AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI
Avdelningen för humaniora

Grinden i Gävle

En öppen grind till en stödverksamhets vardag

Nathalie Nord och Linnea Wolf

2017

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap
Informatörsprogrammet
Media- och Kommunikationsvetenskap C (61-90) 30 hp

Handledare: Karin Lövgren
Examinator: Eva Åsén Ekstrand

Abstrakt
Titel: Grinden i Gävle – En öppen grind till en stödverksamhets vardag

Sammanfattning: Grinden i Gävle är en socialtjänstenhet som ger stöd till barn och
ungdomar med föräldrar som missbrukar, föräldrar som har psykisk ohälsa, våld i nära
relationer eller föräldrar som genomgår en svår skilsmässa. Verksamheten arbetar aktivt
med sina sociala medie-konton och uppdaterar regelbundet på både Instagram och
Facebook. Där de har de vuxna i Gävle som den huvudsakliga målgruppen. Den här
uppsatsen innehåller en semiotisk analys av bilder från Grindengavle på Instagram,
samt en intervjuanalys med en familjebehandlare som arbetar på Grinden. Uppsatsen
innehåller även en textanalys av sju artiklar som nämner Grinden, från lokala medier i
Gävle. Ett av de teoretiska begreppen som används i uppsatsen är childism.

Grinden använder sig av sociala medier för att skapa en positiv bild av sig själva i
samhället. Artiklarna som handlar om Grinden har i Gävles lokala tryckmedia de
senaste tre åren förändrats. Från att tidigare varit skrivna ur en vuxens perspektiv, har de
senaste artiklarna skrivits ur ett barns perspektiv. Även fast det är inte är många artiklar
tyder det ändå på att det går åt rätt håll. De samarbetar tillsammans med en nationell
kampanj för att få större genomslag, där försöker de få barnen att våga ta stöd och hjälp.
Grinden försöker arbeta bort tabun i samhället kring missbruk, våld och psykisk ohälsa.
De vill att alla ska känna till Grinden och ingen ska tycka det är konstigt att ta stöd och
hjälp med de problemområden de arbetar med.

Nyckelord: Grinden, sekretess, kommunikation, stödverksamhet, sociala medier
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1. Inledning
Denna uppsats har undersökt Grinden i Gävles digitaliserade kommunikation. Grinden
vill idag göra det lättare för människor i samhället att kontakta dem, samt visa med
hjälp av sociala medier vad de gör inom verksamheten. För lite mer än två år sedan
startade Grinden ett Instagram-konto och ett Facebook-konto, vilket fungerar som ett
komplement till deras hemsida. Extern kommunikation kan vara svårt för en verksamhet
som Grinden, eftersom de möten som verksamheten har med barn är sekretessbelagda.
Uppsatsen behandlar därför problematiken kring att studera en socialtjänstenhet.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har Gävle ett stort problem med alkohol- och
tobakskonsumtion. 1 Gävleborg har även den högsta andelen självmord i Sverige,
samtidigt som boendeantalet i är på uppgång, nyligen nådde Gävle strax över 100,000
invånare. Vilket ökar behovet av verksamheter som kan hjälpa de som hamnat snett i
livet, en av dessa verksamheter är Grinden i Gävle. Uppsatsen är en fallstudie om
Grinden och den kommunikation som publicerats från verksamheten genom sociala
medier, traditionella medier samt genom deras kampanjarbete. Verksamheten Grinden
arbetar under tystnadsplikt, vilket gör att finns ett antal dilemman för verksamheten att
ta hänsyn till. Grinden har olika sociala mediakonton för att kontakta verksamheten, till
exempel Facebook, Instagram samt en informationssida på www.gavle.se. De har även
organiserat kampanjer för elever i årskurs 5-7 på Engelska skolorna i Gävle, där de
informera eleverna om verksamheten. Anledningen till att enbart denna skola används i
uppsatsen förklaras senare. Målet med Grindens kommunikation är att nå ut till hela
samhället, verksamheten vill att samtliga vuxna i samhället ska hjälpa utsatta barn.
Följande kapitel informerar om verksamheten Grinden.

1.1 Bakgrund
Grinden arbetar under socialtjänsten i Gävle. Verksamheten arbetar med andra liknande
instanser i Gävle, för att kunna hjälpa barnen och ungdomarna. Grinden arbetar aktivt
med att ge stöd till familjer med barn i åldrarna 6-20 år och har gjort det i 23 år.
Verksamheten delar in familjerna i fyra olika grupper skilda världar (för barn fast i
1

Folkhälsomyndigheten (2015) https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistikuppfoljning/folkhalsodata/faktablad/21%20G%C3%A4vleborgs%20l%C3%A4n/2180_Gavle.pdf, [201705-15]
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infekterade skilsmässor), våld i hemmet, missbruk samt psykisk ohälsa. 2 Dessa
tabubelagda problemområden återfinns i samtliga samhällsklasser. På Grinden umgås
jämngamla barn som lever i liknande situationer, där kan de diskutera sina
hemförhållanden eller bara vara tillsammans för att de ska slippa känna sig ensamma.
Målsmännen kan även få tillfälle att samtala med andra vuxna, för att få möjlighet att
ventilera vad som händer hemma. Enligt Gävle kommuns hemsida om verksamheten
förs det inga journaler på Grinden. I de olika föräldragrupper som finns inom
verksamheten får målsmännen prata om sitt föräldraskap samt få stöd i att vara förälder.
Detta gäller inte enbart nyblivna föräldrar utan även tonårsföräldrar. Verksamheten
finns i nuläget beläget i centrala Gävle. Innan man får tillträde till att börja på Grinden
måste barnet och en målsman gå på ett första möte, där man får information om
verksamheten. Om man efter detta känner att det är något som skulle vara bra för
familjen, blir man satt i kö för inträde till någon av de fyra grupperna till nästa
terminsstart. Hösten 2016 var det ca 240 familjer som stod i kön för att få stöd och
hjälp. Detta stycke är skrivet med stöd av intervjun som har genomförts med Johanna
Liljeblad-Lycksell och Gävle kommuns informationssida på www.gavle.se. 3 4

Verksamhetens Instagramkonto går under namnet Grindengavle och på Facebook heter
verksamheten Grinden, dessa två används aktivt i deras kommunikationsarbete. Grinden
har de senaste tre åren börjat med kampanjer där de lyfter fram verksamheten, dessa
sker på de Engelska skolorna i Gävle. Kampanjerna äger rum samma vecka som den 14
februari (alla hjärtans dag) varje år. De är en del av en nationell kampanj som heter
“Spela Roll - du spelar roll”. Kampanjen startade år 2011 i Sverige. Den infaller på den
internationella Children of Alcoholics week, vilket är en vecka som uppmärksammar
missbruk inom familjer i USA samt England.

Grindens medarbetare har förutom det egna Instagramkontot, även tagit över Gavlestads
Instagram under vecka 7, 2016. Där en person visar upp en organisation i Gävle under
en veckas tid för att belysa sin arbetsplats. Även vecka 14, 2017 var de ansvariga för
Gävle kommuns egna Instagram som heter vigorGavle. Där de visade upp hur en vecka
på Grinden ser ut genom Instagrambilder. Grinden publicerar ofta bilder av
2

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
4
Gavle.se, Grinden, http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Familj-barn-och-ungdom/Stod-och-hjalp-tillbarn-och-ungdom/Grinden/ [2017-03-20]
3
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verksamheten på det egna Instagramkontot. Internt har Grinden ett högt anseende hos
övriga stödverksamheter i Sverige. Förfrågningar från andra liknande instanser om hur
de driver sin verksamhet sker ofta. Detta är inte enbart på grund av deras antal år som
hjälporganisation inom en kommun utan även för deras sätt att nå ut till invånarna i
Gävle. 5

1.2 Sekretesslagen
Grindens personal arbetar under sekretesslagen, det är en lag för myndigheter gällande
förbud att röja uppgifter om allmänna handlingar. Man hittar sekretesslagen under
tryckfrihetsförordningen i Sveriges grundlag. Bestämmelser under denna lag innebär att
yttrandefriheten är begränsad enligt regeringsformen. Man får därigenom inte muntligt,
eller genom att utlämna allmänna handlingar, ge ut information om den som
tystnadsplikten gäller. Man har även begränsningar i vad som måste meddelas och
offentliggöras.6

1.3 Barnkonventionen
Barnkonventionen är en stadga som länder runt om i världen skrivit på för att främja
barns rättigheter i samhället. Det är Förenta Nationerna som kontrollerar att de länder
som antagit denna konvention följer dessa regler, som gäller för barn tills att de fyller
18 år. Där kan man bland annat läsa i artikel 16 om barns rätt till privatliv, genom att de
ska kunna skriva ner sina tankar utan att andra ska se dessa. I artikel 17 står det att barn
har rätt till information genom att använda internet samt genom radio och television.
Artikel 19 tar upp våld mot barn men även har lagen att skydda barn mot texter och
filmer som kan skada barnet.7 Där räknas även publicering av barn som kan råka illa ut
pågrund av bilden eller texten.

5

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
SFS: 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--ochsekretesslag-2009400_sfs-2009-400[2017-03-20]
7
Lindblom, M (2003)Utrikesdepartementets press-, informations- och kulturenhet, Edita Norstedts
Tryckeri.
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/030407/79755e014e5f5ba8a03a9a2414072f8f/barn_
ratt_lattlast.pdf [2017-03-20]
6
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1.4 Etisk problematik av publicerade bilder föreställande barn
Bilderna på Grindens Instagram är tagna på barn av vuxna till vuxna. Enligt barnens
rättigheter ska inte barn som befinner i känsliga situationer visas med bild och namn.
För att kunna skydda barnets integritet samt påföljder som kan ha en negativ effekt på
barnets framtid. 8 Grinden har därför inte med ansiktena på barnen i bild, utan ansiktena
redigeras bort. Ibland visar bilderna en arm eller ett ben som tyder på att barnen är med i
bild. Problemet med denna redigering kan vara att barn med skyddad identitet, som är
särskilt utsatta när man publicerar bilder på internet, kan identifieras enbart genom att
skymtas i bild. Vilket kan vara en direkt livsfara för barnet i fråga. 9

2. Syfte och frågeställningar
I detta kapitel återfinns syftet med uppsatsen samt frågeställningarna presenteras.
Deras externa kommunikation är intressant ur ämnet medie- och
kommunikationsvetenskap för hur de belyser sitt arbete. Syftet med deras arbete är
viktigt utifrån ett samhällsperspektiv, samtidigt som det kan vara svårt för dem att
kommunicera på ett öppet sätt, eftersom mycket är sekretessbelagt.

2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en socialtjänstverksamhet med
tystnadsplikt och etiska riktlinjer kommunicerar externt. Uppsatsen undersöker hur
verksamheten beskriver sitt arbete genom det sociala mediet Instagram. Den undersöker
även informationen från Grinden under den nationella kampanjen “Spela Roll”, som
barnen på Engelska skolorna i Gävle får ta del av. Grinden använder sig av
kampanjmaterial för att informera barn och ungdomar om alkohol och droger inom
familjen. Tidningsartiklar från de lokala tidningarna Arbetarbladet samt Gefle Dagblad,
har analyserats för att se hur Grinden i Gävle framställs av de lokala traditionella
medierna.

