chef har, när anställda bett om råd i svåra fall gett 

råd som; ”Fatta det beslut som är enklast för dig” (Sydsvenskan 07-11-01, s.15). I 

samband med detta anställer cheferna även outbildad personal som inte klarar av det 

svåra arbetet. Detta för att hålla nere kostnaderna.  

De som står för denna bild är huvudsakligen socialarbetare inom olika organisationer, 

SSR och i viss mån SKTF (Göteborgsposten 05-09-18; Sydsvenskan 07-11-11; 

Sydsvenskan 08-04-26; Akademikern 09-12-10). Men även klienter uttalar sig, vilket 

som är ovanligt i min empiri (Sydsvenskan 08-04-26). Bilden ovan legitimeras med hjälp 

av att beskriva lyckade fall. Detta är en stark kontrast till majoriteten av min empiri, som 

snarare beskriver när det gått fel. Bland dessa mer positiva artikulationer finner vi: ”På 

[en skola i södra Sverige] har socialsekreteraren alltid fyllt en viktig funktion för 
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eleverna. [dennes] dörr har alltid stått öppen.” (Sydsvenskan 08-04-26, s. 16). 

Socialarbetaren beskrivs här som en skicklig akademiker som står för en unik och viktig 

kompetens (Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 08-04-26). Att klienterna värdesätter 

sina socialarbetare och står upp och försvarar dem när politiker vill spara in och avveckla 

sänder ett starkt budskap. ” [de] ... tar strid för att få behålla sin socialsekreterare [namn]- 

vi är oroliga för vad som händer om [denne] inte finns kvar.” (Sydsvenskan 08-04-26, 

s.16).  

9. Diskursanalys 

Nu har vi arbetat oss fram till själva diskursanalysen. Självklart har även den tidigare 

analysen varit en del av denna, en förutsättning för att nu kunna introducera de 

diskursteoretiska termerna i analysen.  

Vi har sett ett antal teman. Dessa teman kommer från och med nu att kallas för 

diskurssystem. Dessa kan ses som ett kluster av nodalpunkter runt vilka ett stort antal 

andra diskurser organiserar sig. Alla artikulationer som jag presenterat från artiklarna 

bidrar alltså till att bygga upp dessa tre diskurssystem. Det handlar inte om fixerade 

positioner, alla systemen har beröringspunkter med varandra och den omgivande 

kontexten. Som vi tidigare sett finns det inga slutgiltiga artikulationer utan samtliga 

moment förblir till viss del element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vår sanning 

kan omartikuleras i en annan kontext och därmed skapas nya diskurser.  

9.1 Diskurssystem 1 

Det första diskurssystemet som tidigare kallats ”Socialarbetaren som inkompetent 

byråkrat”, bygger på negativa artikulationer där socialarbetaren av olika anledningar är 

problemet (Borås tidning 06-06-02; Sydsvenskan 06-11-09; Svenska Dagbladet 08-04-

01; Dagens Nyheter; 11-03-03; Trosa/Gnesta 11-12-22). Nodalpunkterna jag funnit inom 

detta system är:  

Socialarbetaren är neglegent; Försumlighet och ren lathet leder till att socialarbetaren 

bryter mot normer, regler och lagar.  
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Socialarbetaren är en översittare; Maktmissbruk och hybris från socialarbetarens sida 

leder till dåliga beslut.  

Dessa båda nodalpunkter kan tyckas sträva åt mycket olika håll. Området runt dem fylls 

dock av mycket liknande diskurser. Här finner vi sådant som: Socialarbetare bemöter sina 

klienter illa, De låter pengarna styra, men de kan även slösa med skattebetalarnas pengar 

(Sydsvenskan 06-11-09; Expressen 08-06-09; Trosa/Gnesta 11-12-22). Att socialarbetare 

låter sig styras av budget, men samtidigt slösar med skattebetalarnas pengar kan även det 

tyckas sända motstridiga budskap. Anledningen till att båda hamnar i detta system är att 

de bygger upp socialarbetaren som den ansvarige. Genom olika artikulationer utesluts 

alla andra aktörer. Tillslutning skapas runt definitionen att socialarbetaren personligen är 

ansvarig för problemet.   

