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The aim of this study was to examine how the Swedish news media portrays children, their

next of kin and social services in articles related to child care. To conduct the study we

examined five different newspapers from 2017 until 2018. From those five we selected 18

different articles. To select these articles we used keywords such as “child care”, “social

services'', “report of concern” and “misconduct”. By using qualitative content analysis the

empirics were divided into color coordinated categories. To guide this study theoretically we

used the theory of framing and McCombs theory of agenda setting.

The results of our study showed that the media's portrayal of social services and social child

care are overwhelmingly negative. The results showed that there is a difference in how the

media chooses to portray social service compared to the children and the childrens next of

kin. We found that the media changes the way it addresses the news depending on what part

of the story was being told. . The news articles we have examined make it a point to shine a

light on social services shortcomings and mistakes. However there are a few articles that

speak positively about the work that social services does and the results that they achieve. The

results also concluded that the media´s publicity brings little focus to biological parents, more

often than not it is the child and the foster parents that are the center of attention.

Keywords: child care, news media, social service, framing, agenda setting.
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1.Inledning

1.1  Problemformulering

Socialarbetare uppfattar medias rapportering av socialt arbete som negativt och att de historier

som når media är övervägande ofördelaktiga, baserade på partisk eller otillräcklig information

(Stanfield & Beddoe, 2013:41f). Allmänhetens sätt att ta del av dessa berättelser är via olika

medier. Dessa medier kan vara dags- och kvällstidningar, sociala medier, linjär tv eller

podcasts. Att majoriteten av det som rapporteras av media är negativt inriktad gör att

allmänhetens tillit till socialtjänsten förändras. Vidare tappar allmänheten tron på statens löfte

att ta hand om samhällets svaga och dess förmåga att tillgodose samhället (ibid.). Jämväl kan

negativa nyhetsrapporteringar tidvis leda till positiv politisk förändring.

Ett exempel på sådan förändring är fallet om Esmeralda Gustafsson, känd för svenska folket

som Lilla hjärtat. Flickan var abstinent1 och blev akut omhändertagen dagar efter sin födsel

(DN, 2020b). Vid tre års ålder upphävs flickans LVU-placering2 och placeras tillsammans

med sina biologiska föräldrar. Historien om Lilla hjärtat tog en tragisk vändning när hennes

kropp återfanns undangömd hemma hos de biologiska föräldrarna. Hon hann inte fylla fyra år.

Vid obduktionen framkom det att de fanns spår av opiater i flickans kropp (ibid.). Lilla

hjärtats historia är en av de få som lett till positiv politisk förändring i Sverige och resultatet är

lagförslaget kallat Lex Lilla hjärtat (Ds, 2021:7). Syftet med lagförslaget är att skapa

ytterligare säkerhet för barn som är placerade enligt Lagen med särskilda bestämmelser om

vård av unga, SFS 1990:52. Förslaget skulle innebära ett tillägg i 21§ LVU. Går lagförslaget

igenom skulle det resultera i att socialnämnden inte får avsluta vård enligt LVU innan dess att

de omständigheter som var grunden till beslutet har genomgått permanent och genomgripande

förändring (Ds 2021:7, s.7). Forskningen menar att den positiva förändringen som sker i

samband med medias rapportering ofta inte leder till förändring i längden. Mediaintresset av

barn som dör blir kolossalt i samband med händelsen men efter ett tag, när någon förändring

inte sker, faller det i glömska (Stanfield och Beddoe, 2013:42). Det finns såklart

undantagsfall, ett exempel på detta är fallet om Lilla hjärtat.

2 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

1 Abstinens betyder att tillförseln av tobak/alkohol/narkotika upphör. Det är de stadie då kroppen håller
på återgå till de “normala” utan preparatet i kroppen. Samt kan en få något som heter abstinenssymtom.
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Denna studie kommer att fokusera på hur omhändertagande av barn gestaltas i svensk press.

Detta då omhändertagande av barn är en uppmärksammad del av socialtjänstens arbete. En

del som väcker mycket känslor och är ofta är en del av samhällsdebatten. Utifrån tidigare

forskning kan vi se att det finns en brist på forskning gällande omhändertagande barn i svensk

media. Därför har vi valt att genomföra denna studie.

1.2 Syfte

Eftersom bristen av tidigare forskning är ett faktum är studiens syfte att bidra till

kunskapsläget. Det gör vi genom att undersöka hur barnen, deras anhöriga samt socialtjänsten

och det sociala systemet gestaltas i olika dags- och kvällstidningar om socialtjänstens

omhändertagande av barn under perioden 2017-2021. Tidningarna som undersökts är

Aftonbladet, Göteborgs tidningen, Helsingborgs dagblad, Norran och Dagens nyheter.

1.3 Frågeställningar

- Hur gestaltas de omhändertagna barnen i media?

- Hur gestaltas anhöriga till de omhändertagna barnen i media?

- Hur gestaltas socialtjänsten och det sociala systemet gällande omhändertagande av

barn i media?

1.4 Arbetsfördelning

Vi har valt att skriva så mycket som möjligt tillsammans, men viss uppdelning har dock

gjorts. Det vi skrivit tillsammans är följande hela inledande kapitlet, tidigare forskning,

metoddiskussion, etiska överväganden och avslutande diskussion. Materialet har vi

tillsammans samlat in, gått igenom och analyserat. De rubriker vi delat upp har vi sedan gått

igenom tillsammans för att göra så att texten känns bra för båda. Johanna har varit

huvudansvarig för rubrikerna “metodval”, “tillvägagångssättet”, “tillförlitligheten”,

“socialtjänsten och det trasiga systemet”. Emmeli har varit huvudansvarig för rubrikerna

“teori”, “urval och avgränsningar”, “tematisering, kodning och sortering”, “barnen i media”

samt “de (o)synliga föräldrarna”.
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2. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om socialtjänsten i media och omhändertagande av

barn presenteras. Innehållet är både internationella och svenska forskningsstudier. Avsnittet

avslutas med en sammanfattning och en beskrivning av vad uppsatsen bidrar med till

forskningsläget.

2.1 Sökprocess

För att hitta materialet till vår forskning har vi använt oss av de två sökmotorerna LUBsearch

och Swepub. Där vi avgränsat till att endast få fram “peer reviewed” och “refereegranskat”.

Vi har även vänt oss till tidskrifter för att finna vad sökmotorerna hittade. Sådana tidskrifter

har varit Socialvetenskaplig tidskrift, Nordisk Sosialt Arbeid, Nordicom Information samt

Nordisk socialrättslig tidskrift. För att vara säker ifall en artikel verkligen var “peer reviewed”

och “refereegranskat” använde vi oss utav UlrichsWeb global serials directory. Sökord vi har

valt att använda oss utav är följande: “media”, “medierapportering” (“media reporting”),

“omhändertagande” (“caretaking”/”custody”), “socialtjänst” (“social services”), “socialt

arbete” (“social work”) , “barn” (“children”)  samt “barnomhändertagande” (“child custody”).

2.2 Socialtjänst i och i relation till media

När det gäller forskningen om socialt arbete i media kunde vi se att det fanns en hel del på

ämnet (se exempelvis Stanfield & Beddoe, 2013; Lagerberg, 1985; Wikman, 2008). Vi har

även sett att det finns mycket forskning på ämnet omhändertagande av barn (se exempelvis

Alexius, 2013; Cederborg & Karlsson, 2001; Mattsson, 1998). Men när det gäller ämnet

socialtjänsten i media gällande omhändertagande av barn är utbudet mindre. Särskilt i

Sverige, där vi funnit ytterst få studier som berör ämnet omhändertagande av barn i media. De

två artiklarna som är aktuella är skrivna av Andersson och Lundström (2004) respektive

Sjöström och Öhman  (2018) som kommer att presenteras nedan.

Andersson och Lundström (2004:2ff) skriver om socialarbetares syn på massmedias

rapportering av socialt arbete med barn och unga. För att genomföra sin undersökning

intervjuade de socialarbetare i fokusgrupper. De socialarbetare som intervjuades arbetade med

barn och unga. Studiens syfte är att undersöka hur socialarbetare ser på medias rapportering

av socialt arbete och utsatta barn. Forskarnas slutsats är att socialarbetare upplever medias

kritiska granskning som nödvändig men ofta smärtsam och snedvriden (Andersson &
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Lundström, 2004:13f). Forskarna skriver även att media rapporteringens aktörer har en

betydelsefull roll genom deras konstruktion och spridning av offentlig diskurs, där

problematiska konstruktioner kan bidra till samhällelig acceptans på bekostnad av

omgivningen (Andersson & Lundström, 2004:3).

Den andra aktuella svenska studien är genomförd av Sjöström och Öhman (2018:2079ff).

Forskarna undersökte hur svenska mediers rapportering om socialtjänsten oftast är

negativ.Syfte med deras studie är att undersöka i vilken utsträckning svenska sociala

organisationer använder medias rapportering i syfte att främja organisationen. För att

genomföra sin studie använde forskarna sig utav telefonenkäter med olika svenska sociala

organisationer. I studien har forskarna frågat respondenterna om den positiva bilden artar sig

för organisationer i hanteringen av kritik, men respondenterna menade att deras organisationer

inte har en journalistisk kontakt eller kompetens att tala med media. En annan faktor var

rädslan att medias rapportering kring deras arbete och organisation skulle orsaka spänningar.

Sjöström och Öhman skriver att litteratur och massmedia som rör socialt arbete och media

ofta framställs som negativ, dock menar forskarna att deras studie kommit fram till något

annat. Deras slutsats är att respondenterna är till största del nöjda med sin professionella

relation till media samt att de organisationer som kan hantera media har skyddat både

organisationen och socialarbetare. Även om Sjöström och Öhman inte fokuserar på hur socialt

arbete framställs i media anser vi att de lyfter en viktig del av den svenska forskningen kring

socialt arbete och media (ibid.).

Vad gäller forskning om media och omhändertagande av barn har en del jämförande studier

gjorts. Bland annat Brunnberg (2001:31ff) som jämför Sverige och England. Studien syftar till

att undersöka hur media påverkat socialtjänsten. Forskaren använde sig av socialarbetare för

att utföra sin intervjustudie. Slutsatserna i studien är att tragedier, offentliga handlingar och

negativ medierapportering via maktmissbrukdimensionen kan ha en påverkan på de

förväntningar som allmänheten har. Maktmissbruksdimensionen betyder att den maktlösa som

är i beroendeställning exploateras av myndighets utövaren. Forskningen tar upp omtalade

tragiska barnavårds händelser i England, där medierna menar att socialarbetare som var

kopplade till ärendet var okunniga (ibid.).

Både Englands och Sveriges socialarbetare har fått utstå kraftig kritik för agerandet i de

berörda ärenden som media blåst upp. Visserligen har Sverige inte utstått lika kraftig kritik
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som England (Brunnberg 2001:32ff). I England hade ett flertal barnavårdsärenden skett med

dödlig utgång under sjuttio- och åttiotalet, något som hade väckt medias intresse. När studiens

utfördes så hade det inträffat ett barnavårdsärende med dödlig utgång i Sverige, men graden

av kritik mot socialsekreterare var fortfarande inte lika stor som i England. Brunnberg skriver

att brittiska media rapporteringen av socialt arbete oftast rör de allra mest smärtsamma

händelser (ibid.).

Ännu en komparativ studie är av Reid och Misener (2001:194) som jämförde medias

rapportering om socialt arbete med barn i USA med Storbritanniens dito. För att genomföra

undersökningen använde forskarna sig utav en databas för att hitta dagstidningar och

nyhetsartiklar i både USA och Storbritannien (Reid & Misener 2001:195). I sin studie

använder de sig av 399 artiklar, varav 258 från USA och 141 från Storbritannien. De

slutsatser som forskarna kom fram till var att USAs media ofta har en mer positiv inställning

till socialt arbete, medan Storbritanniens media ofta är mer negativ. Även om deras forskning

inte exakt kan peka på varför dessa skillnader blir till, visar forskarna att det kan bero på att

USA har högre krav på socionomutbildningen och har varit bättre på att definiera socialt

arbete överlag. Medan definitionen av socialt arbete i Storbritannien ofta lämnas till

journalisterna. Vidare skriver författarna att den brittiska forskningen visar att vissa områden

inom socialt arbete får mer negativ media än andra, en av dessa områden är

barnomhändertagande (Reid & Misener 2001:198ff).

Utöver ovan beskrivna komparativa studier finns forskning som fokuserar på relationen

mellan media och socialt arbete. En sådan studie har Aldridge (1990:611f) gjort. Syftet att

undersöka det teoretiska ramverk som kring medias rapportering av socialt arbete och hur

media ser ut i relation till social arbete något hon gör genom att använda sig av en

idealistisk/purislistisk modell. Slutsatserna hon kommer fram till är att artikeln kan uppfattas

som accepterande av det faktum att medias rapportering av socialt arbete är och kommer att

vara negativ. Medan hon menar att motsatsen är sann och hänvisar till att det finns situationer

där media lyft positiv rapportering. Men uppfattningen av att socialt arbete får ovanligt

orättslig media uppmärksamhet är förankrad hos professionella inom yrket. Vidare menar

Aldridge att ett sätt för socialt arbete att få mer uppskattad medial rapportering krävs det

alternativt en omorganisering av hela yrket. Där socialarbetare påstår sig jobba med polisiärt

arbete eller individuell terapi. För att på så sätt överge all strukturella tankar av sociala

problem (ibid.).