8

Englundh, E (2015) Solidaritet, välgörenhet och etiska dilemman i mötet med barnet. Sid:69-83 I Den
problematiska etiken - om barn i forskning och praktik Göteborg: Daidalos, sid:75
9
Hällström, C (2015) Etiska reflektioner kring vuxnas dokumentation av barn. 49-68 I Den
problematiska etiken - om barn i forskning och praktik Göteborg: Daidalos, sid:62
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Dessa frågeställningar används för att visa hur Grinden kommunicerar externt.
•Hur kommunicerar en sekretessbelagd stödverksamhet som Grinden genom bilder från
verksamhetens Instagram-konto?
• Hur rapporterar den lokala tryckpressen i Gävle om verksamheten Grinden?
• Hur presenterar Grinden kampanjen “Spela roll” för eleverna på Engelska skolorna i
Gävle?

3. Tidigare forskning
I detta kapitel återfinns förutom tidigare forskning inom liknande ämnesområden, även
relevant litteratur för denna studie tas upp.
Anna Johansson har skrivit ett kapitel om psykisk ohälsa och sociala medier, främst via
bloggar. Psykologiska sjukdomar har länge varit tabu. Tidigare har det varit svårt för
personer med psykologiska sjukdomar att ta sig ut i offentligheten. Men genom
internetplattformar kan även personer som lider av psykologiska sjukdomar vistas i
offentligheten, utan att behöva lämna sin trygga plats.10 Bloggare som skriver om
psykisk ohälsa använder inte enbart sin blogg för att få en möjlighet att skriva av sig,
utan också att använda det för att normalisera sin sjukdom. Johansson skriver att det har
blivit viktigare att synas för att normalisera bilden av psykisk ohälsa, att få folk att våga
prata om de psykiska sjukdomarna. Främst för att hjälpa sig själv, men också hjälpa
andra.11 Informanterna som Johansson intervjuat säger att de inte enbart använder
sociala medier som kommunikation, utan även som ett samarbete mellan varandra.
Tillgången till media, framförallt sociala medier har gett individer med psykisk ohälsa
sin egen offentlighet, där man kan prata med varandra i sin egen trygga miljö. 12

10

Johansson, A (2015) Politisering av det personliga: Om sociala medier och mobiliseringen kring
psykiatriska frågor. 67-89 I Digital politik: Sociala medier, deltagande och engagemang Göteborg:
Daidalos Sid:67-68
11
Johansson, A (2015) Politisering av det personliga: Om sociala medier och mobiliseringen kring
psykiatriska frågor. 67-89 I Digital politik: Sociala medier, deltagande och engagemang Göteborg:
Daidalos. Sid:71-73
12
Carlsson, E, Nilsson, B, & Lindgren (2015) Digital politik: sociala medier, deltagande och
engagemang, Göteborg: Daidalos, Sid:81-83
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3.1 Litteratur
Denna rapport använder sig bland annat av litteratur som belyser ämnet barn och
föräldrars relation till varandra, genom begreppet Childism, detta begrepp förklaras
vidare i det följande kapitlet. Analyserna belyser generella kopplingar mellan teori,
metod och bild och inte hur informationen kan ses av allmänheten, utifrån Grindens
externa kommunikation.

4. Teoretiska perspektiv
Det här avsnittet behandlar teorin till hur resultatet analyseras och behandlas. Här
återfinns information om begreppen Childism samt sociala medier.

4.1 Childism
Margareta Rönnberg, professor i filmvetenskap, har skrivit böcker inom området barn
och kommunikation. Hon ställer sig frågande till om barn har samma rättigheter som
vuxna att anförtros ett deltagande i offentligheten. 13 Religionsprofessor John Wall
skriver om begreppet Childism. Begreppet är liknande feminism, men skillnaden är att
man inte enbart hittar maktpositioner inom könsindelning under Childism, utan även
åldersperspektiv samt generationsperspektiv. 14 Där kan man se orättvisor som barn får
utstå, inte enbart på grund av deras låga ålder utan även synen på deras okunskap kring
samhällsfrågor. Barnets bästa bestäms utifrån en vuxens perspektiv på vad som är bäst
för barnet, detta kallas även adultism där maktbalansen ligger hos de vuxna. Childism
kan jämföras med att man istället beskådar barnets bästa från barnets perspektiv. Hur
barn uppfattar något som kan anses skrämmande kan vara svårt för den vuxne att fullt
förstå. Vuxna personers fulla insyn i hur barn tänker kring olika situationer kan vara
omöjligt att uppnå. Men att försöka förstå är otroligt viktigt, inte enbart för det
individuella barnet utan för samhället i stort.

13

Rönnberg, M (2006) 'Nya Medier' - Men Samma Gam
, Video Och Datorspel ppsala ilmförlaget, Swedish National
Bibliography, Sid:47
14
Wall J (2010) Ethics in the light of childhood. Washington: Georgetown University Press. Sid:3
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Barn ses även ofta som en homogen grupp, fast det egentligen inom gruppen är
åldersskillnader barnen emellan. De tillhör även olika sociala grupper i samhället, samt
olika kön, vilket ofta glöms bort när man diskuterar barn. Genom att benämna en person
som ett barn placerar man individen i en social grupp, samtidigt som man skalar av alla
andra fysiska samt sociala bakgrunder. När man ska se saker ur ett barns perspektiv
gäller det inte bara att se hur de liknar de vuxna, utan det som skiljer barn från vuxna,
samt andra barn i olika sociala grupperingar.15

4.2 Sociala medier
Sociala medier är ett samlingsbegrepp av olika sidor på internet, där användare kan
skapa egna konton och kommunicera med varandra, samt hjälpa till att skapa innehållet
i det som publiceras. 16

En undersökning från 2014 av internetstiftelsen i Sverige, ser man att av ungdomar i
åldrarna 12-15 år, besöker 79 procent sociala medier dagligen via telefonen. 17 Danah
Boyd arbetar med frågor kring barn och deras sociala medieanvändning och menar att
det finns sociala ålderszoner online. Facebook som tidigare varit intressant för tjejer i
trettonårsåldern som en bra plattform att interagera med andra, har förlorar sin status
som en medieform tillföljd av andra yngre och äldre familjemedlemmars användande.
Facebook är något man därför vill distansera sig ifrån, eftersom medieplattformen blivit
för mainstream för åldersgruppen 8-13år. 18 Istället är Instagram den medieplattform
som den nämnda åldersgruppen använder sig av, där flickor är mer aktiva än pojkar och
ju yngre man är desto mer använder man Instagram. Användningen av Instagram ökar
betydelsen för bildkommunikation. Genom att använda nya medier för att lyfta fram
värdegrundsfrågor, ger man barn en möjlighet att reflektera och dela kunskaper med
andra. Den yngre generationen växer upp med sociala medier, den äldre generationen
kan ge stöd och hjälp, genom att guida barnen i deras sociala medieanvändning. 19

15

Wall J (2010) Ethics in the light of childhood. Washington: Georgetown University Press Sid:3
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier, [2017-05-17]
17
Findahl O och Davidsson P (2015) Svenskarna och Internet 2016: Undersökning om svenskars
internetvanor. Internetstiftelsen i Sverige: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2016.pdf,
[2017-04-27]
18
Forsman.M/Statens medieråd (2014) Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och
bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7, Sid:32
19
Forsman.M/Statens medieråd (2014) Duckface/Stoneface – Sociala medier, onlinespel och
bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7, Sid:178-179
16
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5. Material och metod
Här följer information om vad för slags material uppsatsen har analyserat och
behandlat, samt en förklaring till vilka metoder som använts för att analysera
materialet. Metoderna som valts ut är en semiotisk analys på Instagrambilderna, samt
två olika textanalytiska metoder som använts på artiklarna. För att få en bättre bild av
verksamhetens externa kommunikation genom social medier, granskades även en
kvalitativ intervju med Johanna Liljeblad-Lycksell som arbetar på Grinden i Gävle. De
valda metoderna används eftersom de kan hjälpa till att besvara frågeställning som
valts till denna uppsats.

5.1 Intervju
Enligt det etiska rådet ska forskaren beskriva åtgärderna som tagits för att hindra känslig
information om den intervjuade att spridas till oberörda. Informanterna har rätt att få
veta varför hens medverkan behövs samt för vem materialet är insamlat.20
Intervjupersonen i denna uppsats har innan medverkan fått information om vad studien
handlar om samt hur hennes svar har använts. Grinden är en öppen verksamhet som vill
få ut sitt budskap för att kunna stödja så många barn som möjligt. Johanna LiljebladLycksell vill därför vara öppen om hur de förmedlar sin information och detta är
anledningen till att hennes namn refereras till.

Intervjufrågorna handlar om verksamheten samt Grindens externa
kommunikationsarbete. Intervjun med Johanna Liljeblad-Lycksell spelades in och
transkriberades. Hon arbetar annars som familjebehandlare med barnen och familjerna i
verksamheten, utöver detta hanterar hon även de verksamhetens olika sociala
mediekonton. Bilderna som visas på Instagram har fåtts tillåtelse att studeras vidare.
Intervjun skedde den 27/3-2017, i huset där Grinden har sin verksamhet.

20

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed (Rapport 1:2011) Stockholm: Vetenskapsrådet
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Sid:69 [2017-05-30]
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5.2 Bildanalys
Tio bilder inklusive deras bildtexter från Instagram-kontot Grindengavle har valts ut för
analys. Urvalet av bilderna har diskuterats utifrån olika urvalsmöjligheter, av dessa
hittades fem olika kategorier, där två bilder valdes ut ifrån varje kategori. Detta
diskuteras ytterligare i resultatpresentationen. Kommentarer från enskilda användare har
plockats bort för att inte inkräkta på deras integritet.

Genom analysering av bilderna på ett denotativt och konnotativt sätt kan man se hur
bilderna ser ut rent konkret, samt hur man kan tolka dem. Med hjälp av denotation ses
det som konkret syns på bilden, vilket är oberoende av sociala normer. Därefter görs en
konnotativ analys, där gör man sina egna associationer av vad bilden visar upp. Denna
kan skilja sig mellan olika personer, samt att det kan uppkomma tolkningar beroende på
vilka normer som finns i samhället. Fast konnotation är mer tvetydig än denotation och
skulle kunna tolkas olika beroende på vem det är som analyserar bilden, måste det
fortfarande ha en kulturell koppling för att kunna kallas konnotativ. 21

Bildtexterna analyserades för att se om de antingen tillför något nytt till uppfattningen
av bilden, eller om det kompletterar bilden med något som redan kan utläsa från enbart
bilden. Gripsrud berättar om två begrepp som Roland Barthes har skrivit om i en artikel.
Det handlar om ifall bildtexten kompletterar vad bilden säger, kallas det anchorage.
Relay är motsatsen och innebär alltså att man kan ändra meningen med bilden genom en
bildtext.22

5.3 Textanalytisk metod
De lokala tidningarna Arbetarbladet samt Gefle Dagblad har publicerat artiklar om
Grinden. I denna rapport används sju tidningsartiklar om Grinden. Publiceringsdatumen
för artiklarna är från 2013 till 2016. Artiklarna har utvalts med hjälp av Retriever och
sökorden Grinden, Socialtjänst* och Gävle. Uppsatsen har jämfört hur artiklarna
rapporterat om Grindens verksamhet.
21

Carlsson A och Koppfeldt T(2008) Visuell retorik: Bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. Liber:
Stockholm. Sid:17-19
22
Gripsrud, J (2006) Semiotics: signs, codes and cultures, Sid12-4,1 I Analyzing Media Texts, Open
University Press, Sid:32
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I Textens mening och makt, beskriver Kristina Boréus och Göran Bergström, Fowlers
kritiska lingvistiks syntaxanalys. Grundidén i den analysen bygger på att texten
innehåller tankemodeller som följer ett specifikt mönster . Bäst beskrivas denna process
genom följande modell:

Källa: Bergström, G och Boréus, K (2012) Textens mening och makt: metodbok i
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, Sid 282
Med hjälp av denna modell kan händelser samt handlingar räknas i in i olika processer.
Dessa kan sen delas in i tre områden materiella, verbala samt mentala. Den materiella
processen är fysiska händelser eller handlingar i texten, exempelvis att någon blir
knuffad eller slagen. Den verbala är verb som har med uttrycken olika individer eller
instanser har i texten. Den tredje är mentala där deltagaren i texten fått ett infall eller
drömmer om något. Efter processen analyserats ser man på vilka deltagare som
återfinns i texten, aktören den som handlar, samt mottagare för vilket målen för
handlingen eller händelsen är, denna deltagare kan vara mänskliga eller ickemänskliga.
Sist granskar man omständigheterna i texten, vilken tid och plats. Detta sätt att
analysera gör att man kan se hur ett skeende beskrivits i texten, vilka delar som lyfts
fram och vilka som inte lyfts fram. 23

Den andra analysmetoden som använts på artiklarna är Discrimination in discourse.
Vilket är en textanalytiskmetod där man räknar hur många gånger ett ord använts i
23

Bergström, G och Boréus, K (2012) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textoch diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, Sid: 279-283
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texten, och sen ser i vilket sammanhang ordet använts. Genom att granska sambandet
mellan dessa ord och handlingen bakom kan man se om en grupp blir särbehandlade i
texten. 24 Orden som valts i denna uppsats är föräldrar/föräldraroller, barn och
familjer. Föräldrar/föräldrarollen räknas sammanslaget eftersom de använts i texten
som ett synonym på varandra. Genom analys av dessa ord kan man möjligen se om
artikeln är skrivet från ett barns perspektiv eller en vuxens.

5.4 Kampanj
Materialet till denna analys är en bild från den nationella kampanjen ”Spela roll” som
har analyserats på samma sätt som Instagram bilderna. Även ett manus från Grinden,
som de använder under kampanjen när de föreläser på Engelska skolorna har granskas. I
manuset återfinns sex hållpunkter med aktiviteter, dessa granskas med stöd i intervjun.

5.5 Avgränsning
Anledningarna till att bilderna och texterna från Facebook inte analyseras i den här
uppsatsen är för att uppsatsen blir för stor.

En annan avgränsning i denna uppsats gäller artiklarna. Av de tio artiklar som hittades
som innehåller orden Grinden, socialtjänst* samt Gävle, är det enbart sju som är
intressanta för denna uppsats. Den resterande tre artiklarna saknar relevans till Grinden
som hjälporganisation, eller i artikeln nämns enbart verksamheten som en
hjälporganisation utan samband till denna uppsats frågeställningar.

24

Bergström, G och Boréus, K (2012) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textoch diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, Sid 286
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6. Resultat
Här följer resultatet av de material som analyserats, först kommer intervjuanalysen
med familjebehandlaren Johanna Liljeblad-Lycksell. I resultatdel finns även en
introduktion till de sociala medier som Grinden använder sig av samt vad de
publicerar. Därefter följer en bildanalys av bilderna från Instagram och sedan
artikelanalysen av lokala tidningars publikationer om Grinden. Sist i resultatdelen finns
p

y

v ”Sp

R

”-kampanjen.

6.1 Intervjuanalys
Grindens kommunikativa arbete sker genom de bilder och text som visar vad barnen får
göra under deras gruppmöte eller deras utflykter tillsammans. Där man genom lek och
samtal med andra barn får stöd och hjälp av de som arbetar på Grinden. De arbetar för
att sprida en medvetenhet bland Gävleborna om problematiken verksamheten arbetar
kring och vill att man ska våga prata om det. Johanna Liljeblad-Lycksell berättade att
hon tycker att det viktigaste de kan förmedla till barnen är att de inte är ensamma. Även
att det vet vilka de kan vända sig till för att få stöd och hjälp.25

Nej, kommunikationen är nog främst och nå, alltså den sociala
mediekommunikationen där har vi, det är föräldrarna och vuxna som
arbetar i närheten av barn, eller allmänheten.
Intervju med Johanna Liljeblad-Lycksell, 2017-03-27

Grinden använder sig av Facebook, Instagram och kampanjer i skolorna för att sprida
sitt budskap, både till barnen samt deras föräldrar. Johanna Liljeblad-Lycksell berättade
att deras målgrupper inte främst är barnen, utan även deras föräldrar. För att barnen ska
få möjlighet att gå på Grinden måste minst en av deras målsmän ge sitt godkännande, i
vissa fall krävs bådas godkännande. Därför är målgruppen för Grinden främst
föräldrarna och de vuxna i samhället när de kommunicerar via sociala medier. 26
Grinden är beroende av de vuxnas tillstånd för att kunna hjälpa barnen. Därför är de
texterna mer riktade till de vuxna. Kommunikationen är mer riktad mot barnen i
kampanjveckorna där de pratar direkt med barnen i skolan. Grinden är en verksamhet
som vill i största möjliga mån se händelser ut ett barns perspektiv. Verksamheten kan,
tack vare deras utbildning och långa erfarenhet av arbete med barn, ge barnen en röst.
Vilket de försöker göra både på sina gruppmöten med andra instanser och genom den
25
26

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
Larsson L (2014) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur: Lund Sid:178
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interna och externa kommunikationen. Johanna Liljeblad-Lycksell berättade att deras
interna kommunikation ofta sker via mail och samarbetsmöten. De kommunicerar
internt med olika enheter inom socialtjänsten för att fånga upp barnfamiljer, där barnen
kan tänkas behöver stöd.27

Ja, nu är det främst telefon fortfarande. Ehhm, nu har vi ju också facebookkanalen. Där är det ju lite tricky fortfarande med sekretessen och sådär. Men
där, vissa hör ju av sig där, och vill komma och så, det har vi allt rätt och
varsågod, kom och, så det ökar ju. Vi har också ett kontaktformulär via
hemsidan, men det är också det här, då ska man ha kommit till hemsidan för
att hitta det kontaktformuläret.(...) Sen så är det många kommer också via en
skolpersonal, skolsköterska eller kurator eller socialsekreterare.
Intervju med Johanna Liljeblad-Lycksell 2017-03-27

De flesta tar kontakt med Grinden via telefonen. Men Liljeblad-Lycksell berättade att de
har flera olika kanaler för att få folk att kontakta dem. De började med Facebook och
Instagram för ungefär två och ett halvt år sen, anledningen var främst att skapa en
förlängning av deras hemsida. När de lanserat sig på olika sociala medier har de märkt
en ökning i gruppen med barn som har föräldrar med psykisk ohälsa. Johanna LiljebladLycksell trodde att det kan ha en koppling till att föräldrarna kan ta kontakt via ett
nätverk som de känner sig trygga igenom. De behöver inte lämna sin trygga
hemmamiljö för att söka sig utåt och få hjälp, utan kan enkelt kontakta Grinden på sina
egna villkor vid en tidpunkt som känns okej för dem. 28

Johanna Liljeblad-Lycksell nämnde även att kontakt med barnen som sker utanför
Grinden ofta sker via Kik, i alla fall för de grupperna med äldre ungdomar. Hon har
märkt att Kik är på väg att bli inaktuellt hos unga idag, och att till exempel Snapchat tar
över allt mer. Eftersom det finns fler möjliga kommunikationskanaler för de som känner
ett behov av Grinden, kan de välja ut den som känns tryggast för dem själva. 29 Genom
att använda en chattfunktion för att ta kontakt kan personer skriva om sådant som hen
har svårt att tala om. Genom möjligheterna att vara anonym efterföljs artikel 16 i
barnkonventionen, att barn och unga har rätt till ett privatliv, de kan då skriva om sina
tankar utan att röja sin identitet.30

27

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
29
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
30
Regeringskansliet (2003)
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/030407/79755e014e5f5ba8a03a9a2414072f8f/barn_
ratt_lattlast.pdf [2017-03-20]
28
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Det finns många positiva aspekter av att kunna chatta med socialtjänstenheter. Genom
att slippa pratar högt om något som man kanske aldrig tidigare gjort, samt att personen
får en chans att tänka igenom det själv först innan hen skickar i väg ett inlägg. Man
behöver inte känna sig utsatt av att någon sitter och studerar en och man kan berätta i
sin egen takt utan att känna sig pressad. Samtidigt får personalen på verksamheten
möjlighet att svara på ett sätt som kan innebära att den som tar kontakt känner sig
tryggare. Studier visar att barn och unga gärna kontaktar verksamheter inom
socialtjänsten via internet. Även grupper som har svårt att kommunicera i vanliga fall,
till exempel på grund av funktionsnedsättning såsom psykisk ohälsa, kan känna att det
är lättare att förmedla sina åsikter i text snarare än tal.31

Enligt Falkheimer är det viktigt att medarbetarna etablerar verksamhetens image, det
finns en informell kommunikation som är oplanerad och spontan, som sker när folk
samlas och pratar om organisationen på arbetsplatsen och till vardags. 32
många säger såhär: alla pratar om Grinden. Vi bara: yes. Det är jättebra. Det
var till och med såhär får ni, men det var ett gott tecken av våra
socialsekreterarkompisar, det var familjerätten. Får ni provision för varje
gång ni rekommenderar Grinden? Hade de sagt. För att det tjatas så pass
mycket om det. Eller det är ju bra det, tänker jag. Till slut så blir det ju den
här nötningseffekten
Intervju med Johanna Liljeblad-Lycksell 2017-03-27

Grinden har fyra fast anställda som jobbar heltid, det är en del av Socialtjänsten i Gävle.
I citatet ovan kan man se att de anställda hos Grinden sammarbetar för att deras
verksamhet ska fungera effektivt med andra instanser. Liljeblad-Lycksell berättade att
det är viktigt att invånarna inom Gävle kommun känner till Grinden och vad de arbetar
med. Man kanske inte har barn själv men ha bekanta, grannar eller folk runt omkring
som kan behöva hjälp av Grinden. Eftersom Grinden samarbetar med olika instanser
inom Socialtjänsten finns det många platser inom organisationen som kan diskutera
Grinden. Alla Grindens medarbetare vet hur deras organisation fungerar och de brinner
alla för att hjälpa barnen. Därför vill de att deras kollegor på de andra enheterna inom
Socialtjänsten känner till verksamheten. 33

31

Daneback, K och Sorbring, E (red.) (2016). Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala
problem på nya arenor. Stockholm: Liber. Sid: 231-232
32
Falkheimer, J, och Heide, M (2014) Strategisk Kommunikation : En Introduktion, Lund :
Studentlitteratur, Sid: 131
33
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
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De har både formell och informell kommunikation, den formella kommunikationen är
den som sker via deras trycksaker, sociala medier samt pressmeddelanden med mera.
Det är sådana texter som skickas ut efter behov och är samtidigt väldigt strategisk
planerad för att nå en viss målgrupp 34. Den tryckta informationsformen har funnits
länge, och det var en kommunikatör som från början utformade dessa texter, affischer
och broschyrer. De kan idag uppfattas som mindre aktuella och Grinden arbetar sig mer
och mer mot ett digitaliserat informationsflöde. 35 Johanna Liljeblad-Lycksell säger att
eftersom vi använder sociala medier så pass mycket och inte läser i informationsfoldrar
som man får hem, gör sociala medier till ett bra komplement. För att kunna definiera en
målgrupp och veta hur hon ska kommunicera med dessa, brukar Liljeblad-Lycksell
tänka utifrån sig själv. Hon ser att den största målgruppen är 30-40 år och har barn i
skolåldern, antingen har de själva problem, eller någon av barnens klasskamraters
föräldrar.