9.2 Diskurssystem 2 

Mitt andra diskurssystem består av vad vi tidigare kallat ” Socialarbetaren som utbränd 

och överarbetat offer”. Även här dominerar de negativa artikulationerna 

(Göteborgsposten 04-06-24; Borås Tidning 06-06-02; Sydsvenskan 06-11-09; 

Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-11-01; Svenska Dagbladet 08-04-01; 

Expressen 08-06-09; Västerbottenskuriren 11-11-29; Trosa/Gnesta 11-12-22). 

Nodalpunkterna blir här:  

Socialarbetaren är maktlös; De styrs av politiska och ekonomiska krafter de inte kan 

råda över. Hit räknas även den egna organisationen.  

Socialarbetaren är okunnig; Socialarbetaren har inte den kunskap som krävs för att 

kunna klara det svåra arbetet.  

Andra viktiga diskurser här är att socialt arbete är svårt (Göteborgsposten 07-10-15; 

Svenska Dagbladet 08-04-01; Västerbottenkuriren 11-11-29). Socialarbetaren brinner för 

sitt jobb och försöker göra en insats. Till skillnad från i diskurssystem 1 är det inte 

socialarbetaren som är ansvarig för problemet, utan konstrueras snarare som ett offer för 

omständigheter utanför dennes kontroll (Svenska Dagbladet 08-04-01). Det är just detta, 

att socialarbetaren inte är den ansvarige, som skiljer system 2 från system 1. Även i 

system 1 tas nämligen kritik mot socialtjänsten eller socialen upp (Expressen 08-06-09). I 
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dessa sammanhang konstrueras artikulationerna som om det är socialarbetarens fel att de 

låter strukturen styra dem. Enligt system 2 har socialarbetaren ingen makt att motsätta sig 

stukturen utan är helt determinerade av densamma (Svenska Dagbladet 08-04-01). Felet 

ligger alltså på ett organisatoriskt plan.  

9.3 Diskurssystem 3 

Det tredje diskurssystemet skiljer sig radikalt från de andra genom en mer positiv 

grundinställning (Sydsvenskan 08-04-26, s.16). Även här beskrivs socialarbetarens arbete 

som svårt. Även här tas strukturella och ekonomiska hinder upp som viktiga problem 

(Göteborgsposten 05-09-18; Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 08-04-26; 

Akademikern 09-12-10). Men nodalpunkterna i diskurssystemet är:  

Socialarbetaren är skicklig; Trots alla svårigheter så hanterar socialarbetaren arbetet på 

ett gott sätt. 

Socialarbetaren är viktig; Denne står för en unik kompetens som är viktig för 

klienterna.  

Socialarbetaren blir alltså inte problembäraren utan en kompetent aktör (Sydsvenskan 08-

04-26, s.16). Problemet är snarare strukturen som socialarbetaren tvingas kämpa med 

(Akademikern 2009-12-10), till skillnad mot ”socialarbetaren som utbränd och 

överarbetat offer”, tar socialarbetaren strid mot systemet. Snarare än att rätta in sig i ledet 

och erkänna att man inget kan göra, höjer den kompetenta socialarbetaren rösten för en 

förändring (Göteborgsposten 05-09-18; Sydsvenskan 07-11-01).  

10. Signifikansanalys 

Vilka diskurssystem försöker då fylla samma tecken med betydelse? Det är frågan jag nu 

ska försöka besvara. Diskursteorin bidrar här med begreppet flytande signifikant, detta är 

just de tecken som flera diskurssystem försöker fylla med mening (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Genom att besvara frågan kommer jag att visa hur olika diskurssystem 

strider om makten att definiera vem socialarbetaren är som professionell. Det vill säga: 

Hur konstrueras socialarbetarens professionsidentitet?  
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10.1 Flytande signifikanter 

Hur är socialarbetaren i sitt yrkesutövande? Detta är en tydlig flytande signifikant, vi 

kan finna flera diskurser från varje diskurssystem som försöker besvara frågan. Enligt 

system 1 är antingen socialarbetaren en översittare eller en neglegent latmask (Expressen 

08-06-09; Dagens Nyheter 11-03-03). Enligt system 2 är socialarbetaren en god människa 

som försöker göra ett bra arbete (Expressen 08-06-09; Akademikern 09-12-10). 