9



Även McDevitt (1996:262) skrev om media och socialt arbete och mer specifikt om

relationerna mellan allmänheten, media och myndigheter. Forskningens syfte är därför att

undersöka relationen mellan dessa aktörer. Metoden i studien är en dokumentanalys.

Slutsatserna är att allmänheten inte kan anklaga media för rapporteringen av barn i fara, det är

som att skylla på sändebudet för dåliga nyheter. Forskaren menade att uppmärksamheten av

sociala problemet att barn far illa har kunnat kopplats till medias intresse av publiciteten

(ibid.). Vidare menade hon att massmedia inte skapar åsikter hos allmänheten utan reflekterar

de åsikter som redan finns (McDevitt,1996:264).

Slutligen har också Ayre (2001:887) forskat om media och hur den som plattform kan bidrar

till att ett klimat av rädsla, misstro och skuldbeläggning skapas inom den sociala barnavården.

Studiens syfte är därför att undersöka hur media påverkar och bidrar till ett sådant klimat. För

att genomföra sin studie tittade Ayre på barnavårds skandaler som rapporterades om i media

från 1970-, 1980- och 1990-talets Wales och England. Slutsatsen som Ayre kom fram till var

att både Wales och England kommer behöver arbeta på att bygga upp allmänhetens syn på

social barnavård. Eftersom de under 70-,80- och 90-talet mest belysts i negativ media och

med det orsakat en misstro hos invånarna av dessa två länder. Det ligger i medias natur att det

sällan lyfts historier om framgång för att väga upp för alla historier om misslyckanden (Ayre,

2001:891). Istället är de misslyckanden som omtalas och spekuleras kring.

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning

Sammanfattningsvis kan vi utifrån forskningsöversikten fastställa att medias rapportering

kring socialt arbete är entydig och upplevs till största del som negativ (Andersson &

Lundström 2004; Brunnberg 2001; Aldridge 1990; Ayre 2001; Mcdevitt 1996; Reid &

Misener 2001). Vidare kan vi se att socialarbetare upplever att deras yrke får mer negativ

press än många andra samt att de upplever att deras status påverkas beroende på hur media

väljer att rapportera (Aldridge 1990; Sjöström & Öhman 2018). Mycket av den forskningen

som finns på ämnet socialt arbete i media är inte rykande färsk och en väldigt liten del är

genomförd i Sverige. Den forskning som genomförts i Sverige är skriven 2004 respektive

2018, samtidigt visar den att det är ungefär samma debatter som fortfarande hamnar i media

och samma typer av fall som ges extra utrymme.
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2.4 Uppsatsens bidrag

Vår studie kommer att bidra till forskningsfältet då mycket av den forskning som finns är

gjord för mer än 15 år sedan. Majoriteten av forskningen har genomförts internationellt,

exempelvis i: USA, England, Nya Zeeland. Det som vi sett är att en del forskare valt att

jämföra två stycken länder. Två studier av de vi tittat på använder sig av denna metod. Det

finns väldigt lite forskning kring media och socialt arbete som är genomförd i Sverige och

som sett till endast svensk media. Vidare kommer vår studie att bidra med kunskap kring hur

socialt arbete, med inriktning omhändertagande av barn, gestaltas i media. Då vi funnit en

avsaknad av sådan forskning i Sverige.
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som är gestaltningsteorin samt

dagordningsteorin. Samt presenterar vi de begreppen till analysen. Avsnittet är uppdelat i tre

rubriker “ gestaltningsteorin”, “dagordningsteorin” och “sammanfattning”. Vårt val av

denna teori är för att på ett adekvat sätt kunna besvara och undersöka våra frågeställningar.

Då vi vill undersöka medias gestaltning av omhändertagna barn, deras anhöriga samt

socialtjänsten och systemet är teorin användbar för studien. Den valda teorin belyser

gestaltningen, hur något gestaltas och dagordningen hur media framhåller gestaltningen.

3.1 Gestaltningsterorin

Gestaltningsteorin, även kallad framing theory, handlar om hur skribenten väljer att formulera

sin text för att lyfta vissa aspekter (Price & Tewksbury 1997:182ff). Vem det var som först

grundade gestaltningsteorin är något oklart. Men den person som flest anser vara förfader och

grundare är sociologen Erving Goffman, som med sin bok Frame Analysis: An Essay on the

Organization of Experience analyserar gestaltningsteorin (Strömbäck, 2014:113). Dock

fokuserar Goffman på interaktionen mellan individer och blir därför svårt att applicera på

tryckt press.

I grunden handlar gestaltning om hur en text presenteras. Price och Tewksbury (1997:182ff)

skriver vidare att genom att gestalta en text på ett visst sätt väljer media vart det vill att

fokuset ska ligga och hur texten ska uppfattas av läsaren. Strömbäck (2014:113) skriver att

gestaltningsteorin är en nyanserad teori. Strömbäck delar in den i tre delar. I ena delen handlar

det om hur textens gestaltning av verkligheten påverkar läsarens uppfattning av samma

verklighet. I andra delen menar Strömbäck att gestaltningsteorin kan handla om hur författare,

genom att gestalta en del och på ett visst sätt av verkligheten men inte en annan, kan bidra till

att reproducera och sprida ett visst sätt att se på verkligheten. Den sista delen han lyfter

handlar om mediernas innehåll och vad de representerar (ibid.). De delar av gestaltningsteorin

som vi valt att fokusera på är de två sista delarna. Det innebär att vi har valt att fokusera på

vilka delar som artiklarna väljer att gestalta och på så sätt vilka delar artiklarna väljer att

reproducera. Vi har även valt att fokusera på mediernas innehåll. Det för att vi ska kunna

svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom vi vill undersöka hur socialtjänsten,

barn och anhöriga gestaltas i svensk press.
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Då gestaltningsteorin har diffus begreppsbildning kan begreppet gestaltning (framing)

användas inom flera olika områden på flera olika sätt (Scheufele, 1999:103). Forskaren Gail

Fairhurst (2005:168) skriver att gestaltningsteorin bygger på tre delar: språk, tanke och

förtänksamhet. Språket är det som är enklast för oss att förstå eftersom det hjälper oss att

fokusera på abstrakta detaljer, kategorisera och samla information. Tanken används för att

skapa mentala modeller över hur och vad vi väljer att gestalta. Förtänksamheten handlar om

hur man utövar kontroll över spontan kommunikation (ibid.).

Tversky och Kahneman (1981:456) menar att beroende på hur författaren väljer att gestalta

sin text kan den komma att uppfattas som antingen positiv eller negativ. För att kunna avgöra

huruvida en text kommer att uppfattas som positiv eller negativ krävs det att man har en

neutral utgångspunkt. Beroende på var utgångspunkten placeras kommer texten att uppfattas

olika (ibid.)

Fairhurst definierar gestaltningsteorin på följande sätt:

the ability to shape the meaning of a subject, to judge its character and significance. To

hold the frame of a subject is to choose one particular meaning (or set of meanings)

over another. When we share our frames with others (the process of framing), we

manage meaning because we assert that our interpretations should be taken as real

over other possible interpretations. (Fairhurst, 2005:168).

Det Fairhurst menar med sin definition är att genom att applicera gestaltningsteorin på olika

ämnen eller situationer påverkar det hur ämnet uppfattas av andra. Vidare menar Fairhurst

även att genom att belysa vissa delar av ämnet men inte andra så bestämmer vi vilken

tolkning som ska ses som viktig.

3.2 Dagordningsteorin

Till skillnad från gestaltningsteorin som är mer mångfacetterade, är dagordningsteorin mer

snäv (Strömbäck 2014:99). Tillsammans med Donald Shaw presenterade Maxwell McCombs

dagordningsteorin (agenda-setting theory) 1972 i sin artikel The Agenda-Setting Function of

Mass Media (McCombs, 2006:13). Dagordningsteorin är den teori som används mest i

forskning gällande medias effekter. Dagordningsteorin tar avstamp i påståendet att
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verkligheten är för nyanserad och bred för att individer på egen hand ska kunna skapa sig en

bild av den (Strömbäck, 2014:99f). Vidare menar teorin att människan är i behov av

vägledning i vad som är rätt, viktigt, vad som hänt och vi tar del av nyhetsmedia för att ta reda

på just detta. Vidare skriver Strömbäck (2014:100) att eftersom vi använder oss av

nyhetsmedia för att ta del av verkligheten bidrar media med att forma våra erfarenheter och

upplevelser av verkligheten. Författaren menar även att nyhetsmedierna är viktiga för oss när

det kommer till samhällets dagordning. För det ger oss information om vilka samhällsproblem

som anses särskilt aktuella (ibid.). McCombs (2006:13) menar att dagordningsteorin på

många sätt går in i gestaltningsteorin då båda teorier anser att media inte bara påverkar vad

som är viktigt utan även hur människor uppfattar det som media rapporterar om. Det vill säga

dagordningsteorin handlar om vad nyhetsmedia väljer att lyfta på sin agenda och med det

väljer vad som hamnar på allmänhetens agenda. Även om McCombs anser att dessa två

teorier liknar varandra finns det forskare som motsätter sig ett sådant synsätt (ibid.).

Begreppet dagordningsmakt eller agenda-setting är Chapel Hill-studiens viktigaste begrepp

(McCombs, 2006:14ff). Chapel Hill-studien är en studie som genomfördes år 1968 av

Maxwell McCombs och Don Shaw som undersökte massmediers dagordningsmakt. Studien

ses idag som grunden till dagordningsteorin. McCombs skriver att Walter Lippman är en av

de forskare som ledde till det vi idag kallar för dagordningsteorin, även om Lippman inte

använde sig av just det begreppet (ibid.).

Hans tes är att nyhetsmedierna - våra fönster mot den stora värld som är utom räckhåll

för den direkta erfarenheten - bestämmer våra kognitiva kartor över denna värld. Den

allmänna opinionen, hävdade Lippman, svarar inte bara på omgivningen utan på den

pseudoomgivning som skapas av nyhetsmerioferna. (McCombs, 2006:25).

I citatet lyfter McCombs Lippmans tankar kring medias påverkan på allmänheten. Lippman

menar att människans bild av verkligheten formas av det vi läser. Vidare förklarar McCombs

(2006:28f) att begreppet dagordningsmakt ger en bättre förklaring till vilka nyheter som

prioriteras i media.
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3.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer vi i vår studie ta hjälp av gestaltnings- och dagordningsteorin

för att försöka se mönster i medias publicitet av svensk press, gällande omhändertagande av

barn, anhöriga och socialtjänsten. Vi har försökt besvara frågeställningarna och analysera vår

empiri med hjälp av följande begrepp: gestaltning, positiv och negativ värdering och

dagordningsmakt. Konkret kommer vi att fokusera på artikelns olika delar för att se vilket

språk som används, var tidningsartiklarna lagt mest vikt och fokus. Sedan använder vi oss av

den informationen för att se hur vissa personer gestaltas, om det är med en positiv eller

negativ värdering, samt hur artikeln påverkar dagordningen. Det vill säga vad

tidningsartiklarna trycker extra på och vad som befinner sig i skymundan.
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4. Metod och metodologiska överväganden
Nedan kommer presentation av studiens metodval, tillvägagångssätt, urval och

avgränsningar, styrkor och svagheter och tillförlitligheten. I slutet av detta avsnitt kommer

även etiska överväganden att beskrivas och resoneras kring.

4.1  Metodval

Vi har valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Då syftet med studien är att undersöka

hur media gestaltar barnen, anhöriga, socialtjänsten och det sociala systemet i artiklar

gällande omhändertagande av barn. Det gör vi genom att vi analyserar fem olika dags- och

kvällstidningarnas artiklar från perioden 2017-2021. Betydelsen av en innehållsanalys är att se

vad som redogörs (Ehn & Öberg, 2011:64). Med detta menas att studera karaktärer, händelser

eller teman (Ehn & Öberg, 2011:64; Öberg, 2015:65). Vi valde att använda oss av en

innehållsanalys som metod då den, i kombination med våra valda teorier (gestaltnings - och

dagordningsteorin), går hand i hand med vårt syfte och det vi vill undersöka.

Den kvalitativa forskningen lägger fokuset på ord och språket istället för siffror som kan

finnas i kvantitativa studier (Bryman, 2018:61;454). Kvalitativa metoder associeras till att

undersöka den sociala verkligheten, som står i relation till personer och deras konstruktion av

tolkningar samt uppfattningar (Bryman, 2018:61). Innehållsanalys är ett sätt att analysera text

och dokument för att förstå innehållet (Bryman, 2018:359). Med innehållsanalys så

kvantifierar man materialet och gör en kvantitativ studie (ibid.). Men vi har valt att göra den

kvalitativ, då vi fokuserar på ordet och språket i tidningsartiklarna. Bryman (2018:667)

skriver att innehållsanalys likväl kan utföras på ett kvalitativt sätt, för bibehålla den metodens

art.