En av svårigheterna som Grinden har kring sin externa kommunikation är att nå ut till
nyanlända i Sverige. Både för att det är tabu att prata om vissa saker, samt att språket är
ett hinder.
För det är också en utmaning, att nå nyanlända i Sverige, i Gävle. Där har
vi väldigt liten, otroligt liten, marginal här. Ehhm, och de kommer ju från
ännu mer, ofta, tabu. Alltså just det här att man pratar inte om bekymmer.
Vi kan tycka att Sverige är, liksom, vi har hög integritet och vi pratar inte.
Men, vi pratar mycket mer än i andra kulturer om att det finns ett
problem. (…) Vi jobbar ju väldigt proaktivt nu med somalisk talande
föräldragrupper och arabisk talande mötesplatser och sådär. Så det
kommer nog senare tror jag. Men där har vi en lång väg att gå.
Intervju med Johanna Liljeblad-Lycksell 2017-03-27

För att nå ut till målgruppen nyanlända måste man försöka få dem att förstå att det är
okej att prata om sina problem, samt att deras barn har rätt att få stöd. Vilket är svårt när
det gemensamma språket inte finns, samt tabun som finns kring problematiken vilket
gör det svårare att öppna upp och prata om. Enligt Liljeblad-Lycksell är de kanske extra
viktigt med information till den målgruppen för att visa att det är okej att söka hjälp.
Vilket är det Grinden försöker göra, och har försökt under en lång tid, men att det
fortfarande är en lång väg innan det blir möjligt. 36

34

Larsson L (2014) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur: Lund. Sid: 80
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
36
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
35
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6.2 Verksamhetens sociala medier
Grinden började använda Facebook för ungefär två och ett halvt år sedan. Anledningen
till att de startade en Facebook-sida var för att själva få möjlighet att kommunicera.
Hemsidan var, enligt Johanna Liljeblad-Lycksell, komplicerad att använda sig av och
den kunde inte uppdateras på det sättet som hon ville. Därför startade hon Facebooksidan, för att ge Grinden en egen möjlighet att kommunicera direkt med människorna i
Gävle. 37 De har en regelbunden statusuppdatering uppdatering, med både bilder och text
från verksamheten, samt att de delar inlägg från andra enheter inom Gävle kommun på
Facebook. De flesta av inläggen som de delat är från förebyggandeenheten, som är en
sammankoppling av flera instanser i Gävle som arbetar inom Socialtjänsten. 38

Som nämnt tidigare om sekretesslagen, har Grinden även andra riktlinjer att gå efter.
Eftersom verksamheten ligger under Socialtjänsten i Gävle, måste de följa
gemensamma riktlinjer för alla enheter i Gävle kommun. Riktlinjerna gäller bland annat
att hålla en god ton när man publicerar inlägg och när man svarar på kommentarer. De
texter man publicerar ska hålla god kvalité, det ska inte vara felstavat eller innehålla
grammatiska fel. Grinden har även egna riktlinjer som de följa när de publicerar bilder
och inlägg på sina sociala medier. Verksamheten väljer att ha varierade bilder och
texter, för att behålla intresset från sina följare. Det är positiva bilder, som visar att de är
glada och att de är stolta över att arbeta på Grinden. Johanna Liljeblad-Lycksell tror att
eftersom de visar upp något annat än vad man är van att se från Socialtjänsten är en
bidragande faktor till att vissa inlägg och bilder får fler gilla-markeringar. Hon berättar
även att Grinden har tre ledord för hur de hanterar sina sociala medier. Dessa tre ledord
är trovärdighet, välvilja och att väcka en nyfikenhet.39

Den 12 januari 2016 publicerade Grinden sin första bild på Instagram. Sedan dess har
de publicerat 82 bilder, till och med 2017-05-10.40Antalet gilla-markeringar på
Instagram har sedan sommaren 2016 ökat. Den 3/5-2017 hade kontot 232 stycken
följare.

37

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
https://www.facebook.com/GrindenGavle/ [ 2017-05-18]
39
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
40
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6.3 Bildanalys
För att få en bred representation av verksamheten har bilderna valts ut efter genrer som
representeras av verksamheten. De bilder som valts är såkallade barnbilder,
aktivitetsbilder, medarbetarbilder, kampanjbilder och social-mediabilder. Två bilder
från varje kategori har valts vilket ger tio bilder att analysera. Intervjun har använts i
den konnotativa analysen på vissa bilder för att ge en bredare tolkning av innehållet av
bilderna.

6.3.1 Aktivitetsbilder

Denotation
På bilden ser man målade teckningar, de ligger på ett bord. Dessutom ser man olika
färgburkar och pysselsaker, till exempel lim, glitter paljetter, pennor och penslar. Man
kan också se ett par barnhänder ovanför en av teckningarna, de olika sakerna ligger på
ett bord. Det finns även ett vattenglas som har grumligt vatten i.

Konnotation
Eftersom det ligger olika typer av färgpennor och målarburkar kan man anta att
teckningarna har målats nyligen. Bildtexten skvallrar också om att det är en aktivitet
som de har gjort nyligen. Då man oftast plockar bort och ser till att locken är på
ordentligt efter att man målat, då färgerna lätt torkar ut annars kan man också anta att
bilden är tagen i stunden som teckningen har gjorts. Bilden visar vad Grinden gör på
vissa av deras träffar med barnen. Liljeblad-Lycksell vill vända på hur man ser på barn
som lever med föräldrar med problem. Denna bild framhäver ett barn som skapar och
18

möjligtvis har roligt i processen, det är inte “stackars barnen”.41 De vill bygga upp
verksamheten på ett positivt och upplyftande sätt. Eftersom tabu och skam återfinns i
den problematik som barnens föräldrar har, anser Johanna Liljeblad-Lycksell att
Grinden ska arbeta för att ändra den synen samt se till att folk vågar komma och söka
hjälp. Bildtexten informerar om vad som händer på bilden, det är en anchorage
eftersom vi kan se på bilden vad som står i texten.

Denotation
Bilden visar ett bord med olikfärgade papper på. Ett papper ligger vänt mot kameran
och där har någon skrivit ”Tystnadisplikt” med versaler. Det är krokigt skrivet med röd
penna, det står också en mugg med olika pennor i på bordet. Man ser en person som
skriver med stora, tjocka versaler på ett papper. Han skriver med färgen grönt. Man ser
även ett barn som står och håller i en penna över ett papper. Man ser inte barnets
ansikte. På pappret som ligger framför barnet står det en text som är svår att se, och det
ser ut som att de har klistrat på paljetter på pappret.

Konnotation
Den här bilden visar vad de gör under mötena på Grinden. Det är en av de första på
terminen, kan man tolka av bildtexten. Bilden visar vad de gör på mötena för att barnen

41

Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
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ska känna sig delaktiga i vad som sker på mötena och att de får vara med att bestämma.
Bildtexten ger betraktaren mer information om vad som föregår på bilden. Det är ganska
tydligt för betraktaren att de skriver på lappar, men sammanhanget och varför kan vara
svårt att förstå om man inte läser bildtexten. Bildtexten hjälper bilden att skapa ett
sammanhang. Den är alltså en relay, eftersom vi får en ny tolkning av bilden med hjälp
av texten. De arbetar fram gemensamma regler som gäller i gruppmötena med barnen
och de vuxna, för att alla ska känna att det är en trygg miljö att trivas i.

6.3.2 Barnbilder

Denotation
Denna bild är ett kollage av flera bilder, det är barn på bilderna, men man får inte se
ansiktena på barnen. Bilderna är tagna utomhus och man ser att det är vinter eftersom
det är snö ute. På den ena bilden ser man två hinkar, en grön och en gul, samt att ett av
barnen håller i en grön spade. Man kan även skymta en spade i en av hinkarna också. På
en av de andra bilderna är det ett barn som klättrar över staketet. Staketet är rött. Bilden
bredvid den, visar en trappa, och under den trappan sitter ett barn. På trappan kan man
se en lykta. Inuti lyktan står ett tänt ljus. Den sista bilden visar ett barn som sitter i snön.
Man ser barnets ben och de har snö över sig. Man ser enbart benen och inte barnets
ansikte.

Konnotation
Bildtexten informerar om vad som händer på de här bilderna. Den är både bekräftande
om vad man kan se på bilderna, samtidigt som den behövs för att man ska kunna förstå
20

allt som händer på bilden. På bilderna syns ett barn som sitter och gömmer sig under
trappan som att hen leker kurragömma, man kan gissa sig till att det är det som händer
här. Men utan bildtexten är det svårt att förstå att det är en låtsatsrymning på bilden där
barnet är på väg över staketet. Därför kan man tolka bildtexten som en relay men även
som anchorage . Bilden när barnet sitter under trappan kan tyda på att barnen leker
kurragömma, eller att barnet vill vara ensam och genom att gömma sig vill komma ifrån
stunden. Bilderna visar att barnen också leker på mötena där de får träffas i en miljö
med andra barn. Bildtexten informerar om att barnen under dagen när bilderna tagits har
lekt i snön, kurragömma och ”låtsatsrymning”. Bildtexten fungerar som en
informationstext från en skolklass som vill visa föräldrarna vad deras barn får göra om
dagarna, men i bilderna syns inte barnens ansikte eller något som direkt kan identifiera
barnen. Lyktan som är tänd på trappan inger en mysigare stämning, tända ljus överlag
har ett mjukare ljus och är något man brukar ha på vintern när man vill ha den mysigt
hemma eller ute. När de ställer en lykta med ett ljus på trappan blir det mer inbjudande,
och på vintern är det oftast mörk tidigt om kvällarna, är det mysigt att ha tända ljus,
både inomhus och utomhus för att till exempel visa att man är välkommen hem.

Denotation
Den här bilden är tagen inomhus, man kan skymta en röd matta i bakgrunden. Bildens
fokus ligger på fem stycken barnhänder och deras armband. Armbanden har pärlor med
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bokstäver på sig. Bokstäverna bokstaverar ordet ”VÄRDE

LL”. Bakom händerna kan

man även skymta fötter som står på mattan. Alla står i strumplästen.

Konnotation
Denna bild kanske visar upp barnen som går i grupp, samtidigt som deras integritet inte
äventyras eftersom den inte visar något som gör att det går att identifiera barnen.
Mycket av Grindens kommunikationsmål är att barnen inte ska känna sig ensamma, att
det finns stöd om de behöver och att det inte är deras fel samt att deras känslor är okej.
De vill stärka barnen att känna sig bra till mods efter att de går ifrån ett möte på
Grinden, även om man kanske pratat om något som för andra kan anses väldigt tungt.
Bildtexten till den här bilden visar på något som redan finns i bilden och tillför ingen
tolkning. Det är en anchorage. Bilden visar armband där det står ”värdefull”. Barnen
har armbanden på sig och eftersom alla har lika kan man tolka det som att de har insett
att de är värdefulla. Därför är texten inte speciellt chockerande.