Dominerande är dock maktlösheten, antingen på grund av bristande kompetens eller på 

grund av en auktoritär struktur (Göteborgsposten 07-10-15; Svenska Dagbladet 08-04-

01). Dominerande är också uppfattningen att det är synd om socialarbetaren som tvingas 

verka inom denna svåra struktur. Enligt system 3 är socialarbetaren en kompetent 

akademiker som bemöter svårigheterna inom socialt arbete på ett professionellt sätt 

(Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 08-04-26).  

Vad är problemet inom socialt arbete? Även detta är en flytande signifikant. System 1 

försöker konstruera bilden där socialarbetaren är problemet (Expressen 08-06-09; Dagens 

Nyheter 11-03-03). System 2 ställer till viss del upp på denna definition, en del av 

problemet ligger hos socialarbeatren (Dagens Nyheter 11-03-03). Men denne kan inte 

hållas ansvarig då de inte har makten att påverka sitt arbete (Göteborgsposten 05-09-18). 

Enligt system 3 ligger felet i strukturen (Sydsvenskan 07-11-01). Även här ställer system 

2 till stor del upp på definitionen. Inom samtliga system kan den egna strukturen ses som 

ett grundläggande hinder (Göteborgsposten 04-06-24; Göteborgsposten 05-09-18; Borås 

Tidning 06-06-02; Sydsvenskan 06-11-09; Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 07-

11-01; Svenska Dagbladet 08-04-01; Sydsvenskan 08-04-26; Dagens nyheter 11-03-03; 

Västerbottenskuriren 11-11-29; Trosa/Gnesta 11-12-22).  

Vad blir den naturliga lösningen? Enligt system 1 menar jag att den logiska lösning 

som konstrueras är att socialarbetaren bör kontrolleras bättre. Detta betyder i 

förlängningen även att de ska hållas ansvariga om de inte motsätter sig reglerna inom 

socialtjänsten när dessa är felaktiga. Enligt system 2 behöver socialarbetaren få makt över 

sitt arbete. Eftersom de inte själva har någon makt förlitar de sig på andra externa aktörer 

såsom politiker för att ta initiativet. Enligt system 3 behöver socialarbetaren få en starkare 

ställning i förhållande till struktur och ledning. De behöver mer pengar och mer makt 
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över det egna arbetet. System 2 och 3 är alltså i detta mycket lika varandra. Enligt system 

3 är förändringen dock redan på gång (Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 08-04-26), 

socialarbetaren protesterar mot den rådande ordningen och kommer själva att 

åstadkomma en förändring. Några sådana tendenser kan jag inte se i system 2.  

Vi kan se flera beröringspunkter inom de olika systemen. Vissa saker kan man till viss 

del vara överens om, medan andra är starkt omtvistade. Detta är ett uttryck för 

diskursernas ständiga förändring. Som vi tidigare sett kan aldrig ett element fullt ut 

omvandlas till ett moment, utan konstruktionsprocessen är en evig cykel (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).   

11. Effektanalys 

Vi har nu visat hur socialarbetarens professionsidentitet inte kan ses som något absolut. 

Inom det begränsade fältet som jag undersökt (tryckt press) har jag funnit flera 

motstridiga sanningar. Om min undersökning innehållit fler typer av media såsom tv eller 

radio kunde ytterligare bilder ha framträtt (jmf. Börjesson 2003). Om rent politiska 

skrifter och intervjuer inkluderats kunde ytterligare andra definitioner ha blivit synliga. 

Min poäng är alltså att socialarbetarens roll varierar kraftigt beroende ur vems ögon den 

betraktas. Identiteten är en konstruktion, inte något absolut fastslaget (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Vilken konstruktion som får dominera kan dock få stora följder för hur 

verkligheten utvecklas. Som vi sett tidigare får definitionen av hur socialarbetaren är 

stora konsekvenser för problemformuleringar, men även lösningsmodeller för problemen 

inom socialt arbete. Vi har tidigare tittat på hur det engelska barnavårdssystemet 

påverkats av pressrapporteringen (Ayre 2001). Jag menar med stöd i min analys att den 

svenska pressen har motsvarande makt här i Sverige. Det har i tidigare undersökningar 

visat sig att svenska socialarbetare inte vill ge sig in i debatten på grund av risken att bli 

smutskastade (Lundström & Andersson 2004). Om detta får fortgå kommer 

socialarbetarna inte få en chans att påverka hur deras eget yrke utvecklas i framtiden. Jag 