4.1.1 Tillvägagångssätt

För att samla in vårt material har vi gått igenom flera olika steg. Första steget var att söka på

Google efter tidningsartiklar som handlar om omhändertagande av barn och socialtjänsten.

Mer specifikt använde vi oss av sökord såsom “barnomhändertagande”, “socialtjänsten”,

“barn i fara”, “LVU”. Det för att se huruvida det fanns material att ta del av. På Google

använde vi oss av avgränsningen “nyheter”. Efter vår första sökning fick vi en generell

uppfattning om vilka tidningar som lyfter det berörda ämnet. Nästa steg var att bestämma

vilka tidningar vi ville använda oss utav. För att kunna avgränsa materialet valde vi att ha ett
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tidsspann på fyra år mellan 2017-2021, samt att hålla det rikstäckande. Efter att ha bestämt

vilka dags- och kvällstidningarna vi ville använda, skapade vi prenumerationer för att få

tillgång till materialet.

Artiklarna skulle innefatta så mycket information som möjligt. Med det menar vi att de gärna

fick vara långa och innehållsrika. Nästa steg var att läsa artiklar för att finna de som uppfyllde

kriterierna att innefattas i studien. Kriterierna bestod av att de skulle kunna kopplas till

barnomhändertagande, anhöriga och socialtjänst. Artikel rubrikerna och artiklarna fick gärna

innehålla begreppen “ omhändertagande”, “LVU”, “socialtjänst”, “barn”, “missförhållande”

och “orosanmälan”.

4.1.2 Urval och avgränsningar

För att bestämma och välja urval måste man enligt Ahrne och Svensson (2015:21) fråga sig

“var kan det jag letar efter finnas?”. Efter ställt frågeställningen till oss själva kom vi fram till

ett urval. Vi har i studien använt oss av ett teoretiskt urval, som är ett form av målstyrt urval

(Bryman, 2018:498). Med detta menas att valet inte är slumpmässigt urval utan målstyrt

utifrån studiens syfte och mål. Oftast så är det målstyrda urval i kvalitativa studier för att

möjligheten till att besvara studiens frågeställningar (ibid.). Syftet och målet med vår studie är

att, som tidigare nämnt, undersöka hur media gestaltar och framställer barnen, anhöriga samt

socialtjänsten och det sociala systemet i artiklar om omhändertagande av barn. Det gör vi

genom att granska fem olika dags- och kvällstidningarnas artiklar under perioden 2017-2021.

Anledningen till att vi valt att titta på artiklar från idag (2021) och fyra år tillbaka (2017) är

för att under alla våra sökningar efter empiri, var det få som sträckte sig mer än fyra år

tillbaka.

Vi har valt att använda oss av tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), Helsingborgs

Dagblad (HD), Göteborgs-Tidningen (GT) samt Norran. Vi har valt att använda oss av just

dessa tidningar då det är tidningar från hela Sverige. Norran i Norrland, GT från norra

Götaland och HD från södra Götaland. Samt DN och Aftonbladet som är rikstäckande. I val

av tidningar har vi varit tvungna att göra avgränsningar. De avgränsningar som vi har gjort har

varit att vi endast tittat på tidningsförlag som finns online, det för att tidningen ska finnas att

läsa i hela landet. Valet av att använda rikstäckande tidningsförlag baserar sig på

resonemanget att vi ville undersöka medias gestaltning över hela landet. Hade vi valt att

förhålla oss till tidningar i enbart en specifik riksdel hade vi fått ett material som var färgat av
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händelserna i den regionen. En annan avgränsning vi har gjort är att vi har valt att endast ha

en tidning från varje riksdel. Med undantag för riksdelen Götaland då vi anser att den är så

pass stor och täcker två av Sveriges största städer att den bör innehålla två tidningar från

varsin ände. När vi valt artiklar från de olika landsdelarna har vi valt att använda oss av de

som anses vara några av Sveriges största tidningsförlag, alltså Aftonbladet och DN. I vårt val

av de övriga tidningsförlagen, valde vi HD, GT och Norran, då de är tidningar från Sveriges

övriga landsdelar, Götaland och Norrland. De är även de tidningar som vi anser bäst

representerar sin riksdel och som samtidigt har artiklar som berör vårt valda ämne.

Avgränsningar som vi gjort i insamlandet av vår empiri valde vi att använda oss av fem

tidningar. I sökning efter tidningsartiklar fann vi vid första sökningarna 182 olika

tidningsartiklar. 164 av dem föll bort på grund av flera olika anledningar. Många artiklar föll

bort då de rörde samma fall (som artiklar gällande lilla hjärtat och Ystadsbarnen). En del föll

bort då de föll utanför våra valda tidsramar eller valda tidningsförlag. Avgränsningen

resulterade i 18 stycken tidningsartiklar. Detta för att kunna samla in tillräckligt med material

för att göra en fungerande analys, samtidigt som det inte blir så pass mycket material att vi

inte kan gå tillräckligt djupt och att vår analys då blir bristande.

Aftonbladet DN GT HD Norran

Antal 5 3 3 6 1

Längd Mellan 2-6 sid.
Varav
4 st 2 sid.
2 st 6 sid.

Mellan 2-24 sid.
Varav
1st 2 sid.
1st 23 sid.
1st 24 sid.

Mellan 4-7 sid.
Varav
2 st 4 sid.
1 st 7 sid.

Mellan 2.5- 14 sidor
Varav
2 st 2.5 sid.
2 st 3 sid.
2 st 4 sid.
1 st 14 sid.

5 sid.

Tabellen visar på val av tidningar, artiklar och dess längd

Under studiens process valde vi att välja bort artiklar som vi upplevde inte var adekvata för

studiens syfte och mål. Artiklarna var relevanta på så vis att de handlade om socialtjänsten i

media men inte omhändertagandet av barn. Likväl kunde de handla om socialtjänsten i media

gällande omhändertagande av barn men det hade blivit ett överflöd av artiklar, exempelvis

hade artiklarna om Ystadsbarnen fyra olika kapitel. De var långa artiklar, som vi till en början

hade tänkt att vi kunde ha användning av. Men vi beslutade att ta två av de mest relevanta

kapitlen då det blev ett överflöd. Kapitlena vi valde var de med mest material, alltså de

längsta av de fyra kapitlena. De var även de med mest relevant fokus för studien och vi
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upplevde att de kapitlena vi valde bort upprepade mycket av de som fanns i de vi valde att

använda. Bryman (2018:499) talar om teoretisk mättnad vilket innebär man kommit till

punkten där ens insamlade material är tillräckligt för studien. En sådan mättnad uppstod i vår

studies process.

Varför vi har valt notis/reportage/nyhetsartiklar är för att analysera händelser utifrån ett brett

men även objektivt perspektiv. Debattartiklar/ledare/insändare har syftet att skapa debatt eller

väcka en reaktion hos läsaren och de författas inte av journalister (mediekompass, 2018). En

notis är en kort men informativ form av tidningsartikel, en nyhetsartikel är dock längre.

Reportage är mer personligt, de kan skrivas och formuleras i jagform (ibid.). Vi valde detta

för det är inte allmänhetens åsikter vi ska undersöka i denna studie, valet att ha olika

artikeltyper gör även så att vi får fler infallsvinklar om hur studiens syfte gestaltas i media.

Hade fokuset varit på åsikter hade debattartiklar varit ett bra val. Det är inte logiskt att välja

ledare, debattartiklar när vi ska undersöka gestaltningen av ett fenomen media utformar. Då

tidningsförlagen tydligt avskriver sig ansvar gällande åsikter kring som återfinns i

debattartiklarna. Media kanske publicerar debattartiklarna men de är inte medias gestaltning,

det är en persons egna gestaltning av ett fenomenen. Enligt vår upplevelse är reportagen bra

för temana anhöriga och barnen är mer framträdande i de artiklarna. Vad det gäller

nyhetsartiklar och notiser så är de informativa, sakliga och tillför passande material gällande

gestaltningen av socialtjänsten och de trasiga systemet.

4.1.3 Tematisering, kodning och sortering

För att kunna arbeta med och analysera det material som vi samlat in var vi tvungna att

tematisera all empiri. Det gjorde vi genom använda oss utav färgkoder, då vi enkelt kunde se

vilka delar som tillhörde de olika temana. Efter att bestämt temana bestämde vi vilken färg

vardera tema skulle ha, vilket gjordes utan större eftertanke. Temana vi upplevde som

utmärkande i artiklarna var “skuld placering” (rosa), “de (o)synliga föräldrarna” (blå), “de

yngre barnen”(lila), “de äldre barnen” (grön), “socialtjänsten” (orange) och “brister i

systemet” (gul). Vi använde dessa tema och färgkoder för att tematisera, koda och sortera

materialet. Men under studiens gång slogs vissa teman ihop och justerats en aning.

Skuldplacerning, socialtjänsten och brister i systemet slogs ihop och blev rubriken

“socialtjänsten och det trasiga systemet”. När färgerna var bestämda satte vi oss på var sitt

håll och markerade i alla artiklar utefter tematiseringen och färgkodningen. Det för att sedan
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gå igenom alla artiklar tillsammans för att se om vi båda uppfattat texternas teman på samma

sätt.

Efter det att vi markerat i alla artiklar gick vi igenom för att se huruvida de fortfarande var

relevanta, om vi ansåg att de fortfarande lyfte de teman vi bestämt eller om de pratade om

omhändertagande av barn tillräckligt ingående. Nästa steg var att sortera artiklarnas olika

delar genom att sortera efter teman och färg. Vi tittade på vilka teman som var mest

framträdande och bestämde utefter det vilka som skulle utgöra studiens olika rubriker i

resultatet. Sista steget var att dela upp de olika rubrikerna mellan oss. I kommande analys

kommer vi att använda oss av ordet “anhöriga” som ett samlingsord för föräldrar,

fosterförälder och andra släktingar. Vi kommer även att använda oss av ordet skuld och

skuld-placering, med det menar vi “vem gestaltas som ansvarig för det som har hänt?”.

4.2 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är ett sätt att beskriva och granska huruvida studien är gjord på ett trovärdigt

vis (Bryman, 2018:467). I en kvalitativ studie beskrivs tillförlitligheten med fyra punkter,

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.).

Trovärdigheten bestäms utifrån forskarens beskrivning och förklaring av trovärdigheten

(Bryman, 2018:467ff). Finns det många olika förklaringar av ett fenomen, är det upp till

forskaren att definiera den förklaring som gäller utifrån sin egen studie och undersöka dess

trovärdighet. Sedan att skapa en trovärdighet innebär likväl att forskaren arbetat med de regler

som existerat samt återkopplat till berörda i studiens process angående resultat, för att se till

forskaren uppfattat rätt verklighet. Överförbarhet innebär att resultatet i studien granskas i hur

det förhåller sig till samma eller annan kontext, likaså lyfter den tidpunkt. När det gäller

studiens överförbarhet vill vi påstå att den är god. Detta för ämnet är ständigt aktuellt då de

kan undersökas i en annan kontext (såsom plats och tid). Dock kan utfallet från en annan

kontext och tidpunkt kan komma att bli annorlunda gentemot studiens resultat (ibid.).

Pålitlighet innebär att studien genomförts på ett sådant tillförlitligt vis att utomstående kan se

och avgöra de olika steg studien tagit (Lind, 2014:132). Slutligen visar studiens pålitlighet att

den är god eftersom vi har presenterat tydligt studiens alla steg och delar så utomstående kan

följa processens gång. Med att styrka och konfirmeras menas det att forskarens egna

personliga åsikter inte kommit i vägen för arbetet (Bryman, 2018:467ff). Det är svårt att
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handla helt objektivt men med styrka och konfirmera är tanken att forskaren ska kunna visa

hen har handlat i god tro (ibid.).Genom studiens arbete har vi försökt bidra med transparens

och objektivitet. Då vi har försökt att låta egna åsikter inte komma i vägen av arbetet, är det

svårt att inte låta några åsikter påverka en, men vi har agerat i god tro. Då vi presenterat

materialet och studiens fynd för att sen beskriva vår uppfattning och tolkning.

4.3 Etiska överväganden
Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningen har särskilda regler för hur forskningen ska

kunna genomföras på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapliga rådet, 1990:5ff).

Individskyddskravet är den grundläggande principen och kopplas till de fyra grundkraven,

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Individskyddskravet innebär att forskning får inte delge individers livsförhållanden utan extra

prövning. Kravet finns till för att ge skydd åt forskningens deltagare och se till att dessa inte

utsätts för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning (ibid.). Eftersom vår

studie är en analys av offentligt material så har vi inte behövt förhålla oss till varken

samtyckes-, informations-, konfidentialitets-, eller nyttjandekravet. Då det material vi valt att

samla in är massmediala dokument som innefattas av offentlighetsprincipen.