6.3.3 Kampanjbilder

Denotation
Den här bilden från Instagram, består av ett kollage med fyra bilder. De är placerade
som en fyrkant, där alla bilder får lika mycket plats. Den längst upp till vänster är en
teckning som någon ha ritat. Man kan se två streckgubbar och ett ansikte. Det står
dessutom en text ovanför gubbarna där står det ”Ni behöver inte vara redo Ni komer att
må bra”. Bilden till höger om den är en bild på en grupp med barn de står inomhus och
pratar med någon som är vuxen. Bilden längst ner till vänster är en bild som är tagen
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inomhus. Man kan se en videokamera och att någon står bakom och filmar. Man kan
inte se ansiktet på den som filmar, och man får heller inte se vad hen filmar. Man kan
också skymta en annan person som håller i en studiolampa. Det finns fönster i rummet,
men de persiennerna är neddragna. Man kan även se två mörkblå soffor, och två
färgglada mattor. Den sista bilden, som är längst ner till höger, kan vi se en bild på en
glad tjej. Man ser även att den är tagen från en annat Instagram-konto och vad det
kontot heter. Bilden är tagen utomhus, man kan skymta snö och en buske i bakgrunden.

Konnotation
Det här är ett kollage som är publicerat i samband med ”Spela roll”-kampanjveckan
som Grinden hade under vecka 6, 2016, i Gävle. 42 Bildtexten visar samband mellan
bilderna i kollaget. Var för sig kan bilderna bära andra innebörder än tillsammans, men
här för den dem tillsammans och tillför en vetskap till bilderna.

Bilderna visar hur Grinden arbetar under en kampanjvecka. Följarna får se hur de åker
till skolorna för att träffa barnen och prata med dem, samt visar material som barnen på
deras möten tagit fram till exempel teckningen till vänster. Tillsammans med bildtexten
samt bilden längst ner till höger ger de också mer information om vilka plattformar man
kan hitta dem. Bilden längst ner till höger på videokameran kan visa på att det finns ett
intresse från medias sida av Grinden. Kameran ser professionell ut med studiolampa,
vilket leder till tolkningen att det är från media och inte en privatperson som filmar för
eget bruk. De enda personerna vars ansikten syns tydligt i bilderna är den längst ner till
höger på Johanna Liljeblad-Lycksell och där medarbetaren talar med barnen. Därför kan
man tolka att de är medarbetare på Grinden eftersom de syns tydligt i bilderna.
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https://www.duspelarroll.se/om-kampanjen/ [2017-05-16]
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Denotation
Denna bild innehåller flera bilder, men nu är det så många som sju stycken. Det är en
större bild överst som är bredast. Sedan är det sex bilder som är placerade med tre
stycken i bredd i två staplar. Den största bilden längst upp visar ett barn som står på en
gata, mellan flera hus. Barnen står nästan i mitten med armarna utsträckta och ansiktet
vänt från kameran. Det är antagligen vinter ute, eftersom det är snö på backen. På bilden
i mittenraden, längst till vänster är det en bild på två killar som står och samtalar i en
inomhusmiljö. Bilden bredvid är en bild på en teckning som någon har ritat, man kan se
fyra händer som samtidigt håller på att rita på teckningen medan bilden tas. Teckningen
ser ut som en mindmap. Till höger om den bilden är det tre stycken personer som
poserar bredvid varandra, två tjejer och en kille. De är inomhus och till vänster i bild
kan man skymta en växt. Bilden längst ner till vänster är en bild på två personer, en kille
och en tjej. Man kan se att det står en massa text under och över personerna, men då
bilden är rätt så liten är det svårt att se vad som står. Till höger om den är en bild på ett
hjärta, och under det hjärtat står det välkommen. Bilden är tagen utomhus och man ser
snö och träd i bakgrunden. Den sista bilden i kollaget är längst ner till höger. Där kan
man se en skylt med en text målad på. Texten säger ”Varför inte?” Det är även ett hjärta
ritat längst ner.

Konnotation
Dessa bilder är ifrån samma kampanjvecka som tidigare kollage, men denna är
publicerad i slutet av veckan. Det blir som att sätta punkt för veckan och informera om
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vad som hänt. Samtidigt som denna kampanjvecka var, så hade Johanna hand om Gävle
stads Instagramkonto.43 Johanna Liljeblad-Lycksell berättar att det var ett taktiskt val
för henne att även instagramma för Gävle stad samtidigt. Hon anser att ju fler
plattformar man syns på, desto bättre är det.44 Bildtexten är en relay och hjälper till att
samla alla de här bilderna så att man förstår varför de har valt att lägga upp de
tillsammans. Det är många bilder och utan texten skulle det bli svårt att se
sammanhanget mellan de här tillsynes ganska olika bilderna. Bildtexten sammanfattar
kampanjveckan på Grinden och inbjuder även till att fortsätta följa vad Grinden arbetar
med i vanliga fall.

Bildernas antal kan fungera som ett slags avslut på kampanjveckan. Där Grinden vill
visa upp mycket av vad de hunnit med att göra, men inte publicera flera stora bilder, för
att sammanhanget skulle kanske inte vara lika tydligt då. Bilderna fungerar som en typ
av utvärdering, då man kan anta att de tagits i samband med kampanjen. De personer
som tydligt syns på bilderna är föreläsare och medarbetare på Grinden. Bilden längst ner
till vänster ser ut som en inbjudan och visar två personer som kan antas vara föreläsare,
texten är svår att läsa då den är liten, men man ser att de är vuxna, på grund av det är det
inte lika nödvändigt att skyla deras ansikten, för de kan själva ta beslut om de vill synas
eller inte.

6.3.4 Social medie-bild

43
44

Instagram, http://www.gavle.se/Instagram/Vad-handlar-det-om/ [2017-05-16]
Intervju Johanna Liljeblad-Lycksell på Grinden den 2017-03-27
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Denotation
Bilden är tagen utomhus, man ser en skylt på en pinne. Skylten har en blå bakgrund och
vit text. Texten säger ”Besökande till Grinden”. Man ser ett gult hus i bakgrunden och
även en bit av ett rött staket. Himlen är blå med små tunna moln. Även två gröna buskar
går att se i hörnen av bilden.

Konnotation
Den här bilden i sig säger inte särskilt mycket om Grinden eller deras verksamhet, den
är ganska intetsägande. Det är bildtexten som gör budskapet i denna publicering viktig.
Texten peppar en till att våga ta steget att faktiskt kontakta Grinden, samt även fast det
är sommar jobbar Grinden med att fortfarande ta emot besökare, att de inte tar
sommarlov riktigt än. Bildtexten till den här bilden är relay, eftersom den beskriver
någonting som inte finns på bilden. De vill att det ska vara så enkelt som möjligt att ta
den första kontakten när man äntligen samlat mod till sig att faktiskt ta kontakt. Därför
har de olika sorters sätt för personer som behöver det, att ta sig dit. Johanna LiljebladLycksell berättade att det oftast är via telefon som de flesta föräldrar hör av sig. Det är
mycket blått på bilden, det skulle kunna vara avsiktligt då färgen blå kan anses
lugnande.

Denotation
I bakgrunden av bilden kan man se ett bord, som det ligger en duk på. På bordet ligger
också två högar med papper, två muggar med olika typer av pennor i samt en bricka. På
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brickan kan man se två glas med juice, och en tallrik, tallriken har två ostmackor med
gurka och kakor på sig. Man kan skymta en servett under mackorna, även en servett,
eller kanske en duk under tallriken på brickan.

Konnotation
Den här bilden är också ganska intetsägande, som isolerad bild. Men med bildtexten så
upplyser den om något som medarbetarna på Grinden dagligen arbetar med. Johanna
Liljeblad-Lycksell berättade att det är viktigt för dem och barnen att fika på mötarna.
Det är någonting som den här bilden förmedlar, den har en stor fokus på mackorna,
juicen och kakorna. Det är inte så mycket annat utöver det som stör i bilden. Eftersom
mackorna är placerade i mitten, lite längre ner i bild så är det något som ögat dras till
när man studerar bilden. Bildtexten informerar om krissamtal som Grinden regelbundet
har utöver gruppträffarna med barnen. Den informerar om något som Grinden arbetar
med regelbundet och som är väldigt viktigt för verksamheten. Texten ger meningen till
bilden, eftersom utan texten hade det bara varit en bild på två mackor på en bricka, och
då hade man inte förstått innebörden som Grinden vill förmedla här. Ofta sker de
individuella mötena på morgnar och förmiddagar, här ser bilden ut att ha ett mjukt ljus
från ett närliggande fönster, så man kan anta att det är ett möte på förmiddagen.
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6.3.5 Medarbetarbild

Denotation
Bilden visar en leende kvinna som gör tummen upp. Den är svartvit och det är kvinnan
som är i förgrunden. Man kan även se en dataskärm som står på ett bord och ett
tangentbord framför dataskärmen. Det ligger en massa papper framför henne och det ser
ut som att hon sitter på ett kontor eller liknande.

Konnotation
Den här bilden visar Johanna Liljeblad-Lycksell. Det som kännetecknar
medarbetarbilder är att ansiktena syns i bild. För Grinden är det viktigt att regelbundet
publicera nya bilder, så följarna märker att kontot är aktivt och att informationen är
aktuell. Den här bilden visar upp en av medarbetarna på Grinden, samtidigt som dess
bildtext informerar om att det finns fler sätt för ungdomar att nå deras stödverksamhet.
Bilden visar möjligen upp de jobb som ligger bakom verksamheten, förutom kontakten
med barnen och föräldrarna finns det även mycket pappersarbete. Bildtexten ger
information som man inte skulle ha fått utan den, därför är det en relay.
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Denotation
Bilden visar en närbild utav tre personer. Det är två tjejer och en kille. Längst ner i
bilden står det ”Trevlig sommar!” med versaler och i vit text. Personerna på bilden ler
och personen längst till höger sträcker på sig för att kunna synas i bild. Bilden är
förmodligen en så kallad selfie. Bilden kan vara tagen i utomhusmiljö eftersom man
kan skymta träd i bakgrunden.

Konnotation
Här visas tre anställda som arbetar på Grinden upp, eftersom man kan se personerna på
bild. Bilden visar upp tre glada och till synes trevliga människor. Eftersom de använder
sig av Instagram som ett komplement behövs det en positiv vinkel på publiceringarna
för att man ska känna sig tillräckligt trygg för att söka sig dit. Eftersom de är nödvändigt
att ha en regelbunden uppdatering på sina sociala mediekonton är det här en bra bild att
lägga upp när man ändå har en paus av förklarliga skäl. Grinden har gruppverksamhet
under terminerna och tar därför ett naturligt uppehåll under sommaren. Det kan antas att
de som arbetar där därför passar på att ta semester då samt att då är de som hittar till
konton under tiden det kanske inte kommer publiceringar så ofta, vet att det ändå är
aktivt. Bildtexten ger en information om vad som händer på bilden, samtidigt som man
kan utläsa ganska mycket av det utan att behöva bildtexten. Det står med versaler på
bilden ”Trevlig sommar!” vilket man då kan tolka som att de tar ett sommaruppehåll
på samma sätt som skolorna. Samtidigt ger bildtexten ändå mer information än vad som
enbart går att utlysa av bilden, därför blir bilden en relay.
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6.4 Textanalys från Gävles Lokalmedia
I denna resultatdel analyseras artiklar från lokalpressen i Gävle. Först finns en
beskrivning av artiklarna och sedan följer analysen.