anser inte att vi kan sitta tysta och hoppas på att andra ska föra vår talan, dagens 

socialarbetare behöver ta ett större ansvar för hur socialt arbete beskrivs. Alla 

socialarbetare har den potentiella makten att resa sig upp och själv berätta sina historier, 

vi kan använda vår kunskap och erfarenhet för att styra socialt arbete åt rätt håll.  
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Följderna av hur sanningen konstrueras i media kommer även i fortsättningen spela en 

stor roll för oss som professionella socialarbetare. Vem får pengar till sin verksamhet? 

Vilken typ av verksamheter ska vi bedriva? Vem ska vara ansvarig för dessa? Detta är 

frågor som direkt påverkar oss som aktiva socialarbetare. Några andra som i högsta grad 

påverkas av detta är klienterna. Jag har dock slagits av i hur liten utsträckning dessa 

kommer till uttryck. Direkta uttalanden från klienter lyser med sin frånvaro i min empiri. 

Vidare så har jag funnit mycket lite referenser till hur mediebilden påverkar klienterna i 

mina teoretiska källor. Det är mycket prat om hur de professionella smutskastas 

(Akademikern 09-12-10), men inga slutsatser om hur detta kommer att påverka 

klienterna. Som jag tidigare påpekat anser jag det mycket troligt att klienterna blir lidande 

av den negativa bilden av socialt arbete (både organisationerna och professionerna inom 

fältet) de möts av i media. Att mer utförligt undersöka vad för effekter konstruktionen av 

socialarbetarens professionsidentitet får för klienterna menar jag är av stor vikt i 

framtiden.  

12. Andra teman i det empiriska materialet 

I mitt material har jag sett ett stort antal teman som jag på grund av tidsramen inte kunnat 

behandla så djupgående i detta arbete. Jag kommer här att ta upp några av de viktigaste, 

dels för att det bidrar till min undersökning, men även för att inspirera till nya studier.  

I texterna kan man se ett genomgående tema där socialarbetare sällan uttalar sig i media, 

de får därmed inte en chans att vara med och konstruera problemen. Vi kan dock inte veta 

om detta beror på att de inte tillfrågas eller om det beror på att de inte vill uttala sig. 

Tidigare forskning indikerar att socialarbetare inte vill uttala sig på grund av en rädsla för 

att framställas på ett negativt sätt i media (Lundström & Andersson 2004). Det vill säga; 

de är oroliga för att deras uttalanden ska framställas i ett sådant sammanhang att de ter sig 

som dumma eller inkompetenta.  Just detta har jag sett vissa exempel av 

(Göteborgsposten 07-10-15; Dagens Nyheter 11-03-03). Betydligt vanligare är dock att 

socialarbetarens uttalande förlorar sin tyngd på grund av att de framställs så platt och 

färglöst (Sydsvenskan 06-11-09; Expressen 08-06-09; Dagens Nyheter 11-03-03). Den 

drabbade klienten beskrivs däremot mycket målande. Texterna konstruerar en situation 

där läsaren blir emotionellt engagerad i klienten, de tycker synd om denne. När sedan 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

37 

 

socialarbetarens uttalanden återges utan någon bakgrund kommer de inte att väga tungt 

mot klientens ord.  

Ett annat vanligt grepp som används för att förminska eller förstora betydelsen av ett 

uttalande är modalitetsförskjutningar (Börjesson 2003). Textförfattaren framställer då 

socialarbetarens uttalanden som påståenden, medan motsidans argument framställs som 

absoluta sanningar (Expressen 08-06-09; Göteborgsposten 07-10-15). Absolut uttalande: 

”... den bryska behandlingen av [klienten] är lika med maktmissbruk...”(Expressen 08-06-

09, s. 2)  

Påståenden: ”... så kallad eftervård...” ”... hon säger att de försöker hitta lösningar...” 

”...anser hon.” (Samtliga artikulation i samband med att en socialarbetare försvarar sitt 

arbete i Göteborgsposten 07-10-15, s. 4).  

Det bör poängteras att det mycket sällan faktiskt är klienten som uttalar sig, snarare är det 

en anhörig eller en intresseorganisation som beskriver klientens situation. Det framställs 

sedan som om det var klienten som talade (Expressen 08-06-09; Dagens Nyheter 11-03-

03).   