Etiska överväganden vår studie mötte på var bland annat huruvida vi skulle anonymisera

personer som förekommer i artiklarna. Resonemanget var att det är offentligt material,

samtidigt som vi tänkte det är känsliga händelser. I en del av fallen har media har redan gått ut

med namnen eller själv anonymiserat individerna. För att vidhålla en struktur i läsningen

valde vi använda namnen. Ett annat etisk dilemma vi ställdes inför var huruvida vi skulle

referera till skribenternas namn eller inte. Då det indirekt tillskriver skribenten en större

betydelse och ansvar än om man refererar till tidningsförlagen. Vi valde därför att referera till

tidningsförlaget.

4.4 Metoddiskussion
I vår studie har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka hur

gestaltningen av socialtjänsten i media, ser ut i artiklar som rör omhändertagande av barn.

Bryman (2018:61) skriver att fördelarna med kvalitativa metoder är hur den lägger fokus på

sociala verkligheten och individers förståelse och tolkning. Nackdelar med den kvalitativa

metoden är att metoden är ostrukturerad och forskaren själv ett viktigt redskapet för studien

(Bryman, 2018:484). Det han menar är nackdelen med en sådan studie är att forskaren utgör
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en stor del av studien och kan därmed påverka resultatet (ibid.). Vi valde att använda oss av en

kvalitativ innehållsanalys eftersom vi anser att fördelarna överväger nackdelarna och att

denna metoden fungerar bäst för vår studie.

Urvalet var något som vi tänkte skulle vara fri från debattartiklar, insändare och ledare

artiklar. Detta för att vårt fokus inte var att undersöka åsikter, utan gestaltningen som media

gör av barnen, anhöriga, socialtjänsten och det sociala systemet. Med avgränsningen på fem

stycken tidningar med totalt 18 stycken tidningsartiklar. Studien hade blivit annorlunda om vi

valt att innefatta debattartiklar, insändare och ledare artiklar, det hade blivit en blandning av

gestaltning som media gör samt vad individer tycker och tänker. Vilket tidningsförlagen

tydligt säger att det inte är tidningen som svarar för åsikterna utan artikelns skribent.

Avslutnignsvis hade det kunnat vara önskvärt att utföra studien i en mer omfattande skala på

så sätt få en större bild av medias gestaltning av omhändertagande av barn.
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5. Resultat och Analys
Avsnittet är uppdelat i tre teman, varav temana är indelade i underkategorier. Tema 1)

“Barnen i media” innehåller underkategorierna “De äldre barnen” och “de yngre barnen”,

och avser att besvara frågeställningen “hur gestaltas de omhändertagna barnen i media?”.

Tema 2) De (o)synliga föräldrarna, med underkategorierna “De biologiska föräldrarna”,

“Familjehemsföräldrarna” och “Föräldrarna och det dödliga våldet” avser att besvara

frågeställningen “hur gestaltas anhöriga till de omhändertagna barnen i media?”. Tema 3)

avsnittets längsta tema: “Skulden, socialtjänsten och det trasiga systemet” med

underkategorierna “Gestaltning av rubriker som kritiska och skuldbeläggande”, “Övriga

instansers skuldbeläggning mot socialen”, “Ropen på hjälp i det trasiga systemet”,

“Anhörigas skuld mot socialtjänsten” och “Socialtjänsten, IVO och ett trasigt system” avser

att besvara frågeställningen “hur gestaltas socialtjänsten och det sociala systemet gällande

omhändertagande av barn?”.

5.1  Barnen i media

I detta avsnittet kommer vi att belysa hur barnen gestaltas i media. Vi har valt att dela in

barnen i två olika kategorier. De yngre barnen, alltså barn upp till tio år och de äldre barnen,

de från tio till arton år.

5.1.1 De yngre barnen

Ett genomgående mönster i artiklarna är hur de yngre barnen i media gestaltas som små och

sköra. Gestaltningen tar form genom till exempel val av ord eller poängtering av ålder. Ett

första exempel är reportaget om lilla hjärtat som återfinns i DN (2020b), där det står att

flickan omhändertogs och misshandlades till döds av sina biologiska föräldrar. Flickan hade

varit familjehemsplacerad sedan födseln då modern lämnade över dottern till barnmorskan.

Vid tre års ålder vill biologiska föräldrarna ha tillbaka vårdnaden över lilla hjärtat. Fokuset i

artikeln ligger hos familjehemsföräldrarna samt finns fokus på socialtjänsten och det trasiga

systemet då detta väckte stor uppmärksamhet och lagändringar i LVU föreslogs. Citatet nedan

berättar familjehemsmamman om första gången hon träffade lilla hjärtat, där vi ser hur lilla

hjärtat framställs som liten och skör (DN, 2020b):

Hon ligger invirad i en tunn filt i jourmammans armar, de står redan på farstubron och

väntar på henne. Flickan har en lila och rosa sparkdräkt i den näst minsta storleken.[...]
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Bebisen hon får i famnen väger bara strax över fyra kilo, sju veckor och sex dagar in i

livet.

I citatet om Lilla hjärtat (DN, 2020b) betonas storleken på flickans kläder, hennes vikt och

hennes ålder. Bilden som frammålas är av ett barn som är oerhört liten och bräcklig. Ett annat

exempel på hur de yngre barnen gestaltas handlar om fyra-åriga Emmy och är från ett

reportage i DN (2020a). Flickan omhändertogs som nyfödd. När hon är fyra år gammal,

kräver den biologiska pappan tillbaka vårdnaden. Fokuset i reportaget ligger på Emmy och

hennes mående i hela processen samt familjehemsföräldrarna (ibid.). I följande utdrag

beskrivs Emmys beteende i samband överflyttningen till den biologiska pappan (DN, 2020a):

Emmy är fyra år och pratar inte. Hon är sedan ett par år tillbaka mittpunkten i en

långdragen kraftmätning mellan sociala myndigheter, en biologisk pappa och ett

familjehem. Hennes ben vill inte gå. Hon svarar inte på tilltal.

I ovanstående citat kan vi se att flickan beskrivs som liten och obekväm. Det ser vi då media

trycker på hennes ålder och beteende. Att en fyraårig flicka inte kan gå eller prata är ovanligt

och formuleringen i citatet får det att upplevas som att flickans beteende är orsakat av

vårdnadstvisten hon är indragen i.

Ytterligare ett exempel som rör de yngre barnen, kan vi läsa om en 3,5 årig pojke från skåne

(DN, 2020c). Nyhetsartikeln i DN handlar om en liten pojke som vittnar om att han blivit

slagen av sin biologiska pappa. Planen var att pojken skulle flytta hem till sin biologiska

pappa trots att han bott hela sitt liv ett och samma familjehem. Hemflytten till den biologiska

fadern avbryts, efter pojkens vittnesmål. Socialtjänsten och kommunen kritiseras av IVO för

deras agerande i ärendet. Åklagaren som lade ner förundersökningen menade på att det fanns

saker i pojkens vittnesmål som talade för att pojken berättade sanningen men att pojken var

för liten för att kunna återge detaljer om när och hur våldet skulle skett. I artikeln läggs

mycket vikt vid pojkens ålder, i övrigt får vi inte veta mycket om vad som föranlett

utredningen eller hur pojken mår. Fokuset är på socialnämnden och de beslut som fattats, se

citatet nedan:
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Socialnämnden i den skånska kommunen har beslutat att med omedelbar verkan

avbryta hemflytten av den 3,5-årige pojken (DN, 2020c).

I citatet ovan kan vi se att media lyfter pojkens ålder och trycker på hur han blivit räddad av

socialnämnden. Det ser vi genom artikelns val av ord, såsom ordet omedelbar vilket skapar

uppfattningen att socialnämnden hoppar in i sista sekund och räddar den unga pojken.

En avvikande nyhetsartikel i GT (2020) är händelsen om Albin, 3 år som misshandlades till

döds av sin styvpappa. Pojken var boende hos sin mamma och styvpappa. Trots 16 skilda

varningssignaler att något inte stod rätt till slutade händelsen i tragedi. Albin uttryckte verbalt

sin skräck och oro gentemot styvpappan upprepade gånger och berättade om våldet han blev

utsatt för. I artikeln beskrivs att pojken föds in i en konflikt och att den tidigare glada pojken

förändrades till att bli skräckslagen för sin styvpappa. Det fanns blåmärken som

förskolepersonalen noterade, socialtjänsten tilldelades orosanmälan både skriftligt och

muntligt där personal inom vården kryssade i “akut fara för barnet”. Bedömningen av

orosanmälan görs och anses kunna skjutas till nästkommande dag, men då var det för sent för

akuta insatser. Fokuset i artikeln ligger på Albins skräck, händelseförloppet samt

framställningen av styvpappan och hans gärningar. Artikeln avslutas med följande citat där

Albin framställs som stark och modig, som att det han gör är ovanligt för barn i hans ålder och

situation (GT, 2020):

Vi inledde detta reportage med att konstatera att det i berättelsen om Albins död inte

finns några hjältar. Men kanske finns det en. Albin själv - som in i det sista, och på sitt

eget sätt, fortsatte att allt mer högljutt berätta vad han var utsatt för till vården,

socialtjänsten och förskolan. Ingen av dem lyssnade. (GT, 2020)

I citatet ovan kan vi se hur media väljer att framställa Albin som modig. Det ser vi genom

media valt att använda ord som hjälte. Hjältar är personer som är modig och som vågar stå

upp för sig själv och andra och barn. Vidare framställs Albin som stark vilket media gör

genom att beskriva hur Albin kämpat för att vuxna skulle lyssna på och rädda honom.

Sammandraget kan vi se att barnen i ovan utdrag från nyhetsartiklar gestaltas som små och

sköra. I fallet om Albin gestaltas pojken som mycket modig eftersom han försöker berätta vad

han blir utsatt för. Ytterligare en sak som vi kan se är gemensamt för de yngre barnen är att
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mycket vikt läggs vid deras ålder. Ju yngre barnen är desto mer frekvent nämns deras ålder.

En skillnad vi har lagt märke till, av de artiklar vi tittat på, är att av de fall där åldrar nämns är

72 procent av barnen är upp till tio år gamla. I artikeln (som sträcker sig till lite mer än en

sida) om den 3,5-åriga pojken nämns pojkens ålder fem gånger.

Vår tolkning är att de yngre barnen gestaltas som små och sköra för att läsaren ska

sympatisera med barnen. Fairhurst (2005:168) skriver om begreppet gestaltas och menar att

det är hur författaren väljer att lyfta vissa delar framför andra och på så sätt bildar en viss bild

av fenomenet. Samtidigt lyfter Tversky och Kahneman (1981:456) positiv/negativ värdering,

vilket innebär huruvida ett fenomen uppfattas som negativt eller positivt. Ett exempel på

positiv värdering är att de yngre barnen gestaltas med en sådan värdering. Artiklarna skapar

denna positiva värdering genom att använda ord såsom modig, liten och skör. På samma sätt

är modig ett ord som är större än pojken. Ingen förväntar sig att en pojke som endast är tre år

gammal vågar stå upp för när han blir felaktigt behandlad.

Med hjälp av McCombs begrepp dagordningsmakt kan vi se att artiklarna väljer att lyfta fram

hur vi ska se barnen som små och sköra eftersom saker som är små och sköra inte kan göra

något ont (McCombs, 2006:13ff). Med det menas att media väljer att gestalta fenomenet på

ett visst sätt, men även då vad som ska gestaltas, vilket är det McCombs kallar för

dagordningsmakten. Med hjälp av begreppet dagordningsmakt kan vi se att de artiklar som rör

yngre barn ges större plats i media och visar därför att de är den viktigaste samhällsfrågan.

5.1.2 De äldre barnen

Ett annat genomgående mönster i artiklarna är hur de äldre barnen gestaltas. I avsnittet ovan

nämnde vi att 72 procent av alla barn som nämns med ålder i de tidningsartiklar vi tittat på är

upp till tio år gamla. Detta innebär även att det endast är 28 procent av dessa barn är mellan

tio till arton år. Konkret betyder det, att av de 18 barn som nämns vid ålder är det endast fem

av dessa barn som är mellan 10 och 18 år. Något vi ser i artiklarna är att de äldre barnens röst

inte blir hörda. Det vi ser som anledning till varför inte de äldre barnen hörs beror hur media

väljer att gestalta dessa barn. Barnen gestaltas utan fokus på åldern, där de ses som vuxna

individer med eget handlingsutrymme och eget ansvar. Ett första exempel är händelsen

gällande Jasmine som var 13 år gammal och bodde på ett Sis-hem3. Där bor hon tills att hon

3 SiS-hem betyder statens institutionsstyrelse, dvs hem som statens institutionsstyrelse tillhandahåller.
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tar sitt liv. I artikeln beskrivs det hur Jasmine är en flicka med ADHD som kan bli

utåtagerande och att hon mot sin vilja är inlåst på ett SIS-hem för ungdomar med missbruk

och kriminalitet. Fokuset i artikeln ligger hos Jasmine. Se följande utdrag om Jasmines

agerande och vilja (Aftonbladet, 2021):

Jasmine [...] var 13 år när hon tog sitt liv på ett så kallat SiS-hem. Hon var inlåst och

isolerad mot sin vilja. (Aftonbladet, 2021)

I citatet ovan skrivs det att hon var inlåst och isolerad mot sin vilja. Något som skapar

uppfattningen att SiS-hems placeringar skulle vara frivilliga. Jasmines dagbok lyfts som

bevismaterial i rätten (ibid.). I den skriver hon:

Ska jag behöva dö för att någon ska bry sig om mig. (Aftonbladet, 2021)

Snart måste ni släppa ut mig från SiS för jag tycker att ni ej har någon riktig anledning

som håller för att ha mig inlåst. (Aftonbladet, 2021)

Jag vet att det kanske är lite egoistiskt av mig att ta mitt egna liv men jag har seriöst

inget att leva för. (Aftonbladet, 2021)

Citaten ovan visar på Jasmines förtvivlan och hennes psykiska ohälsa. Citaten är en del av

mediebilden kring en tonårings rop på hjälp och de brister myndigheterna accepterat.