Arbetarbladet, 2013-02-11, Så kan samhället stötta, skriven av Ylwa Karlström.
Artikeln handlar om Gävle kommuns öppenvård för familjer som har problematik. Lars
Lodin som var enhetschef på familjeenheten intervjuades. Artikeln handlar om
familjeenhetens olika avdelningar och hur de arbetar med olika inblandade för att stötta
föräldrarna i tillvaron. Grinden nämns sist i artikeln som en hjälpenhet till barn, de
skrivs enbart om verksamheten i en mening. En faktaruta som innehåller information
om nykterhetsrörelsens kampanj “Vart femte barn” samt att den startar den 11
februari.45

Analys
Processen i artikeln är Socialtjänstens handlande i de fall som föräldrar inte klarar av
deras föräldraroll. Det verbala handlandet i artikeln är den Lars Lodin som talar om
hjälpalternativen till familjerna från Socialtjänsten i Gävle. Där den mentala processen
är att genom att videofilma interaktionen mellan föräldrar och barn hitta sätt att hjälpa
dessa parter. Dessa videofilmer används sedan för att kunna hitta lösningar på de
problem som uppstått i relationen. Aktören i artikeln är Socialtjänsten och Lars Lodin,
mottagarna är föräldrarna och indirekt barnen i dessa familjer. Omständigheterna kring
artikeln är Gävles Socialtjänst och 2012 års inskrivningar på barn- och familjestödet,
ungdoms- och familjestödet eller resursteamet. Artikeln nämner inte barnets situation i
familjerna. I artikeln nämns det även inte om föräldrarna fått hjälp av det stöd som de
fått av Socialtjänsten, då den enda som varit verbal är enhetschefen. Man normaliserar
barnens deltagande i artikeln genom att inte nämna hur de påverkas av föräldrarnas val.

Man nämner i artikeln ordet föräldrar/föräldrarollen åtta gånger, barn fyra gånger och
familjen fyra gånger. Användandet av ordet familjen nämns enbart i de sammanhang där
föräldrarna även nämns, barnen nämns inte i samma utsträckning som föräldrarna eller
föräldrarollen. De nämns som passiva i artikeln, varpå föräldrarnas situation är den
45

Karlström, Y, Så kan samhället stötta, Arbetarbladet, 2013-02-11,
http://www.arbetarbladet.se/allmant/sa-kan-samhallet-stotta [2017-03-28]
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aktiva. Det finns en diskriminering till barnens rätt i artikeln då föräldrarna ska få stöd
och stöttning men barnens behov av samma behandling inte nämns. Artikeln tar upp de
problem som de vuxna har i samhället och framförallt den hjälpen som de kan få.
Barnens möjlighet att få hjälp nämns inte i artikeln, eftersom man enbart refererar till
Grinden som en verksamhet för barn och ungdomar. Inte heller kring kampanjen “Vart
femte barn” nämns Grindens medverkan för att hjälpa och stötta barn. Även fast
verksamheten enligt Johanna Liljeblad-Lycksell varit med och informerat om
kampanjen i form av pressmeddelanden.46

Gefle Dagblad, 2013-12-19, Allt fler strider om barnen, skriven av Anna Höglund.
Artikeln handlar om det ökande antalet separerade föräldrar som hamnar i
vårdnadstvister enligt statistik från tingsrätten i Gävle. Där en lagändring som skulle
minska antalet vårdnadstvister inte gett den effekten som önskats, istället har det ökat
sedan dess. Enligt artikeln hade en ökning med 79 procent skett i Gävle. I en intervju
med rådmannen Mikael Hammarstrand kan det faktum att män tar ett större ansvar för
sina barn vara orsaken. Där föräldrarna är mer jämlika, men där barnen hamnar i en
krigszon, enligt Hammarstrand, då föräldrarna inte kan komma överens om något som
rör barnen. En intervju med Bernt Westerlund som är chef för familjerätten i Gävle
beskriver situationen där 150-170 barn per år som föräldrarna får hjälp att medla om.
Han talar om andra alternativ hos familjerätten när den medlingen inte fungerar. I de
svårare konflikterna återfinns ibland missbruk, psykisk ohälsa eller våld enligt
Westerlund. Grinden nämns sist i artikeln som ett alternativ till barnen, där skilda
världar gruppen uppmärksammas. Sen kommer en intervju med Lena Malmström som
arbetar som familjebehandlare på Grinden. Hon tar upp barnens perspektiv på hur de
mår i en situation där föräldrarna bråkar. Enligt artikeln berörs 50 000 barn i Sverige av
en separation av föräldrarna varav 18 000 av dessa söker hjälp hos Socialtjänsten. 47

Analys
Processen är den ökande andel föräldrar som ligger i vårdnadstvister i tingsrätten i
Gävle. Den materiella processen är enligt artikeln att barnen lever i en krigszon. Den
verbala processen är bland annat rådmannen Mikael Hammarstrand som menar att de
förändrade föräldrarollerna i samhället där fäder i större utsträckning vill ha lika mycket
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Höglund, A, Allt fler strider om barnen, Gefle Dagblad, 2013-12-19,
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/allt-fler-strider-om-barnen [2017-03-28]
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tid med barnen som mödrarna är det som skapar dessa föräldratvister. Hans syn på det
hela är barnen är hans viktigaste uppgift vilket ibland resulterar i ensamvårdnad för
någon av parterna. Bernt Westerlund, chef för familjerätten säger att de träffar mellan
150-170 föräldrar varje år. Han säger även att det förekommer ofta
missbruksproblematik eller våld i de familjerna med de svåraste konflikterna.
Hammarstrand talar även om att de inte avgör fler ärenden även fast det är en ökning av
mål, utan att de kommer till förlikningar istället med hjälp av medlare. Han tar även upp
sådant som dessa föräldrar gör som påverkar sina barns liv, allt från kläder till umgänge
med andra på fritiden. Samtalsledare Monica Larsson Forsberg, som leder
samtalsgrupper för föräldrar säger att alla vuxna vill sina barn väl, samt att skilsmässor
inte behöver betyda att barn far illa. Men att de vuxna inte vet hur de ska hantera
familjesituationen i familjetvister. Lena Malmström familjebehandlare på Grinden,
säger att barnen inte har det lätt, där de ofta blir tysta och upptagna av föräldrarnas
konflikt. Men att de på Grinden får träffa andra barn i liknande situationer, utan att
föräldrarna får information om vad som sagts. Även Gefle Dagblad är en del av den
verbala processen då de begärde ut statistik på antalet vårdnadsmål från Gävle tingsrätt
gällande 2005 och framåt. Processen i sig handlar framförallt om de olika instansernas
syn på den hjälp och vad deras samhällsenhet kan göra för att stötta familjerna.
Malmström som jobbar på Grinden och Hammarstrand är den enda som talar om hur
barnen har det i dessa konflikter. I artikeln är det annars svårt att se vilket som är direkt
citat och vad som är författarens egen syn på vad som sagts under intervjun.

Deltagare i artikeln är rådman Mikael Hammarstrand, familjebehandlare på Grinden
Lena Malmström, Bernt Westerlund chef för familjerätten, samtalsledare Monica
Larsson Forsberg samt alla dessa personers arbetsplatser är aktörer i artikeln. Det är en
stor grupp experter som intervjuas. Indirekta deltagare blir familjerna och deras barn.
Mottagare för detta är de föräldrar som tvistar om sina barn och barnen i dessa familjer.
Omständigheterna är det ökade antalet rättsfall på tingsrätten i Gävle gällande
familjetvister från 2005 till 2013.

I artikeln nämns föräldrar/föräldrarollen 17 gånger, barn 13 gånger och familjen 2
gånger. De gånger som barnen diskuteras i artikeln handlar det om hur de påverkas av
att föräldrarna ligger i en konflikt. Monica Larsson Forsbergs kommentar om att alla
föräldrar vill sina barn väl, är en generalisering och ett slags önsketänkande. Monica
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Larsson Forsbergs uttryck att skilsmässor inte behöver betyda att barn far illa, kan
genom childism tolkas som att hon som vuxen vet hur barn känner sig, vilket är
omöjligt för en vuxen att veta. Uttrycket är även en normalisering som skapar känslan
att barnens perspektiv inte behövs, då de enligt henne inte far illa. Föräldrar och
föräldrarollen används i artikeln där diskuterar det stöd och hjälp som finns, samt när
man nämner att de tvistar med varandra. Barn nämns inte i artikeln som de som behöver
hjälp eller stöd, inte ens av Grinden där de inte ordagrant står hjälp eller stöd. Det är en
framför allt en artikel baserat på olika intervjuer. I början av artikeln skrivs information
och statistik ut. I artikeln läggs en större vikt på de vuxnas problem, där barns problem
med föräldrarna visas upp så som att inte få träffa kompisar eller välja fritidsaktiviteter.
Men artikeln tar inte in de känslor som barnen har eller hur de påverkar barnen för de
val föräldrarna faktiskt gör. De handlingar som familjerätten och samtalsledare tar upp
är förälderns, där man enbart talar om konflikter och även fast familjer benämns
upplyser de inte om barnens situation i dessa familjer. Ännu en gång får man ingen
inblick i hur föräldrarna ser på den hjälp som finns, eller om den hjälpt föräldrar då de
inte framgår i artikeln.

Arbetarbladet, 2014-01-18, De hjälper familjer i kris - familjestödet öppet för alla,
skriven av Joanna Wågström.
Artikeln handlar om familjestödet i Gävle, som vill minskar tiderna för familjer att få
hjälp, i artikeln intervjuas Eva Westman som är gruppchef. Det handlar om stöd och
hjälp till alla som har barn under 20 år och är boende i Gävle. Precis som på Grinden
förs inga journaler, samt individer som får hjälp registreras inte heller hos
Socialtjänsten. Allt detta minskade pappersarbete leder till att man kan hjälpa fler
familjer. Familjerna själva väljer vilken sorts samtalshjälp de vill ha, samma grupper
som finns på Grinden återfinns på familjestödet. I artikeln tas Grinden upp som en
liknande enhet i Gävle, där skillnaden är att man enbart jobbar med barn där 2014 när
artikeln är skriven. Man uppmanar folk som behöver hjälp att ringa ett direktnummer
eller att gå in på Gävle kommuns hemsida för att kontakta familjestödet. 48
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Analys
Processen i artikeln är starten av familjestödet i Gävle som hjälper olika individer i
samhället. De verbala processerna i texten är Eva Westman, gruppchef på familjestödet.
Westman säger att när inte utredning och beslut ska behövas för att få hjälp, kommer det
ska gå snabbare att få stöd. Detta är ett försök att öppna upp för att göra hjälpen mer
tillgänglig. Samt genom att dokumentationskraven inte finns kan familjestödet arbeta
med fler familjer. Hon säger även att alla familjer som behöver råd och stöd ska få det
eftersom familjestödet är öppet för samtliga, många kommer inte till dem det första de
gör, utan att de tidigare haft en känsla att saker i relationer inte är som de ska vara.
Familjebehandlare Magdalena Jovanovic säger att kriser i relationer på olika sätt är en
del av livet. Men att genom olika förslag samt idéer kan man göra hanteringen av dessa
lättare, vilket de på familjestödet förser. Samt deras tillgång till förskolor, skolor och
dess personal som de då kan hjälpa med ett såkallat multikompetent team. Det är
framförallt Westman som chefen för enheten som för en talan om hur det ser ut i
verksamheten, familjebehandlaren Jovanovics intervju i artikeln fungerar som
ytterligare ett komplement till det Westman redan uttryckt.