Ett annat intressant tema är vad socialarbetaren kallas. I min uppsats har jag tidigare 

definierat att en socialarbetare i detta samanhang är en utbildad socionom. Dessa kan i 

artiklarna antingen heta socialarbetare, socialsekreterare, kuratorer eller helt enkelt 

refereras till som ”soc” eller ”socialen”. Det sistnämnda är mycket vanligt när det 

framförs kritik: I Trosa/Gnesta 11-12-22 beskrivs hur en socialarbetare brustit i 

uppmärksamhet ”...kom påverkad, knappt ens vid medvetande till sina möten med 

socialen.” (Trosa/Gnesta 11-12-22, s. 18). Socialarbetare är även det en vanlig titel i 

samband med kritiska uttalanden, kritiken är här ofta lite mildare och mer försonlig 

(Expressen 08-06-09; Dagens Nyheter 11-03-03). En mamma berättar om hur 

socialarbetare inom socialtjänsten bemött hennes dotter; “... stressade och omedvetet 

illvilliga socialarbetare som missbrukar sin makt [för] att bryta ner henne.” (Dagens 

Nyheter 11-03-03, s. 27). Jag kan här se en antydan till att det finns andra anledningar än 

enbart inkompetens som lett fram till felet. Det tycks alltså vara lättare att vara riktigt 

kritisk mot en enhet än mot en enskild människa. Socialsekreterare och kurator används 

huvudsakligen när det är professionella som uttalar sig (Sydsvenskan 07-11-01; 
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Sydsvenskan 08-04-26; Akademikern 2009-12-10). Att kalla sig vid dessa mer 

akademiska namn tycks skapa mer tyngd bakom budskapet. Jag har även sett det 

motsatta; att socialarbetare omnämns till att vara ”soc” eller ”socialen” när riktigt 

svidande kritik ska framföras (Göteborgsposten 04-06-24; ). Ovan tog jag upp hur 

klienten ”...kom påverkad, knappt ens vid medvetande till sina möten med socialen.” 

(Trosa/Gnesta 11-12-22, s. 18), jag ställer mig frågande till hur hon hade ett möte med 

hela socialtjänsten. Snarare är det underförstådda budskapet att alla socialarbetare inom 

”socialen” är så dåliga som den som tidigare i artikeln var en enskild individ. Tidigare i 

samma artikel tas nämligen upp exempel där just enskilda socialarbetare är de som pekas 

ut som inkompetenta och därmed ansvariga för felet (Trosa/Gnesta 11-12-22).  

Jag ställer mig starkt tveksam till om gemene man (läsarna av tidningarna) på en 

medveten nivå är medveten om vad skillnaden är mellan de olika titlarna, eller ens att 

socialsekreterare har samma utbildning som kuratorer (Lunds Universitets webbsida 

2012). Detta leder mig in på nästa intressanta tema: Konstrueras socialsekreterare, 

socialarbetare och kuratorer på olika vis? Svaret på den frågan är absolut ja. 

Socialsekreterare och kurator är typiska för diskurssystem 3, alltså en artikulation som 

hör ihop med professionalitet (Sydsvenskan 07-11-01; Sydsvenskan 08-04-26; 

Akademikern 2009-12-10). Titlarna används alltså av de som vill konstruera 

socialarbetaren som en kompetent och självständig akademiker. Landsortspress och 

kvällspress är mer benägna att slänga sig med begreppet socialarbetare oavsett 

sammanhang, ofta i en negativ kontext (Dagens Nyheter 11-03-03). Jag kan tänka mig en 

hackordning; socialarbetare inom socialtjänsten (ofta socialen eller soc) är rakt igenom 

värdelös, socialarbare är även de ganska så värdelösa. Socialsekreterare är något mer 

kompetenta medan kuratorer är kunniga och faktiskt hjälper folk. Beroende på hur man 

vill framställa socialarbetaren väljer författaren fritt bland dessa olika benämningar. Olika 

aktörer konstruerar alltså socialarbetare på olika sätt. Att undersöka mer ingående vilka 

dessa grupper är och varför de försöker skapa tillslutning runt en viss definition menar 

jag är ett mycket relevant område som borde undersökas närmare. Att använda 

socialtjänsten som ett organisatoriskt begrepp som i diskurssystem 2 är i min empiri alltid 

förknippat med hård kritik (Västerbottenskuriren 11-11-29; Svenska Dagbladet 08-04-01; 
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Göteborgsposten 04-06-24; Göteborgsposten 07-10-15; Sydsvenskan 06-11-09; Borås 

Tidning 06-06.02). Jag har inga exempel där socialtjänsten som organisation får beröm.  