Ett ytterligare exempel är flickan som vi valt att kalla pansarglasflickan utifrån medias

rubriker (HD, 2017). Artikeln är en nyhetsartikel från HD (2017) baserad efter Aftonbladets

granskning av ärendet. Hon är 14 år gammal och har bott på 33 olika vårdinrättningar under

sitt liv, redan som sex-åring så hade hon bott på sju olika placeringar och gavs diagnosen

“anknytningsstörning”. I övrigt får läsaren inte veta särskilt mycket om varken flickans

mående eller varför hon blivit placerad och omplacerad. Det som framkommer är att hon

placerades bakom pansarglas med åtta vårdare, då hon ansågs vara en fara för sig själv och

andra. Fokuset i artikeln ligger hos socialtjänsten och de brister som systemet har, då man

lyfter delar av hur gången för pansarglas flickans placeringar gått till. Men flickan själv hörs

inte med några uttalanden. Följande utdrag visar på socialtjänstens bedömningar (HD, 2017):
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Vid sex års ålder och sju olika placeringar fick flickan diagnosen

“anknytningsstörning”. Socialtjänsten bedömde då att hon inte skulle flyttas fler

gånger eftersom hon då riskerade att fara mycket illa. Ändå skulle det komma att ske

26 gånger till. (HD, 2017)

I citatet ovan ser vi socialtjänsten agerande och flickan beskrivs kortfattat. Löpande i texten så

framkommer inte mycket om flickan, hon gestaltas som sin egen person och olikt de små

barnen.

Sammandraget kan vi, med hjälp av Fairhurst’s begrepp gestaltning, se att det som är

gemensamt för hur de äldre barnen gestaltas är att de sällan får sin röst hörd i media

(Fairhurst, 2005:168). Anledningen till att Jasmine fick sin röst hörd berodde på att hon valde

att avsluta sitt liv, något som fångade medias intresse. Artiklar som rör de äldre barnen har sitt

fokus på föräldrarna och myndighetspersoner istället för på barnen. Jasmine är den av de äldre

barnen som får sin röst hör i artikeln om henne, men hon är inte en del av dagordningen.

Vilket skiljer sig från artiklarna som handlar om de yngre barnen. I artiklarna som rör de

yngre barnen är det barnen som står i centrum och som representerar dagordningen. Hur

mycket som framkommer om barnen i artiklarna beror på var artikelns fokus ligger. I en del

artiklar finns det endast en mening eller två om barnet i fråga. Ibland är det bara ålder och kön

som framkommer. I andra artiklar är det långa utläggningar om hur barnen kämpat för sina

liv och att ropen på hjälp gått ohörda. Det vi kan se i temat barnen i media är hur

dagordningsmakt spelar in här (McCombs, 2006:19). Majoriteten av de artiklar som skrivs

gällande omhändertagande av barn i svensk press handlar om små barn som är sköra och som

behöver eller behövde räddas. Med hjälp av dagordningsmakten kan vi se att de yngre barnen

är de som ska synas på allmänhetens dagordning. De äldre barnens historier bör ses som

undantag.

Vår tolkning är att media väljer att gestalta Jasmines som en kämpe utifrån dagboken som

lyfts. Medias bild av en rationell flicka som vill ha vettiga svar. Media väljer att gestalta

socialtjänsten och majoriteten av de äldre barnen enligt dagordningen. Med de menar vi att de

väljer lyfta exempelvis att Jasmine själv sökt kontakt med socialtjänsten under en längre

period utan svar. Citaten som är tagna ur hennes dagbok skapar även uppfattningen att

socialtjänsten inte varit tydliga i sitt beslut gentemot Jasmine och att självmord är det enda

sättet att få någon uppmärksamhet (Aftonbladet, 2021). I artikeln om pansarglasflickan ser vi
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hur hon gestaltas som ett offer för socialtjänsten och det trasiga systemet. Hur media väljer

dagordningen över att presentera delar av flickans historia om placeringar och

omhändertagande. Likväl så skapas skapas uppfattningen utifrån medias gestaltning, att det är

antalet förflyttningar som orsakat diagnosen hos pansarglas flickan. Vidare skapar media en

bild av att socialtjänsten antingen inte har någon kontroll över dess brukare eller bara inte bryr

sig. De äldre barnen gestaltas med en positiv värdering och negativt ljus skiner över

socialtjänsten. Det artar sig genom hur media väljer att rikta dagordningen samt att de fallit

offer för ett bristande system.

5.2 De (o)synliga föräldrarna

Detta avsnitt handlar om föräldrarna, både de biologiska och familjehemsföräldrarna. Vi

kommer i avsnittet att titta på hur föräldrarna gestaltas i medias rapportering gällande

omhändertagande av barn. Avsnittet är indelat i tre underkategorier: “de biologiska

föräldrarna”, “familjehemsföräldrarna” och “föräldrarna och det dödliga våldet”.

5.2.1 De biologiska föräldrarna

Ett genomgående tema i materialet är hur de biologiska föräldrarna gestaltas som vårdslösa

och oansvariga. I en artikel från Aftonbladet (2018b) skrivs det om ett 1,5 årigt barn som

omhändertogs av socialtjänsten efter misstanke om näringsbrist, där nämns föräldrarna i

nästintill varje mening. Artikeln handlar om en familj vars yngsta barn inte går upp i vikt som

hen ska. Vidare får vi veta att föräldrarna träffat läkare som ger recept på näringsersättning då

hen anser att barnet befinner sig i svälttillstånd. Den ersättning som skrivs ut är inte vegansk

och föräldrarna är inte nöjda. När de väl går med på att ge mjölkbaserad ersättning har

beslutet om omhändertagande redan gått genom (ibid.). Artikelns fokus ligger på föräldrarna

och hur de tänkt och gjort gällande barnets matintag. Pappans kommentarer på händelsen tar

över artikeln och när en läkare påstår att barnet lider av svälttillstånd säger pappan:

Vi var inte överens om det. Vårt barn gjorde allt det normala barn gör - men var bara

inte pigg på att äta mat. Vi ansåg att vårt barn var underviktig men inte att barnet svalt

(Aftonbladet, 2018b).
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I ovanstående citat ser vi hur pappan framställs som att han lever i förnekelse och att det är

han som vet bäst. Även om en läkare uttalat sig angående barnets hälsa och socialtjänsten

omhändertagit barnet kan föräldrarna till barnet fortfarande uppfattas som att de vet bäst.

Ytterligare ett exempel på hur föräldrar gestaltas i media kan ses i fallet med Ystadsbarnen.

Ystadsbarnen är en syskonskara på fem barn, varav fyra minderåriga (HD, 2019a). Dessa barn

har hållits isolerade, borta från samhällets radar, under närmare två decennier. Barnen

missköttes av föräldrarna, de kunde inte själva sköta sina basala behov som exempelvis gå på

toa, handskas med pengar, prata eller knyta skorna (ibid.). Ystadsbarnen är ett ärende som

väckt mycket mediaintresse, där fokuset ligger hos de biologiska föräldrarna men även det

trasiga systemet. I ett exempel om Ystadsbarnen står det om hur föräldrarna har en hög

utbildning men ändå vanvårdat sina egna barn. Se utdraget från HD (2019c):

Två välutbildade föräldrar med flera års universitetsstudier i bagaget. En mamma och

en pappa som har vanvårdat och isolerat sina barn från samhället under lång tid, enligt

myndigheter och domstolar (HD, 2019c).

I ovanstående citat ser vi hur media väljer att trycka på föräldrarnas bakgrund jämfört med

deras agerande. Citatet är formulerat på sådant sätt att läsaren får uppfattningen att

välutbildade personer borde vetat bättre och att föräldrarnas bakgrund går emot deras

agerande.

Ännu ett exempel på hur föräldrar beskrivs som negativt är i en artikel från HD (2020), där vi

kan läsa att fadern som beviljats ensam vårdnad inte fått träffa sitt barn på två år. Pappan får

ensam vårdnad i både tingsrätten och förvaltningsrätten men när mamman gör en

orosanmälan på pojken går socialtjänsten in. Pojken omhändertas då föräldrarnas infekterade

separation och vårdnadstvist gör att hans hälsa och utveckling skadas. Sedan dess har pappan

inte fått träffa pojken. Mamman har anklagat pappan för våldtäkt på barnet och även om det i

artikeln inte framgår om våldtäkten ägt rum eller inte, lägger artikeln all skuld på mamman

(ibid.). Fokuset i artikeln ligger på pappan, i citatet nedan visas pappans engagemang i

ärendet:
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Pappan har oavbrutet sökt kontakt med socialförvaltningen och krävt att få veta vad

som händer med hans pojke, var han är och hur han mår. Han har inte fått träffa

honom, något mamman däremot fått (HD, 2020).

I citatet framkommer att pappan gestaltas som väldigt aktiv och sökande efter svar. Det

framstår en skuldbeläggning av mamman medan pappan gestaltas som ett hjälplöst offer.

Sammandraget kan vi se att de biologiska föräldrarna ofta befinner sig i bakgrund av

historierna som rör omhändertagande av barn. De biologiska föräldrarna gestaltas allt som

oftast som ytterst ansvariga för barnens säkerhet. Även om det läggs mycket skuld på

föräldrarna hålls de sällan ansvariga för hur de agerat i relationen till sina barn.

Vår tolkning är att biologiska föräldrar gestaltas negativt. Något vi kan konstatera, med hjälp

av Tversky och Kahnemans (1981:456) teori och begrepp. Detta för att media gestaltar de

utifrån att beskriva vilka “hemska” handlingar de gjort mot barnen. Det är de slagkraftiga

orden som får de biologiska föräldrarna att gestaltas i negativ värdering. Fairhurst (2005:168)

hjälper oss att se att de biologiska föräldrarna ofta gestaltas som skurkar. Personer som är

självcentrerade och endast tänker på vad som är bäst för dem och inte vad som är bäst för

barnet. Med hjälp av McCombs begrepp dagordningsmakt kan vi se att de biologiska

föräldrarna inte tar stor plats på allmänhetens dagordning (McCombs, 2006:13ff). Då vi ser att

familjehemsföräldrarna, barnen och socialtjänsten upptar den större delen av vad media har på

sin dagordning. Även om de biologiska föräldrarna inte har stor plats på dagordningen så är

det hos dem oftast skulden läggs.

5.2.2 Familjehemsföräldrarna

Ett genomgående tema i materialet är hur familjehemsföräldrarna gestaltas som välvilliga,

goda och stöttande. Ett exempel på detta finner vi i tidningen Norran (2019) kan vi läsa

nyhetsartikeln om hur Emmy och familjehemsföräldrarna gestaltas. Den biologiska pappan

ges lite plats. Han nämns i rubriken och kort i artikeln, men något större fokus får han inte. En

kort redogörelse för hur flickans biologiska föräldrar är kommer i början av artikeln. Där

betonas deras unga ålder. Ett litet stycke läggs in om att pappan idag har jobb, boende och

sambo. Som för att visa på att pappan bör anses som vuxen nu (ibid.). Istället är det

familjehemsföräldrarna och Emmy själv som upptar större delen av artikeln. Flickan har varit

frivilligt placerad i familjehem sedan födseln. Hennes föräldrar var unga och ansåg att de inte
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kunde ta hand om barnet. Fyra år senare vill pappan ha tillbaka flickan. Artikeln lyfter hur

Emmy reagerar på förflyttningen och hur hennes utveckling påverkas av den påskyndade

överflyttningen. Fokuset i artikeln är familjehemsföräldrarna.

Hon är så liten, men hon processar det här med att ha två föräldrapar. Vi har alltid varit

måna om att hon ska veta var hon kommer från och ha en relation till sina biologiska

föräldrar, men det som händer nu skadar henne, säger familjehemsmamman (Norran,

2019).

I citatet ovan lyfts familjehemsföräldrarnas beskrivning av situationen runt Emmy.

Situationen framställs som komplicerad och inte till gagn för flickan.