Deltagare i artikeln är gruppchefen, familjebehandlaren, familjestödet, familjerna och
barnen. Där framförallt familjestödet är det som lyft fram mest, antagligen då artikeln
ska fungera som en informationstext om enheten. Mottagare är familjer som kan befinna
sig i situationer som behöver hjälp, då framför allt föräldrarna. Grinden nämns som en
enhet där det finns stödgrupper för barn, där samma kravlöshet satts på utredning inom
Socialtjänsten, precis som familjestödet. Det är en generell bild av verksamheten och
ingen från Grinden intervjuas. Omständigheterna är att i augusti 2014 startade
familjestödet i Gävle.

Föräldrar/föräldrarollen nämns en gång i artikeln, barn två gånger, familjen åtta
gånger. Denna artikel handlar framförallt om stöd till just familjeenheten som ska hjälpa
till att stötta alla familjer med barn under 20 år. Därför förekommer ordet fler gånger,
eftersom problematiken hos föräldrarna generaliseras till samtliga läsare för att enbart
informera om den startade enheten. Genom detta nämns inte barnens hemförhållanden
och varken det vuxnas perspektiv eller barnens perspektiv diskuteras i artikeln.
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Gefle Dagblad, 2016-02-07, Hon vill hjälpa andra med missbrukande föräldrar, skriven
av Anna Bagge.
Artikeln handlar om Henrietta Lysén som ska föreläsa i Gävle om uppväxten med
missbrukande föräldrar, hon vill hjälpa barn i samma situation. Hon själv fick hjälp
genom en stödgrupp i Dalarnas för barn med missbrukande föräldrar, där hennes
självförtroende ökade. Artikeln skriver om Folkhälsomyndighetens uppskattning att vart
femte barn lever i ett hushåll med minst en förälder som är i riskgruppen för att dricka
för mycket, eller redan dricker för mycket. Lysén är enligt artikeln aktiv i sociala medier
och får stor respons på sina föreläsningar. Hennes råd är att ta hjälp, för saker kan bli
bättre, även om det är jobbigt. Artikeln tar upp Grinden och deras kampanj “Spela roll”
som de ska anordna på Engelska skolorna. Kampanjen pågår under vecka 6 mellan den
8-14 februari. Avslutningsvis tar artikeln upp besöket av programledaren Pär Lernström
som tillsammans med grundaren av stiftelsen ”Trygga barnen”, Olivia Trygg ska
föreläsa på Betlehemskyrkan den 11 februari. 49

Analys
Processen i artikeln är Henrietta Lysén intervju om hennes familjeförhållanden under
uppväxten som innehöll missbruk. Den verbala processen är hennes berättelse av
uppväxten i Dalarna, samt att hon började blogga om händelserna 2010 som vuxen, som
blev räddningen för henne. Hon avslutar med att säga att man ska be om hjälp, och att
det är jobbigt men att det bli bättre. Omgivningen omkring Lysén är en annan verbal
process, där omgivningen sa när hon kom ut med problemen kring hemförhållandena
inte trodde att hennes uppväxt var så illa. Mentala processer är Folkhälsomyndigheten
som uppskattar att vart femte barn växer upp i missbruk. Händelsen är hennes besök i
Gävle för att föreläsa om uppväxten, samt hennes resa från problemen i barndomen till
att föreläsa om det. Deltagare är Henrietta Lysén, även hennes föräldrar samt bror. Pär
Lernström som ska föreläsa om sin uppväxt på Betlehemkyrkan i Gävle samt Olivia
Trygg från stiftelsen ”Trygga barn”. Även Grinden i Gävle som föreläser på Engelska
skolorna i Gävle blir deltagare. Mottagare är de som möjligen ska på hennes
föreläsning, även samhället kan ses som en möjlig mottagare då Lysén diskuterar ett
samhällsproblem som Folkhälsomyndigheten säger påverkar en av fem barn. Tiden för
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detta är vecka 6, 2016, platserna i artikeln är de Engelska skolorna i Gävle och
Betlehemskyrkan i Gävle.

I artikeln nämns föräldrar/föräldraroll sju gånger, barn nämns fem gånger och familjen
två gånger. Föräldrar tar en större plats i samtalet eftersom Lysén pratar om just sin
uppväxt med hennes föräldrar. Men där perspektivet blir ett barns från en numera vuxen
kvinna. Barn nämns i samband med orden stöd och hjälp vilket är nytt för artiklarna,
som tidigare enbart skrivit om hjälpen och stödet till föräldrarna. Artikeln tar upp en
vuxens perspektiv på dennes barndom, det är inga barn eller föräldrar som intervjuas i
artikeln. Detta är den enda artikeln där lokaltidningarna i Gävle rapporterar om
kampanjen “Spela Roll” samt tar upp statistiken från Folkhälsomyndigheten om de barn
som lever i missbruk i samhället.

Arbetarbladet, 2016-10-17, Stödgrupp startar till våren - om allt går enligt planerna
skriven av Anne Sjödin.
Artikeln handlar om den tänkta starten av stödgrupper för barn och ungdomar som har
en förälder som sitter frihetsberövad i antingen fängelset eller inom frivården. Där
nästan 30 000 barn är berörda av detta i Sverige. I artikeln har de intervjuat Johanna
Liljeblad-Lycksell, som pratar om skillnaden i hur barn påverkas av att ha en
familjemedlem som sitter inlåst. Även vikten av att prata om deras känslor och att
ansvaret inte ligger hos barnen för det inträffade. Liljeblad-Lycksell talar i intervjun om
den negativa påverkan en situation med en frihetsberövad familjemedlem har på barn.
Samt hur denna grupp kommer fungera som ett sätt att få dessa barn att öppet tala till
andra om känslorna, där det ofta är traumatiskt för barnen som sett polisen göra själva
ingripandet. Det är viktigt att barnen inser att man kan älska sin förälder även fast
handlingen hos denna är dålig. Det är tänkt att denna grupp skulle starta till våren
2017.50

Analys
Händelsen i artikeln är att de barn som lever med en förälder som sitter frihetsberövad,
möjligen ska få en egen stödgrupp på Grinden i Gävle. Den verbala processen är
Johanna Liljeblad-Lycksell, familjebehandlare på Grinden, som intervjuas om de många
barn som lever under dessa förhållanden. Hon säger att de behöver få veta att det är okej
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med alla känslor som kommer, och att det inte är deras ansvar eller fel det som hänt.
Hon fortsätter med att räkna upp de saker som barn kan känna i en sådan situation.
Grinden är den mentala processen eftersom de undersöker möjligheter till ytterligare en
stödgrupp. Deltagare är Liljeblad-Lycksell, och samhället eftersom man tar upp att 30
000 barn lever med föräldrar som är frihetsberövade. Även Grinden är en deltagare i
artikeln som vill stötta barnen. Mottagare är samhället och möjligen Gävle kommun, då
det i skrivandets stund inte var beslutat om den extra gruppen på Grinden, och denna
artikel kan fungerar som en kampanj för denna. Tiden och plats för händelsen är
framtidsvisionen av en ny stödgrupp på Grinden till våren 2017.

Föräldrar/föräldraroll nämns 8 gånger, barn 15 gånger och familjer 1 gång, de gånger
barn nämns framhävs barnens känsla och oro, där läsarna genom texten och intervjun
får en djupare inblick till barnens perspektiv. Artikeln nämner även de negativa effekter
en frihetsberövad förälder har på ett barn utifrån barnets perspektiv. Föräldrarnas
känslor och perspektiv nämns inte i artikeln, utan de gånger som de nämns följer ord
som fängelse, frihetsberövad eller hur de påverkar barnen med deras dåliga val.
Familjen nämns enbart en gång i artikeln, när den berättar om hur barn reagerar på en
familjemedlems arrest. Sen denna artikel skrevs har den gruppen startat på Grinden. 51

Gefle Dagblad, 2016-11-06, Chatta med en hjälte skriven av Angelica Ränttilä.
Artikeln handlar om Kristin Wikberg som växt upp med missbruk i sin familj. Wikberg
arbetar nu själv med att hjälpa barn och ungdomar som behöver hjälp under projektet
”Trygga Hjältar”. En stiftelse som startade i Stockholm 2010 som hjälper barn och
ungdomar upp till 25 års ålder som har familjeproblem. Där Wikberg är en av 20
personer som finns till för att hjälpa dessa som en såkallad trygg hjälte. Eftersom hon
sitter på egna erfarenheter om missbruk i familjerelationer använder hon dessa
erfarenheter till att ge stöd till andra drabbade. Där hennes arbetsuppgift är att vara att
fånga upp alla de som behöver hjälp på det sociala mediet Kik. De som behöver hjälp
slussas efter kontakt med henne vidare, till bland annat Grinden.
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Analys
Händelsen i artikeln är möjligheten att chatta med Kerstin Wikberg, som i samband med
”Trygga hjältar”-projektet ger stöd via Kik till barn och ungdomar som lever med
missbruk i hemförhållandet. Den materiella processen är att ”trygga barn” hjälper barn
och ungdomar med missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Den verbala handlingen i
texten är hennes förståelse för barnen som behöver hjälp, att barn tycker det kan vara
läskigt att ta kontakt men att det sker på barnens villkor. Wikberg säger att hon kommer
slussa dem vidare till Grinden om de vill ha ytterligare hjälp och stöd. Aktörer är
Wikberg ”trygga hjältar”-projektet och appen Kik. Mottagare är barnen som använder
Kik för att få hjälp, samt Grinden som får ta emot de barn som kan tänkas behöva stöd.
Tiden för händelsen är våren och sommaren 2016 sen Wikberg började chatta till barn i
appen, platsen är online.

Föräldrar nämns ingen gång i artikeln, barn nämns sju gånger och familjen två gånger.
I denna text kan man se skiftet från vuxet perspektiv till barn perspektiv, där föräldrarna
till barnen inte nämns alls. Artikeln i sig handlar inte exklusivt om Grinden, men berör
ämnet missbruk och psykisk ohälsa i familjen. Samt samarbetet mellan Wikberg och
Grinden. Om Wikberg själv fått hjälp genom Grinden framgår inte i artikeln.

6.5 Kampanjanalys
Grinden började med kampanjen för tre år sedan och har genom den fått möjlighet att
prata med elever på Engelska skolorna. För att få ett större genomslag samkördes detta
tillsammans med den nationella ”Spela roll”-kampanjen. Anledningen till att det enbart
är på de Engelska skolorna som Grinden föreläser, är för att det är den enda av skolorna
i Gävle som ger verksamheten en möjlighet att föreläsa. Grinden har kontaktat andra
skolor också, men på grund av tidsbrist och andra bidragande faktorer är det enbart
Engelska skolorna som tackat ja. 53

Under en föreläsning diskuteras framför allt missbruksproblemen, men de informerar
också om de andra grupperna som Grinden arbetar med. nder kampanjen ”Spela roll”
är det enbart missbruk som diskuteras. Johanna Liljeblad-Lycksell berättade att det kan
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vara en anledning att ändå bryta sig loss ifrån den kampanjen, och prata om alla de
berörda barnen i de resterande grupperna på Grinden också.