13. Slutdiskussion 

Min samlade bild blir alltså att socialarbetarens identitet kan konstrueras på vitt skilda 

sätt. I mitt material har jag sett tre grupper av konstruktioner, eller diskursiva system om 

vi så vill. De viktigaste flytande signifikanserna rör hur socialarbetaren är som 

professionell. Detta medför en bestämd problemdefinition och ger följaktligen en viss typ 

av lösningsförslag. Genom denna tillslutning minskar man radikalt mängden möjliga 

problemkonstruktioner och därmed de möjliga lösningar som kan komma i fråga 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag har inte kunnat påvisa att en bestämd tidning, 

eller ens en grupp av tidningar, står bakom ett visst diskurssystem. Tvärtemot tidigare 

forskning (Lundström 2004) tycks det i mitt material som om landsortspress är mer 

negativ till socialarbetare än storstadspress. Jag har inte heller kunnat påvisa något tema 

där en viss grupp står bakom en viss konstruktion. Jag kan ana ett samband där de 

professionella försöker skapa en mer yrkesmässigt kompetent konstruktion enligt 

diskurssystem 3. Medan många andra aktörer såsom anhöriga, brukarorganisationer och 

rättsväsendet försöker konstruera en mer negativ bild som lutar mot diskurssystem 1 och 

2. Detta är dock ett mycket vagt samband, inget som jag i mitt begränsade material kan 

fastslå. Artikulationer som riktar sig till ”soc” eller ”socialen hamnar i system 1 eller 2 

beroende på om uttalandet riktar sig till socialarbetare som profession (system 1), eller 

socialtjänsten som organisation. Denna distinktion är svår att göra då gränsen kan vara 

flytande. En mer utförlig undersökning med fokus på denna skillnad (organisation kontra 

profession) skulle behövas för att kunna fastslå ett säkert samband.  

Tidigare internationell forskning har antytt att socialarbeatrens praktik konkret påverkas 

av mediernas rapportering (Ayre 2001; Cohen 2002). Detta är något jag inte direkt kan 

uttala mig om utifrån mitt material. Det tycks dock mycket troligt att så är fallet även i 

Sverige. Mediernas dramaturgiska rapportering får stort utrymme och då människor 

spenderar mer och mer tid med media (Lundström 2004; Lundström & Andersson 2004), 

tycks det logiskt att detta påverkar deras perception av verkligheten. I sann 
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socialkonstruktivistisk anda konstruerar vi vår omgivning genom hur vi uppfattar den 

(Berger & Luckmann 1972), då de allra flesta i Sverige inte har varit klienter hos någon 

socialarbetare får media agera förstahandskälla. Som vi sett påverkar detta även 

socialarbetaren (Lundström & Andersson 2004). Även politiker påverkas av media, och 

dessa har i allra högsta grad makt över det sociala arbetets praktik. En socialarbetare 

uttalade sig om detta i Lundström och Anderssons (2004) artikel:  

’Politiker kan också ”få skälvan”, när det skrivs om något speciellt ”hett” ämne. Då kan de ge 

”kontradirektiv”. Om det t.ex. har varit stora restriktioner med placeringar av tonåringar för att 

spara pengar och det sedan händer något allvarligt, ”då kan man plötsligt ha en politiker 

springande i korridoren som säger: ”Har ni inte omhändertagit den här ungen? Det måste ni 

göra!” Ja, politiker reagerar känslomässigt, ”utifrån vad man läst i tidningen”... ‘(Lundström & 

Andersson 2004, s.12).  