Ytterligare ett exempel på hur familjehemsföräldrarna gestaltas kan vi se i utdraget från DN

(2019b) som rör berättelsen om Lilla hjärtat, en flicka som hittades död efter att hon blivit

återförenad med sina biologiska föräldrar. I utdraget nedan ges ett exempel på hur flickans

familjehemsföräldrar gestaltas som omsorgsfulla, brydda och kärleksfulla:

Precis som när jag var nybliven mamma åt mina andra döttrar var jag väldigt

uppmärksam på allt hon gjorde, jag vakade på nätterna och kontrollerade att hon

andades, att hon hade det bra. Det var precis samma instinkter som väcktes. Jag bar

henne i sjalen för att hon skulle känna att jag alltid fanns hos henne, att jag var hennes

mamma. Hon bodde på min kropp den första tiden [...] (DN, 2019b).

Citatet ovan visar att familjehemsföräldrar kan agera som det vore deras biologiska barn.

Media trycker på att de gjort mycket för barnet och det enda barnet vet är familjehemmet.

Sammantaget kan vi se familjehemsföräldrarna gestaltas positivt som räddarna i nöden, till

motsats från de biologiska föräldrarna, som gestaltas med negativ värdering. Vidare trycker

media på att det är fel av de biologiska föräldrarna att ta tillbaka sina barn. Fairhurst

(2005:168) teori hjälper oss se att familjehemsföräldrarna gestaltas som osjälviska och goda,

medan de biologiska föräldrarna gestaltas som att de endast tänker på vad de vill. I

majoriteten av alla artiklar är det familjehemsföräldrarna som får störst plats. Det vi kan se

med hjälp av dagordningsteorin är att familjehemsföräldrarna får större plats av media på

dagordningen i jämförelse med biologiska föräldrarna (McCombs, 2006:19). De biologiska
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föräldrarna är de som skuldbeläggs samtidigt som de ofta rör sig i bakgrunden av historien, i

skuggan av familjehemsföräldrarnas godhet (ibid.).

Vår tolkning är att familjehemsföräldrarna gestaltas som hjältar, medan de biologiska

föräldrarna gestaltas som skurkar. De biologiska föräldrarna tänker endast på sig själv och vad

de vill, inte vad som är bäst för barnen. Familjehemsföräldrarna får stor plats av media och

gestaltningen är till deras fördel. Där kan dagordningsteorin och makten associeras in, då

media aktivt väljer vad dagordningen ska vara och vad som allmänheten ska få ta del av.

5.2.3 Föräldrarna och det dödliga våldet

Ett mönster i materialet är dödligt våld mot barn. Ett exempel på detta våld finner vi i artikeln

om Lilla hjärtat (DN,2020b). Vi kan läsa hur modern beskrivs genom att hon lämnar BB utan

barnet med sig. Senare skrivs det om fadern och att han är hotfull, våldsam och att Lilla

hjärtat fick leva under sekretess liknande förhållande för hennes egen säkerhet. Föräldrarnas

problem belyses och vilka svårigheter de har. Pappan är inte en del av rättsprocessen då han

tog livet av sig kort efter händelsen. Men vi kan läsa om misstankarna mamman erhåller efter

flickans död. Se utdraget nedan från DN (2020b):

Den biologiska mamman är på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till annans

död och brott mot griftefriden. Hon nekar till brott. Enligt DN:s uppgifter har man

hittat spår av opiater i flickans kropp (DN,2020b).

I citatet ovan framställs mamman som likgiltig till situationen men likväl framställs hon som

skyldig redan innan domen fallit. Ytterligare ett exempel handlar om Albin. Albin var tre år

gammal och bodde tillsammans med sin lillebror, biologiska mamma och styvpappa. I

utdraget från artikeln i GT (2020) beskrivs mammans reaktion på det våld som Albin fått

utstå:

Mamman säger i domar och utredningar att hon inte fått några signaler på att Albin

blev misshandlad och att det dödliga våldet ”kom som en blixt från en klar himmel”

(GT, 2020).

I citatet framställs mamman som blåögd och naiv, samtidigt som hon skuldbeläggs för att hon

inte skyddat Albin. Det ser vi då mammans ords sätts i kontrast till det våldet som Albin blev
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utsatt för. I nyhetsartikeln om Albin så kan vi läsa ingående om styvfaderns systematiska våld

medan pojkens biologiska föräldrar håller sig i bakgrunden. Styvpappan gestaltas som

skräckinjagande men samtidigt kan fasaden upprätthållas för ingen utomstående frågar.

Artikeln lägger vikt vid våldet mot Albin och hur allvarlig situationen var.

I ytterligare ett utdrag av Aftonbladet (2020), som handlar om ett barn som dödades av sin

mamma trots att flertalet orosanmälningar gjordes. Det som framkommer i artikeln är att IVO

kritiserar socialtjänsten för deras avvaktande efter inkommande av orosanmälan, brister i

insamlingen av information (ibid.). Fokuset i artikeln ligger på socialtjänsten. Ett utdrag från

Aftonbladet (2020) är följande:

Flera orosanmälningar gjordes – men socialtjänsten avvaktade. Till slut hittades det

fyraåriga barnet död i sin mammas bostad. Nu får socialtjänsten i Halmstad kritik för

hur de hanterat orosanmälningar rörande pojken (Aftonbladet, 2020).

I citatet framställs socialtjänsten som passiva och som ansvariga för pojkens död. Det ser vi

genom medias val av ord såsom avvaktande, kritik och till slut. Vilket skapar uppfattningen

att socialtjänstens agerande orsakade pojkens död.

Sammandraget kan vi med hjälp av Tversky & Kahneman (1981:465) begrepp se, att det som

är gemensamt för hur de biologiska föräldrarna gestaltas är hur de ofta skuldbeläggs till

skillnad från familjehemsföräldrarna, som oftas gestaltas med en positiv värdering. De

gestaltas som välvilliga och trevliga. Familjehemsföräldrarna är också de som gestaltas som

barnets yttersta försvar. De sätter barnets bästa i fokus. På motsatt sida från positiv värdering

finns negativ värdering (ibid.). Det är just detta begrepp som används för att gestalta de

biologiska föräldrarna. De biologiska föräldrarna gestaltas nästintill alltid med en negativ

värdering om de nämns alls. Även om de ofta gestaltas som känslokalla och själviska så är det

ofta väldigt liten skuld som läggs på dem. Vidare läggs ytterst lite ansvar till barnens

ohälsosamma livssituation.

Vår tolkning är att de biologiska föräldrarna sällan hålls ansvariga och gestaltas allt som oftast

med en negativ värdering. I artiklarna som rör dödligt våld läggs skulden oftast på de

biologiska föräldrarna. Det vi kan se i gestaltningen av biologiska föräldrar är att de gestaltas

med negativ värdering (Tversky & Kahneman, 1981:465). Detta märks genom valet av vad
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och hur något gestaltas. Det vill säga med hjälp av McCombs (2006:19) begrepp

dagordningsmakten kan vi se att det som hamnar på allmänhetens dagordning inte är de

biologiska föräldrarna, då de allt som oftast befinner sig i bakgrunden av artiklar som gäller

omhändertagande av barn. Allt som oftast är det barnen som står i fokus, bakom dem är

familjehemsföräldrarna tillsammans med socialtjänsten och längst bak, i skuggorna, befinner

sig de biologiska föräldrarna.

5.3 Skulden, socialtjänsten och det trasiga systemet

Detta avsnitt handlar om gestaltningen av socialtjänsten och systemet. Avsnittet har fem

underkategorier: “Medias gestaltning av rubriker”, “Övriga instansers skuldbeläggning mot

socialen”, “Ropen på hjälp i det trasiga systemet”, “Anhörigas skuldbeläggning av

socialtjänsten” och “Socialtjänsten, IVO och ett trasigt system”.

5.3.1 Medias gestaltning av rubriker

Ett återkommande fenomen i materialet var medias framställning av stora häpnadsväckande

rubriker. I flertalet artiklar placeras skulden gällande omhändertagande av barn hos

socialtjänsten och systemet. Ett exempel på en sådan rubrik är följande utdrag från

Aftonbladet (2018b):

“Familjen åt vegankost- barnet omhändertogs av socialtjänst” (Aftonbladet, 2018b).

I citatet ovan framställs rubriken på ett sådant vis att media tillskriver ett intresse med hjälp av

språk och ordval. Samt att den kan tolkas som skuldbeläggande mot socialtjänsten utifrån

medias gestaltning. Med detta menar vi att rubriken framställs som att socialtjänsten

omhändertog barnet enbart för familjens val av vegankost. Men om man fortsätter läsa i

artikeln framställs socialtjänsten utifrån en positiv värdering, för hur de agerade i de aktuella

ärendet. Detta kan vi se i följande citat:

En 1.5-åring omhändertogs av socialtjänsten i Nacka efter misstänkt näringsbrist

(Aftonbladet, 2018b).

I ovanstående citat ser vi hur artikelns rubrik skiljer sig från artikelns budskap. Det gör att vi

genast uppfattar en stor skillnad i hur media väljer att vinkla och belysa socialtjänsten bara
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genom rubriker och löpande text. Skillnaden blir att det tillskrivs ett större värde i rubrikerna

om de är av negativ värdering. Då detta är det första läsaren ser och kan därav vara

missledande ifall de inte fortlöper i den negativa värderingen.

Ett annat exempel är en rubrik från Helsingborgs dagblad (2019e): “Rektorn: ‘Jag slog larm

om Ystadsbarnen för tio år sen’”. Rubriken är framtagen för läsarna som redan känner till

händelsen. Det vi ser i rubriken är att en rektor har slagit larm till någon angående

Ystadsbarnen för 10 år sedan. För de läsare som redan känner till historien, skuldbeläggs

socialtjänsten redan i rubriken. För läsare som inte är insatta är rubriken svår att förstå. Med

hjälp av nedanstående citat blir bilden av vad som hänt tydligare. I artikeln kan vi läsa mer

ingående vad rektorn säger:

”Jag bad socialtjänsten att göra ett hembesök.” Men ingenting hände (HD, 2019e).

I citatet kan vi tydligt se vem rektorn larmat och om hur rektorn lägger skuld på

socialtjänstens brist på agerande. Ett annat exempel är artikeln “socialtjänsten

tvångsomhändertog fel barn” (Aftonbladet, 2018a). Se följande citat:

Socialtjänsten på Orust tog fel barn när man skulle göra ett akut

tvångsomhändertagande. Enligt polisen blev en nioåring förväxlad med en tvååring.

(Aftonbladet, 2018a).

I citatet ser vi hur skulden läggs på socialtjänsten och deras bristande förmåga att identifiera

de barn de arbetar för att skydda.

Sammandraget kan vi se att socialtjänsten till största del gestaltas negativt. Med hjälp av

Tversky & Kahnemans (1981:465) begrepp positiv/negativ värdering, kan vi se att samtliga

utdrag visar hur media väljer att skriva enligt dagordningen och därigenom hur de väljer att

gestalta socialtjänsten. Det vi även ser är hur gestaltningen är av negativ värdering. Även om

inte det är samma vändning som i första exemplet med barnet och vegankosten, så ser vi att

det förekommer kritik mot socialtjänsten från medias rapporteringar.

Vår tolkning är att media gestaltar i dagordningen stora häpnadsväckande händelser som

väcker uppmärksamhet men som även visar på missförhållanden. Med hjälp av Fairhursts
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(2005:168) och Tversky och Kahnemans (1981:465) begrepp kan vi se att bilden av

socialtjänsten gestaltas med negativ värdering och de gestaltas som oförmögna att klara sina

arbeten. Det vi ser är att socialtjänsten gestaltas på olika vis med olika värderingar.

Återkommande ser vi att rubrikerna är intresseväckande. Utifrån McCombs (2006:13)

begrepp dagordningsmakt kan vi se att medias rubriksättningar anpassas utifrån

dagordningen. Gestaltningen som media formar med hjälp av dagordningen tolkar vi är

anpassad till att väcka intresse och få läsare. Då det är utifrån vår tolkning mer intressant att

läsa om något som fel och missförhållande än något som är positivt.

5.3.2 Övriga instansers skuldbeläggning mot socialen

Ett återkommande mönster är hur socialtjänsten och systemet gestaltas i media utifrån den

kritik media väljer att inkludera i dagordningen. Ett sådant exempel återfinns i en artikel från

GT (2019a) som handlar om barn som försvunnit trots att de var omhändertagna av

socialtjänsten. I exemplet kritisera en tjänsteman socialtjänsten för deras arbete kring

omhändertagande av barn. Fokuset i artikeln ligger på systemet. Citatet nedan visar på en

tjänstemans kritik mot socialtjänsten:

[...] “socialtjänsten har uppenbarligen tappat greppet om ärendet” och att

kammarrätten fått ta del av en ljudfil från den försvunna dottern där hon

beskrev  “förfärliga  förhållanden”  (GT, 2019a).

I citatet ser vi framställningen av socialtjänsten som något negativt då medias dagordning

innefattar den kritik som medför en negativ bild av socialtjänsten och systemet.