Föreläsningen börjar med inledande prat om Grinden, vad de är, vad de gör och var de
är lokaliserade, samt att de har tystnadsplikt. Därefter kommer information om vad
missbruk är och vem som får det, hur det drabbar andra med mera. Där får ungdomarna
själva vara med och diskutera bilden de har av missbruk. Grinden går också igenom en
definition av vad missbruk är. Efter det följer en övning som alla får göra tillsammans.
En person från Grinden säger påståenden, och de som håller med får räcka upp handen.
Förslagen som tas upp i manuset handlar om allt från vilken maträtt barnen tycker om
till om alkohol borde förbjudas helt. De har lättare påstående för att kunna lätta upp
stämningen emellanåt. Sedan får de se en kort film som handlar om en mellanstadietjej,
vars mamma dricker för mycket alkohol. Det skulle kunna vara ett sätt att ta bort
stigmatiseringen om att det ofta är männen som har alkoholproblem. Genom filmen
visar de att även kvinnor kan ha problem med alkohol. Därefter får barnen prata om
filmen, i manuset står stödfrågor såsom: hur känner sig barnen i de här familjerna?
Vilka känslor kan barnen uppleva? Som avslut har de en till övning för barnen, en så
kallad fyra-hörnsövning. Där läser man återigen upp ett påstående, men nu får barnen
fyra svarsalternativ ett för varje hörn i rummet. Efter att alla påståenden är upplästa så
får barnen gå och ställa sig i det hörn som de tycker passar bäst till påståendet. Ofta är
det fjärde hörnet ett eget påstående.

Samtidigt som detta kan skapa en dialog utanför skolan, är det kanske inte den som
faktiskt lever med föräldrar som missbrukar som vågar prata om det för hela klassen.
Barnen som har föräldrar som dricker för mycket alkohol kanske håller med
klasskamraterna om att det bara är att hälla ut alkoholen om man hamnar i en jobbig
situation, men i själva verket vet barnet hur svårt det valet är. Johanna LiljebladLycksell säger ”Men samtidigt så kan det ju vara de kaxigaste i klassen som har den
jargongen som också sitter i problemen. Det vet ju vi.” 54

Efter filmen får barnen tillfälle att diskutera hur tjejen kände sig och visa att det är okej
att ha de känslorna. Det viktigaste Johanna Liljeblad-Lycksell tycker att barnen ska ha
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med sig när de går därifrån, det är att de inte är ensamma och att normalisera känslorna
hos barnen.55

Namnet på kampanjen anser Johanna Liljeblad-Lycksell inte är konsekvent. Den har
tidigare hetat ”Vart femte barn” men man vill arbeta ifrån vart femte barn då
målsättningen är att inga barn ska behöva uppleva detta. Nu heter den ”Spela roll” men
har olika variationer på namnet som kan göra den svår att hålla ihop. Det finns även
varianter som ”Du spelar roll” med mera. Vilket skapar en rörig bild av kampanjen. 56

”Spela roll”-kampanjen

KÄLLA: Kampanjmaterial
https://www.duspelarroll.se/kampanjmaterial/
[ 2017-29-05]

Denotation
Bilden föreställer ett barn som håller upp en hand med alla de fem fingrarna synliga,
ansiktet på barnet är mestadels dolt av handen och bilden är rosa transparent. Det finns
en logga som består av en vit prick och en ökandes i sidled vitt fält bredvid denna, i
detta fält står det ”spela roll” med rosa text skriven i blandade stora och små bokstäver
med olika typsnitt. Under loggan återfinns en adress till kampanjens hemsida.

Konnotation
Barnet skyddar sin identitet med en öppen hand, som att hen vill skydda sig från
kameran. Barnet är det enda motivet och i fokus i bilden, och utöver det är en kort text i
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proportionerlig storlek. Bilden kan alltså rikta sig till barn för att den visar hur barnet
känner ur dennes perspektiv. Kanske även skydda sig från att behöva se det som syns
framför kameran. Den öppna handen kan även ses som ett tecken på femte barn som
lever i familjer med missbruk. Loggan ser möjligen ut som en megafon, och texten är i
en skrikig färg för att på så sätt skrika ut budskapet om “spela roll”- kampanjen. Den
kan också tolkas som ett liggande utropstecken, även det för att understryka orden Spela
Roll! Texten är kort och koncist, kanske för att alla barn ska ha möjlighet att läsa och
förstå innebörden, samt att lägga all fokus på barnet och inte låta något annat ta plats.
Färgen man valt är en sådan fångar uppmärksamheten hos personer. Rosa kan ses som
en barnslig färg, och i bilden så är det olika typer av rosa som syns.

7. Sammanfattning
Instagrambilderna
Bilderna är ofta väldigt positiva då det är den känslan som Grinden vill förmedla.
Verksamheten vill skapa en större acceptans för den problematik som de hanterar varje
dag, så att fler vågar söka sig dit för att få hjälp. Deras konton på sociala medier var från
början tänkt som en förlängd hemsida, så att de som fått information om Grinden enkelt
skulle kunna se att de finns på olika plattformar och hitta informationen enkelt på
internet. På så sätt så slipper man komma ihåg all information som getts vid tidigare
tillfälle och kan enkelt komma tillbaka till den när man är mer mottaglig för
informationen. Bilderna visar upp vad de gör när de barnen är där och vad medarbetarna
gör som förberedelser, samarbeten och för att påverka samhället. Eftersom de är en
verksamhet som till stor del har barnaktiviteter, är barnen en stor del av vad som sker.
Därför är det också barnen som skulle kunna bli huvudfokus, men här finns inte
möjlighet att visa upp barnen på samma sätt som en skola kan göra. Samtidigt lyckas
Grinden visa upp barnen på ett sätt som väcker en reaktion, fast barnen är fortfarande
anonyma.

Artiklarna
Artiklar om verksamheten skrivs inte så ofta, och de tidigare artiklarna handlar mest om
information ur en vuxens perspektiv. Artiklar skrivs ofta när någonting är aktuellt och
nytt, det rapporteras inte om enskilda händelser, om de inte är häpnadsväckande.
Ämnena som texterna behandlar kan väcka starka åsikter hos läsaren och det kan
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återspeglas i hur journalisten väljer att framställa sin text. Genom de äldre texterna i
tidningarna kan man se att artiklarna är skrivna om Grinden, men för föräldrarna och en
vuxen målgrupp i Gävle. När informationen är direkt från Grinden är den mer ur ett
barns perspektiv, medan artiklarna är skrivna för vuxna. Majoriteten av de som pratar
om stödorganisationer i Gävle är experter, chefer eller någon typ av behandlare. Man
kan se en skillnad i hur synen på barnen skiftar från 2013, när den första artikeln skrevs
fram till 2016 års artiklar. 2013 var framförallt föräldrarna i fokus till att mer handla om
barnen i de två artiklarna från 2016.

Kampanjen
Under föreläsningarna som Grinden har i Engelska skolorna i samband med kampanjen
“Spela roll” blandar de både aktiva övningar som barnen får vara med i samt
information som de barnen får passivt lyssna på. De vill att barnen ska prata om de när
de kommer hem också, för att de föräldrar som berörs av problematiken ska våga söka
stöd och hjälp till sina barn. Eftersom de även samkör tillsammans med den nationella
kampanjen så har de material från den såsom bilder och posters.
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8. Diskussion
Barnen är det viktigaste för Grindens verksamhet, genom att visa positiva och roliga
bilder på barnen från deras gruppmöten, kan man påverka föräldrar på ett positivt vis.
Även fast de kommunicerar till en vuxen mottagargrupp, sker detta från ett barns
perspektiv. Genom att använda sociala medier som kommunikationsplattform, får
verksamheten ett eget verktyg att kommunicera externt. De kan uppdatera ofta, samt ge
en inblick i vad som händer i verksamheten. Eftersom Grinden själva styr över de olika
kontona kan de själva välja vad och när de ska uppdatera. Det kan göra det lättare att nå
ut till sin målgrupp. Det är verksamheten som jobbar med barnen som vet vad som kan
publiceras på en gång och vad som kanske behövs vänta med. Till exempel kan bilder
från vad barnen gjort under dagens gruppmöte läggas upp på en gång, innan det tappar
relevans för att det var så pass länge sen det skedde.

Johanna Liljeblad-Lycksell berättar att deras mål med kommunikationen bland annat
handlar om att ge en positiv bild av något som annars kan vara tabu i samhället.
Bilderna är ofta väldigt positiva då det är den känslan som Johanna Liljeblad-Lycksell
vill förmedla. Hon vill skapa en större acceptans för den problematik som de hanterar
varje dag, för att fler ska våga söka sig dit för att få hjälp. Deras konton på sociala
medier var från början tänkt som en förlängd hemsida, för att de som fått information
om Grinden enkelt skulle kunna se att de finns på olika plattformar, och hitta
informationen enkelt på internet. På så sätt så slipper man komma ihåg all information
som getts vid tidigare tillfälle och kan enkelt komma tillbaka till den när man är mer
mottaglig för informationen. Genom att man kan kontakta Grinden på flera sätt, öppnar
de för dialoger på forum där vissa målgrupper känner sig mer bekväma och vara
anonym. Det kan vara svårt att kommunicera till en målgrupp som har andra preferenser
än vad samhället man själv lever i har. Därför blir det svårt att nå nyanlända som både
har ett annat språk, samt en annan norm för vad man pratar om. Det ska bli spännande
att se hur de löser den problematiken.

Medarbetarna på Grinden visar upp en glad och positiv bild av sig på sina sociala
medier. De vill förmedla att de är trevliga och snälla människor som jobbar på Grinden.
Verksamheten arbetar för att visa upp en annan positivare bild av Socialtjänsten. De vill
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att barnen ska känna att det inte är deras fel, utan det är föräldrarna som har problem.
För att få kontakt med de som behöver stöd vill Grinden nå ut till hela Gävle, och få alla
att förstå att de kan hjälpa till. Om alla i samhället är medvetna om hur de kan hjälpa
barnen, är det större chans att de som behöver hjälpa fångas upp snabbt.

Gävleborg har ett stort problem med missbruk och arbetslöshet. Detta är en faktor som
kan bidra till en otrygg miljö för barn att växa upp i. Genom att belysa problemen och
visa upp en transparens kring ett tabubelagt område som till exempel barn som lever i
hushåll med missbruk, kan man starta en dialog och tidigt se till att stöd ges till dessa
barn. Genom att arbeta med barngrupper, som Grinden i Gävle gör, låter man dessa barn
fritt tala under lek eller aktiva samtal om sina tankar, känslor och idéer kring framtiden.
Detta kan skapa en trygghet hos barnet genom ett barns perspektiv.

Artiklarna kan visa på ett skifte i medias rapportering, även fast Grinden inte nämns i
den lokala pressen speciellt ofta, kan man möjligen se en ökning över antalet artiklar
som skrivits med barnets perspektiv i fokus. Där man kan se hur artiklarna vinklats för
att handla om barnen och inte de vuxna i de nyare publiceringarna. Om den ökade
rapporteringen har att göra med verksamhetens ökade transparens i samhället eller om
samhället ändrat sitt synsätt gällande tabun kan man omöjligt veta. Men att
rapporteringen ökar för att prata mer om de barn som lever med svåra hemförhållanden
är ett steg i rätt riktning.

Förslag på fortsatt forskning
Denna uppsats har fokuserat på hur en stödverksamhet kommunicerar via sociala
medier, främst Instagram. För att vidare utveckla tankegångarna kan man även
analysera Facebook noggrannare, samt även jämföra deras sociala mediearbete med en
liknande verksamhet någon annanstans i Sverige, eller med en verksamhet som är öppen
och inte lyder under sekretesslagen.
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