Som Lundström och Anderssons (2004) tidigare visat, uppfattar socialarbetare sig som 

missuppfattade och smutskastade i media. Min uppfattning av Lundström och 

Anderssons (2004) undersökning var att socialarbetare felaktigt känner sig uthängda i 

media. Detta är inte den slutsats min empiri pekar på. I min undersökning har majoriteten 

av alla artikulationer varit av ett negativt slag. System 2 är det som dominerar, det tycks 

vara mycket lätt att kritisera socialtjänsten för rigid och missanpassad struktur, 

socialarbetaren blir en bifigur utan någon verklig makt eller professionalitet. Även system 

1 är vanligt medan system 3 bara förekommer i ett mycket litet antal artikulationer. Det är 

alltså helt rättfärdigat att med stöd i min empiri säga att socialarbetare inte beskrivs på ett 

positivt sätt i svensk media. Lundström (2004) konstaterade att de dramaturgiska 

beskrivningarna tenderade att ta mer plats i media (fler förstasidor och längre reportage 

bestående av flera delar). Detta är en tendens även jag kan se i mitt material. Det är dock 

bara just en nämligen inte varit något jag fokuserat på under arbetets gång.   

Vidare har jag i min undersökning kunnat påvisa ett stort antal artikulationer där 

socialarbetares uttalanden förvrängts genom att sättas in i en obskyr kontext. Ett annat 

vanligt trick som jag påvisat är hur författaren växlar modaliteten så att alla 

socialarbetarens uttalanden framställs som påståenden, medan motsidans argument 

framställs som absoluta sanningar.  
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Flera teman har uppkommit under arbetet med denna undersökning. Jag har försökt att 

inkludera alla dessa i arbetet, detta har lett till att vissa punkter bara tagits upp i mycket 

förkortat format utan någon efterföljande analys. Alla teman som jag presenterat i detta 

arbete går att arbeta vidare med. Vad som jag finner extra intressant och aktuellet är att ta 

huvudtemat ett steg till. Nästa steg skulle då kunna vara att förstå mer om vilka aktörer 

som står bakom artikulationer. Vad har de för agenda? Hur man kan påverka 

konstruktionsprocessen på bästa sätt? Jag bygger då på ett antagande om att det vore i 

allas intresse att ändra den bild som medierna förmedlar av socialarbetaren. Att låta 

system 3 vara mer dominant, medan system 1 och 2 får ta mindre plats. Kritik är förstås 

viktigt för att utvecklas (Lundström & Andersson 2004), vad jag ser idag är dock en 

situation där socialarbetarens dåliga rykte hindrar oss från att göra ett så bra jobb som 

möjligt. Polisen har en ”medieplan” (Lundström & Andersson 2004), är det något vi 

borde satsa på inom socialt arbete?   

Avslutningsvis vill jag poängtera att min avsikt med denna undersökning var att påvisa 

konstruktionerna bakom det som uppfattas som naturligt. Det vill säga: Att visa att 

socialarbetarens professionsidentitet inte är skriven i sten. Vi har alla makten att påverka 

hur vår profession ska uppfattas i framtiden. De teman jag här har beskrivit är för mig 

tydliga, det är dock inte uteslutet att en annan forskare skulle ha dragit andra slutsatser av 

materialet. Det är nödvändigt med en större studie för att kunna säga något mer 

substantiellt. Detta var inte heller min avsikt, vi har här bara skrapat på isbergets topp. 

Jag har i alla fall inspirerats till en djupare förståelse av det naturliga. Jag hoppas att du 

som läsare nu har en något större förståelse för konstruktionsbegreppet och dess 

implikationer för vår profession likväl som vårt sociala liv.  

 

 

 

 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

42 

 

14. Referenser  

 

Ayre, Patrick (2001) Child Protection and the Media: Lessons from the Last Three 

Decades, British Journal of Social Work, 31, 887-901. 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1979). Kunskapssociologi: hur individen 

uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 

Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1. uppl. 

Malmö: Liber. 

Cohen, Stanley (2002) Folk devils and moral panics: the creation of the mods and 

rockers. 3. Ed. New York: Routledge. 

Hirsch, Paul M. & Boal, Kimberly B. (2000). Whose Social Construction? : Berger and 

Luckmann Revisited: Journal of Management Inquiry 2000 9: 256. Sida: 254-257.  

Tillgänglig via: http://jmi.sagepub.com/content/9/3/256.citation 

Jönson, Håkan (2010). Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt 

arbete. 1. uppl. Malmö: Liber. 

Lunds Universitets webbsida (2012). Kurser och program vid Lunds universitet, 

Socionomprogramet (210 hp).  