I en annan artikel från GT (2019b) gällande samma ärende beskrivs hur syskonen skulle ha

skyddats från hedersrelaterat våld men som misstänks ha kidnappats. Fokuset i artikeln ligger

hos systemet och socialtjänsten. En advokat uttrycker sig kritisk till socialtjänsten:

Nu väcks kritik mot socialtjänsten, som en advokat menar har “tappat kontrollen över

barnen” (GT, 2019b).

I citatet ovan ser vi en stark kritisk framställning av socialtjänsten. Vidare ser vi hur media

väljer att framhäva och betona det faktum att uttalandet gjorts av en person med auktoritär

status, i detta fallet en advokat.
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Sammandraget kan vi se att samtliga utdrag ur nyhetsartiklarna rörande omhändertagande av

barn visar hur socialtjänsten gestaltas som en negativ verksamhet. Deras arbete gestaltas som

otillräckligt samt att det är socialtjänsten som bär största skulden och ansvaret, gällande hur

media nyttjar dagordningen för val av publicitet.

Vår tolkning är att gestaltningen får en annan betydelse och värdeladdning när det är

auktoriteter som uttrycker sig. Fairhurst (2005:168) talar om att språket är den aspekt som

hjälper oss att gestalta, sortera och förstå abstrakta fenomen. Tidningsartiklarnas gestaltning

mot socialtjänsten i media omskrivs med en negativ värdering, speciellt efter socialtjänstens

misslyckanden och felaktiga ageranden. Tversky och Kahneman (1981:456) talar om

värderingar hur det kan gestaltas positivt, neutralt och negativt beroende på hur man väljer att

gestalta fenomenet. Hur media väljer de nyheter som ska ut till medias kännedom är helt och

håller på dagordningen och dagordningsmakten, där uppfattningen är att auktoriteter har ett

stort inflytande. McCombs (2006:28f) menar just detta att dagordningsmakten är medias val

av nyhetsrapportering men även vilka som ska ha företräde. Gestaltningen media gör är att

flertalet instanser också kritiserar socialtjänsten. Uppfattningen av det är att det påverkar var

skuld-placeringen ligger. Det vi kan se är att media gärna väljer att publicera stora händelser.

Sådana händelser som media vet kommer locka läsare och som läsarna kommer att påverkas

av.

5.3.3 Ropen på hjälp i det trasiga systemet

I artiklarna kunde vi uppmärksamma ett mönster av hur socialtjänsten systemet gestaltas i

media. Utifrån att det fanns flertalet personer som ropat och vädjat om hjälp men inte fått det.

Bland annat hur socialtjänsten inte agerat trots orosanmälningar eller andra varningssignaler

som inkommit. Ett sådant exempel är tre årige Albin där det fanns flertalet varningssignaler

samt orosanmälan till socialtjänsten, se utdraget nedan från GT (2020):

GT:s granskning visar hur de första larmen – totalt 16 olika varningssignaler i

kontakter med myndigheter under loppet av två månader fram till hans död – börjar

direkt när styvpappan kommer in i bilden. (GT, 2020)

I citatet ser vi medias negativt värderande gestaltning av det sociala systemet. Då det

förekommit rop på hjälp men att flertalet brister existerat i systemet. Vilket har föranlett en
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tragedi. Ett annat exempel på socialtjänstens passivitet återfinns i en artikel i Aftonbladet

(2021) om 13-åriga Jasmine som tog livet av sig trots rop på hjälp till socialtjänsten:

De träffade henne inte på ett halvår. Det var Jasmine Bergström själv som jagade sin

handläggare för att få besked om varför hon var inlåst och för hur länge. Hon vädjade

om att få en fosterfamilj. “Ska jag behöva dö för att nån ska bry sig om mig”, skrev

Jasmine  i sin ensamhet (Aftonbladet, 2021).

I citatet ovan ser vi Jasmines ständiga rop på hjälp där hon själv jagat socialtjänsten och

uttryckt hur socialtjänstens insatser påverkat hennes psykiska mående och hennes

rehabilitering negativt. Samtidigt som hon flertalet gånger signalerat hur illa det faktiskt var.

Till följd av detta framställs  socialtjänsten och systemet med negativ värdering.

Socialtjänstens brist på agerande kan vi även se i det omtalade fallet Ystadsbarnen, där

socialtjänsten inte agerade förens flera år senare. HD (2019e) skriver om en rektor som för tio

år sedan fick upp ögonen för Ystadsbarnen och anmält sin oro till socialtjänsten men

ingenting hände. Fokuset i artikeln ligger hos socialtjänsten och systemet. Så här berättar

rektorn:

För tio år sedan arbetade hon som rektor på en skola i Ystad – just den skolan som de

isolerade barnen egentligen skulle ha börjat på. Men de dök aldrig upp. [...] Jag vet att

jag signalerade om familjen och deras situation till kommunen. Det gjorde jag. Både

till en chef på socialförvaltningen som jobbade där då och så hade jag ett par

socialsekreterare som jag samarbetade mycket med. Jag ventilerade detta med dem i

flera omgångar muntligt, säger rektorn. Då, för tio år sedan, försökte hon själv ta reda

på mer information om barnen. För det gick rykten. (HD, 2019e)

I citatet ovan ser vi hur media framställer att socialtjänstens haft kännedom gällande

Ystadsbarnen och hur rektorns ropen på hjälp existerade. Men systemet som media får att

framhävas som något negativt brast återigen. Fortsättningsvis berättar rektorn att hon inte

gjorde en “formell riktig” anmälan, men förmodade att alla samtalen hon ringde till

socialtjänsten skulle räcka. Verksamhetschefen på individ-och familjeomsorg i Ystad

kommenterar med att de ska ska räcka med att ringa (HD, 2019e). Verksamhetschefen

uttrycker sig med att:
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Får vi någonting till oss där vi misstänker att barn far illa så agerar vi på det. Även om

man inte uttrycker det som en orosanmälan (HD, 2019e).

I citatet ovan ser vi hur chefen förklarar att rektorns rop på hjälp i form av telefonsamtal

skulle räcka. Vilket gör att socialtjänsten återigen sätts i negativ bemärkelse.

Sammandraget kan vi se att samtliga utdrag gestaltar socialtjänsten som nonchalant, i hur de

valt att agera. Media väljer även att trycka på att det har funnits människor som har tagit sitt

ansvar, men socialtjänsten har visat en ignorans. Antingen har socialtjänsten avvaktat, skjutit

upp eller inte följt rutinerna vilket har orsakat stora skriverier och löpsedlar i tryckt press. Det

medför även att socialtjänsten och systemet gestaltas i negativ värdering. Socialtjänsten

gestaltas som en bristande aspekt av de sociala skyddsnätet utifrån val av ord och struktur.

Fairhurst (2005:168) menar att gestaltningen har tre delar språket, tanke och förtänksamhet.

Media gestaltar en negativ värdering genomgående men lyfter bristerna i att ingen gjort något.

Speciellt när barnen är skydds- och maktlösa. Medias tendens att gestalta och prioritera

nyheter syns som sagt med hjälp av dagordningen och dagordningsmakten (McCombs,

2006:28f). Tversky och Kahneman (1981:456) menar att gestaltningen av positivt/negativt

värderande beror på ens gestaltning. Vi ser att gestaltningen är återkommande negativ

värderande.

Vår tolkning, av det vi kan se, är att socialtjänsten inte gestaltas positivt, det är genomgående

negativa rubriker och titlar i artiklarna. Gestaltningen av hur socialtjänsten arbetar och vilka

fel de gjort, tolkar vi som ett aktivt sätt av media att få läsarens sympati till offren och

irritation till socialtjänsten. Valet av dagordningens publicitet i media påverkar läsaren utifrån

innehållet och gestaltningen av ord i artiklarna. Det ser vi är att media väljer hur socialtjänsten

ska gestaltas, diskuteras och skrivs om. Vilket är det som kallas för dagordningsmakt.

5.3.4 Anhörigas skuldbeläggning av socialtjänsten

Ett annat mönster i artiklarna var hur de anhöriga gestaltas som förtvivlade, frågande och

kritiska till socialtjänstens arbete. Ett exempel på detta är följande utdrag ur en artikel i

Aftonbladet (2021) som rör 13 åriga Jasmine som tog livet av sig, där hon flertal gånger sagt

ifrån till socialtjänsten att hon inte mår bra. Familjen orosanmälde henne men inget hände, nu

anklagar familjen socialnämnden för flickans död (ibid.).
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“Vi lever med så många `varför´. Varför gjorde myndigheterna ingenting?”

(Aftonbladet, 2021)

I ovanstående citatet ser vi hur anhörigs kritik mot socialtjänsten lyfts och deras oförståelse

till hur allt kunde hända. Ytterligare ett exempel på hur de anhöriga framställs som kritiska till

domstolsbeslutet är följande utdrag ur en artikel i DN (2020b):

Hur kan barnets bästa vara att ryckas upp från all sin trygghet och sin familj?

Domstolen såg inte till hennes bästa över huvud taget. Jag förstår inte att det

kan vara så här i Sverige, i mina ögon är det barnmisshandel, säger Melinda

Jacobs (DN,2020b).

I citatet ovan ser vi en anhörig som ifrågasätter socialtjänsten och systemet. Vidare ser vi hur

den anhöriga kritiserade om det verkligen var rätt beslut. Två ytterligare exempel som lyfts på

ett annat vis är följande utdrag ur en artikel i DN (2020a) om Emmy som omhändertogs som

spädbarn och hur den biologiska föräldern säger han vill ha tillbaka barnet är det mycket

kritik och skuld som placeras mellan parterna. Se utdraget nedan från Dagens nyheter

(2020a):

Det kändes som att de var färgade av familjehemmet. Vi kände inte alls igen oss i

situationen där vi var med och som de beskrev i en orosanmälan de lämnade till

socialtjänsten. Då blev det svårt att lita på deras ord (DN, 2020a).

I citatet ovan ser vi hur den biologiska pappans upplevde situationen och lyfter den kritik han

har mot socialtjänsten och deras agerande i ärendet. Det andra exemplet visar den kritik som

familjehemsföräldrarna riktade mot socialtjänsten då Emmy inte mådde bra av umgänget med

den biologiska pappan (DN, 2020a). Se följande utdrag:

Frida och Lars ifrågasätter om övernattningen är förenlig med barnets bästa (DN,

2020a).

I citatet ovan ser vi konkret kritiken som ställs mot socialtjänsten, där familjehemsföräldrarna

undrar om detta är verkligen bästa för barnet.
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Sammandraget kan vi se att samtliga utdrag visar hur socialtjänsten gestaltas negativt. De

anhörigas utsagor mot socialtjänsten och systemet tolkas som socialtjänsten inte lyssnar på

dem. Medias gestaltning av händelserna gör att det påverkar dagordningen samt

dagordningsmakten. Precis som McCombs (2006:28f) skriver förklaringen till

dagordningsmakt, att media väljer de nyheter som ska rapporteras och vad som har företräde.

Den dagordningsmakt media har är att gestalta de anhöriga i positiv eller negativ värdering i

detta fallen ser vi hur media valt den positiva. Tolkningarna vi kan se är att man vill lyfta fram

anhörigas åsikter för att trycka på missförhållanden socialtjänsten orsakat. Det vi ser är även

att socialtjänsten själva inte gestaltas i den meningen att de knappt uttalar sig om händelserna

i media.

Vår tolkning är att socialtjänstens arbete rörande omhändertagande av barn gestaltas med en

negativ värdering, genom tidningarnas dagordning och dagordningsmakt. Varför vi ser och

tolkar socialtjänsten på detta vis är för hur de väljer att uttrycka sig och agera, samt hur media

väljer att publicera socialtjänsten. Fairhurst (2005:168) talar om att språket är en av faktorerna

till hur vi gestaltar ett fenomen. Det vi ser är att artiklarna påverkas utifrån gestaltningen av

ord i artiklarna huruvida den upplevs som något positivt eller negativ värdering. Samt vad är

det för information som media tillhandahåller oss. Tversky och Kahneman (198:456) skriver

om negativ och positiv värdering och den framtas utifrån skribentens val av gestaltande.

Gestaltningen av barnen och deras anhöriga utgör en positiv värdering på de inte gjort något

fel. Gestaltningen är sådan att det är de som fallit som offer för socialtjänsten och det sociala

systemet. Det är positivt att inte vara den som skulden läggs hos. Anhöriga gestaltas som

otroligt förtvivlade men likväl med positivt värdering. Sambandet mellan olika rubriker, är att

det innehåller mycket kritik, och det är mycket negativitet som gestaltas. I det vi ser, går det

att tro att dagordningen absolut påverkar oss.

5.3.5 Socialtjänsten, IVO och ett trasigt system

I detta avsnitt ska vi se över hur socialtjänsten och systemet gestaltas, utifrån det mönster av

brister vi uppmärksammade. Media framställer socialtjänsten och systemet negativt. Exempel

på detta är hur media framställer bristerna och kritik i dagordningen. Till exempel finner vi en

3.5 årig liten pojke som vittnar om att han blivit slagen i ryggen efter att återförenas i

umgänge med biologiska fadern (DN, 2020c). Åklagaren menade på att de inte kunde lyssna

till barnet för barnet var för liten för uttala sig. På grund av bristande bevisning valde
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åklagaren att lägga ner utredningen. Men socialnämnden valde att avbryta den planerade

hemflytten på omedelbar verkan i samband med IVOs granskning av ärendet (ibid.).

Socialtjänsten och systemet framställs inte i positiv värdering.

I ett annat exempel om hur socialtjänsten och systemet framställs utifrån medias skildring av

brister i ett trasigt system, ser vi socialtjänsten i Båstad kommun som har fått kraftig kritik

(HD, 2019b). Det handlar om flertalet olika missförhållande senaste åren gällande enheten

individ och familj. Missförhållanden som omskrivs som de allvarligaste är de nio ärenden

gällande barn i fara, där socialtjänsten brustit i sitt ansvar (ibid.). Fokuset i artikeln är hos

socialtjänsten och systemet. Ett utdrag från HD (2019b) lyfter några av de fall som

uppdagats:

Några av exemplen:

• Tre syskon lämnas i ett hem där hedersrelaterat våld pågår men endast ett av

syskonen tvångsomhändertas.

• Två små barn placeras i ett familjehem där de tvingas sova i en garderob.

• Två andra syskon placeras i ett familjehem. Skolan slår larm om svält,

bristande hygien och religiös kontroll. (HD, 2019b)

I citatet ovan ser vi media framställer socialtjänsten och systemet i negativ värdering. Men

även poängtera brister som socialtjänsten orsakat. Utöver dessa nio fall i Båstad så har åtta

fall lagts till rapporten, varav ett av ärenden handlar om en sjuårig gammal pojke som

blivit slagen i hemmet (HD, 2019d). Men orosanmälan blev liggande i två år i den

anställdes skåp (ibid.).

Sammandraget kan vi se att samtliga utdrag ovan gestaltas som starkt negativt värderande

mot socialtjänsten och systemet. Men likaså hur socialtjänsten gestaltas som inte

kompetenta nog för deras yrke. De komponenter gestaltningsteorin grundar sig på är bland

annat språket (Fairhurst, 2005:168). Vilket vi ser media använder för gestaltningen av

socialtjänsten. Med det menar vi medias förmåga att använda ord som trycker på och

poängtera allvarligheten i händelserna. Tversky och Kahneman (1981:456) menar att

uppfattningen av huruvida texten är negativt eller positivt värderande beror på medias val
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av gestaltning. Utifrån artiklarna som studerats ser medias dagordning inte positivt

värderad. Det vi ser är medias rapportering om kraftiga missförhållanden som väcker

intresse för allmänheten. Gestaltningen av socialtjänsten och systemet omskrivs med

värdeladdade ord som IVO och att instansen anmält för sina fel och brister. Begreppet

dagordningsmakt definierar McCombs (2006:28f) med vad som väljs av media att

gestaltas. Dagordningsmakten är ett förekommande fenomen som löper genomgående i

rapporteringarna, speciellt i de artiklar där missförhållanden kan finnas. Värderingen blir

sammandraget inte positiv för socialtjänsten eller det sociala systemet.

Vår tolkning är, att det är negativ media publicitet och att det gestaltas som

häpnadsväckande nyhetsmedia. Då det kan läsas hur socialtjänsten låtit orosanmälan ligga

i två år i en anställds skåp utan vidtagna åtgärder, tolkas detta som häpnadsväckande

nyheter. Socialtjänsten och systemet gestaltas negativt utifrån medias val av dagordning.

Skriverier och publiciteten där socialtjänsten beskrivs ha gjort flertalet fel i ärenden är ofta

förekommande i de material vi funnit. Den negativa värderingen utformad av medias

dagordning och dagordningsmakt, vilket kan tolkas som “hopp om en förändring” i de

brister vårt samhälle har. Socialtjänsten och systemet gestaltas inte på något sätt som

“snäll” av media, utan snarare som brutalt rå och ärlig. Det som endast lyfts är misstagen

som skett, vilket gestaltar socialtjänsten och de sociala systemet som opålitliga och

okunniga. Samt ger det en negativt övervägande bild av socialtjänsten och systemet. De

organisationer som har åtgärder som är till för att skydda, hjälpa men istället gestaltas de

som organisationerna gör det motsatta.
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6. Avslutande diskussion
I detta avslutande avsnitt kommer vi att knyta ihop säcken till denna studie. Detta gör vi

genom att lyfta studiens syfte och frågeställningar, se över studiens hela process samt

diskutera resultatet. Avsnittet har tre olika underrubriker: 1) “Vårt resultat” där vi lyfter vad

vi kommit fram till. 2) “Vår studie i relation till tidigare forskning”, där vi jämför tidigare

forskning med vårt resultat. 3) “Förslag till fortsatt forskning”, där vi lyfter ideér som vi

anser kräver mer forskning.

Syftet med studien har varit att undersöka hur barnen, deras anhöriga samt socialtjänsten och

det sociala systemet gestaltas i olika dags- och kvällstidningar om socialtjänstens

omhändertagande av barn under perioden 2017-2021.

6.1 Vårt resultat

Våra frågeställningar analyserades med hjälp av gestaltningsteorin och dagordningsteorin.

Iakttagelsen av hur publiciteten av socialtjänstens insatser gällande omhändertagande av barn

i media, är att mycket skuld läggs på socialtjänsten och de biologiska föräldrarna.

Gestaltningen vi kan se av socialtjänsten är i de flesta fall av negativ värdering. Medans

familjehemsföräldrarna och barnen som nästintill alltid nämns med positiv värdering. Det är

genom denna värderings placering (positiv som negativ) som vi ser var media placerar

dagordningen, det vill säga vad som ska rapporteras och publiceras och med det vad som ska

anses som det viktigaste i frågan.

6.1.1 Resultatet  av barnen i media

Rubriken barn i media avser att besvara frågeställningen “hur gestaltas de omhändertagna

barnen i media?”. Vårt resultat kring hur de omhändertagna barnen gestaltas i media är olika

beroende på ålder. I det ärenden som berört små barn så gestaltas och beskrivs barnen som

sköra, små och försvarslösa. Medan de äldre barnen gestaltades som egna individer i den

meningen att de har en åsikt, kan föra sin talan, stå upp för sig själv. De gestaltades som att de

inte behövde någon hjälp på samma vis som de små barnen.

Den tidigare forskningen visar bland annat McDevitt (1996:262) som menar att medias

intresse av publicitet återfinns i den uppmärksamhet som kom av att barn far illa. Vilket vi
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har kunnat se att media väljer att gestalta mycket negativa händelser där barn farit illa. Ayre (

2001:891) talar om att det är naturligt att media lyfter de negativa nyheterna för det är

intresseväckande, positiva nyheter ger inte samma effekt som negativa. Brunnberg

(2001:32ff) som jämförde Sverige och England gällande medias påverkan till socialtjänsten,

skriver att England rapporterade de mest tragiska händelser. Vilket vi i vår studie kan se att

svensk media gestaltar barnen och rapporterar tragedier som är väldigt smärtsamma. Då vi ser

att det i majoriteten av gångerna är biologiska föräldrar som haft ihjäl sitt/sina barn. Något

som media väljer att rapportera då de är negativt värderande men avslutningsvis ser vi att

Reid och Misener (2001:195ff) och Brunnberg (2001:31ff) jämför medias rapportering av

socialt arbete mellan USA och Storbritannien respektive Sverige och England. Reid och

Misener (2001:195ff) pekar på att USA får mer positivt media rapportering än negativ medan

motsatsen är sann för Storbritannien. På samma sätt menar Brunnberg (2001:31ff) att Sverige

får mer positiv medierapportering än England. Det vi kan se i vår studie, i relation till de

jämförande studierna är att vi kan endast uttala oss hur det ser ut i Sverige. Trots det så kan vi

se att det är inte bara Sverige som får utstå negativ medierapportering utan att det förekommer

i fler länder.

6.1.2 Resultatet av de (o)synliga föräldrarna

Rubriken de (o)synliga föräldrarna avser att besvara frågeställningen “hur gestaltas anhöriga

till de omhändertagna barnen i media?”. Resultatet vi kommit fram till är att media allt som

oftast väljer att föra fram familjehemsföräldrarna medan de biologiska föräldrarna eller andra

anhöriga placeras i bakgrunden. Det vi har sett i vår analys är att familjehemsföräldrarna

gestaltas i ett positivt ljus, som räddare i nöden och som osjälviska. Medan de biologiska

föräldrarna allt som oftast gestaltas med en negativ värdering och som själviska. Ett annat

resultat vi sett när vi analyserat anhörigas roll i media, så har vi sett att det ofta (oavsett

relation till barnet) får lite plats i artiklarna. Det finns såklart undantag, såsom Ystadsbarnens

föräldrar. Där fokus legat helt på föräldrarna, framförallt mamman (HD, 2019c). Majoriteten

av gångerna där dödligt våld förekommit har de varit biologiska föräldrar som orsakat det,

varav varför de uppfattas och gestaltas negativt värderande.

Den tidigare forskningen visar att Sjöström och Öhman (2018:2091) kommer i sin studie fram

till ett resultat som skiljer sig delvis från vårt. Sjöström och Öhman kommer fram till att

större delen av medias rapportering är positivt värderande. Varför det är en skillnad beror

förmodligen på vilken infallsvinkel man valt att ta, med det menar vi valet av metod, urval
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och perspektiv. Till exempel så har vi i vår studie utfört en innehållsanalys genom att

undersöka tidningsartiklar medans forskarna utfört intervjuer. Skillnaden kan bli i resultatet,

vi möter inte någon interaktion eller språkutbyte som forskarna göra. Mycket av vårt resultat

visar på negativt värderande, men sedan måste man se till vilket perspektiv.

Familjehemsföräldrar gestaltas positivt och vissa andra anhöriga.

6.1.3 Resultatet av socialtjänsten och det trasiga systemet

Rubriken socialtjänsten och det trasiga systemet avser att besvara frågeställningen “hur

gestaltas socialtjänsten och det sociala systemet gällande omhändertagande av barn i media?”.

Merparten av materialet vi funnit har varit om socialtjänsten i media till skillnad från

gestaltningen av barn och anhöriga gällande omhändertagande av barn. Varför detta tema är

en stor del av materialet kan vi inte ge ett definitivt svar på.   Varför detta tema är en stor del av

materialet kan vi inte ge ett definitivt svar på. Men det vi kan se är att gestaltningen av

omhändertagande av barn i svensk press gestaltas utifrån en dagordning som media

tillhandahåller. Vilket har medfört att avsnittet gällande socialtjänsten och det trasiga systemet

blev längre än de andra för omfattningen av material var mer. Resultatet vi kommit fram till är

att socialtjänsten gestaltas i majoriteten av fallen med en negativ värdering. Många fall finns

även där det inte enbart varit missförhållande utan det har slutat i dödligt våld. Där

socialtjänsten och systemet inte gjort tillräckligt för att skydda barnet/barnen. Självfallet är

detta något som media väljer att ha på sin dagordning, då socialtjänsten gestaltas i negativt

ljus och nyheterna ger intresse att läsa.

Den tidigare forskningen visar bland annat att den rapportering som media gör är till stor del

negativ (Aldridge, 1990:611f). Dock menar hon att det finns undantagsfall där gestaltningen

och dagordningen rapporterar nyheter med positiv värdering (ibid.). Vi fann en tidningsartikel

som gestaltar socialtjänsten i positiv värderingen så vi kan inte säga att de endast gestaltas

negativt. Media väljer sina nyheter och vad de ska publicera. Dagordningen gestaltas av de

som berörs av ärendet, vilket kan vara alltifrån privatperson till instanser. Kritiken

socialtjänsten erhåller återfinns såväl i den tidigare forskningen som i vår studie. Men även

hur aktörerna som rapporterar i media har en signifikant roll genom anordningen och

omfattningen av allmän diskurs (Andersson & Lundström, 2004:3). Dagordningen utgör

också artiklar om anhörigas förtvivlan, skuld och irritation mot socialtjänsten och det trasiga

systemet. Likväl påverkas gestaltningen av socialtjänsten och och det sociala systemet

gällande omhändertagande av barn i media, med den dagordningsmakt media tillskriver
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socialtjänsten i publiciteten. Där aktörer, auktoriteter och instanser har en stor betydelse om

gestaltningen av socialtjänsten.

6.2  Förslag på fortsatt forskning

Nya forskningsfrågor som väckts genom vår undersökning är hur påverkas allmänheten av

publiciteten av socialtjänsten? samt vilken attityd har allmänheten mot socialtjänsten utifrån

medias publicitet? Intresset väcktes då mycket internationell forskning berör dessa frågor men

det är kunskapsluckor i svensk forskning. En intressant infallsvinkel hade varit ifall man

utförde kvantitativ studie. En annan aspekt är att vi hade kunnat ta fler tidningar och årtal. De

man hade kunnat göra hade varit att ta flera år, exempelvis undersöka ett valt decennium eller

två decennium.
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