Tillgänglig via: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=320&lukas_id=SGSOC. Hämtad: 2012-03-

16. 

 

 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

43 

 

 

 

Lundström, Tommy (2004) Mellan vardag och dramatik, i: Blomberg, Helena, Kroll, 

Christian, Lundström, Tommy & Swärd, Hans (red.) Sociala problem och socialpolitik i 

massmedier, Lund, Studentlitteratur. 

Lundström, Tommy & Andersson, Gunvor (2004). Socialarbetare om massmedier: 

Nordisk Sosialt Arbeid, nr 1, vol 24 sid 2-18.  

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. ISBN:91-7307-008-4. 

Hämtad från: http://luvit.ced.lu.se/LuvitPortal/education/main.aspx?courseid=6133. 

Hämtad: 2012-03-16. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

44 

 

15.1 Bilaga 1 - Empiriskt Material 

 

Jag har här valt att inkludera lite mer information om mina empiriska källor. Detta för att 

du som intresserad läsare lättare ska kunnde hitta extra intressanta artiklar. Min 

undersökning bygger i stor utsträckning på min förståelse av dessa artiklar. Jag skulle 

rekomendera dig som intersserad att göra en tvillingstudie för att se om de resultat jag här 

har förespråkat kan vara gilltig även utifrån din förståelse av verkligehen.  Samtliga 

artiklar finns tillgängliga via retriever.  

 

Akademikern (2009-12-10).  

Borås Tidning (2006-06-02). Nilsson, Rolf. ”Socialtjänsten skapar stora problem av små 

bekymmer”.  

Dagens Nyheter (2011-03-03). Invenius, Anitra. ”Min dotter bryts ner av socialens 

regler”.  

Expressen (2008-06-09). Landell, Liv. ”Rätt av Faktum”.  

Göteborgsposten (2004-06-24). Ljung, Stefan. ”Homosexuella bemöts illa av 

socialtjänsten”. 

Göteborgsposten (2005-09-18). Papa, Lena. ”Sjuka av omöjligt jobb”.  

Göteborgsposten (2007-10-15). Bäckström, Johanna. ”Mikael borde inte ha släppts ut” 

Svenska Dagbladet (2008-04-01). Engström, Annika. ”Socialtjänsten kritiseras för 

brister i stöd till barn”.  

Sydsvenskan (2006-11-09). ”En fem år lång kamp mot socialtjänsten”.  

Sydsvenskan (2007-11-01). ”Avhopp och missnöje på socialförvaltning”. 

Sydsvenskan (2008-04-26). ”Elever tar strid för sin kurator”. 

Trosa/Gnesta (2011-12-22). Treijs, Linn. ”Familj i tvist med”. 

Västerbottenskuriren (2011-11-29). Olofsson, Mats. ”Nu är det dags att prata 

fattigdom!”. 

 



Hur är en socialarbetare?  Socialhögskolan VT- 2012 

45 

 

15.2 Bilaga 2 – Analysschema  

 

Följande är min egen tolkning av i första hand Jönson (2010). Även Börjesson (2003) 

samt Börjesson och Palmblad (2007) har inspirerat till denna modell. Vad som återges 

nedan är min grova mall för första steget av analysen. Detta är alltså hur min analys 

började. Den stora vikten har jag dock lagt vid min diskursanalytiska analys som beskrivs 

i mitt metodavsnitt.  

Problemdefinierande 

 Vad är problemet 

 Vem är ansvarig 

 Vad är orsaken till problemet 

Kategoriserande 

 Vilka kategorier konstrueras 

 Hur legitimeras dessa 

o Modalitet 

o Slagord 

o Metaforer 

 Underliggande antaganden  

Övergripande kontext 

 Vem är det som beskriver 

 Varför ska vi bry oss om vad författaren säger 

 Hur gör författaren för att höja upp sin egen betydelse och skapa legitimitet?  

 Utifrån den samlade bilden, vad blir den naturliga lösningen?  

Modalitetskonstruktioner 

Hur starkt är ett uttalande? Jag har mätt enligt en femgradig skala.  

1. Det kan vara så att... 

2. Någon tror att... 

3. Jag tror att det är så att... 

4. Jag vet att det är så att… 

5. Det är så att... 


