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Sammendrag 

Oppgaven er en analyse av omdømmebyggende kommunikasjon i kommunalt barnevern. Med 

empirisk grunnlag i dybdeintervjuer av ni kommunale barnevernsledere, pekes det på 

holdninger og tilnærminger i barnevernets eksterne kommunikasjonsarbeid. Basert på teori 

om blant annet omdømme, opinionsdanning og dagsordensfunksjon, ser vi at barnevernet står 

i en særstilling hva angår medienes betydning for omdømmet. Funnene antyder at 

initiativtaking overfor medier ikke er i tråd med betydningen medier har for barnevernet. 

Styrking av barnevernets omdømme krever enten stor grad av medieomtale som bringer 

positive assosiasjoner, eller utpreget direkte kontakt mellom barnevern og befolkning. 

Barnevernstjenester som prioriterer dette, kan bidra til å bryte taushetsspiralen som kan hindre 

folk i å dele med andre de positive erfaringer de har med instansen. Informantuttalelser viser 

at kommunene som er mer aktive overfor media, også satser mer på direkte kontakt. Vi ser i 

tillegg at kommuner som prioriterer proaktiv kommunikasjon også er de som tilsynelatende 

har større arbeidspress når det kommer til annet barnevernsarbeid. Dette kan bygge opp under 

uttalelser om at det ikke er tidspress, men nedvurdering av kommunikasjonens betydning som 

er årsak til manglende proaktivt arbeid med eksternkommunikasjon.  

Summary  

This thesis is an analysis regarding the reputation building communication of Norwegian 

municipal child welfare. With empirical basis in interviews with nine managers in municipal 

child welfare, attention is drawn towards attitudes and approaches regarding external 

communication.  We learn that the child welfare stands in a special position concerning the 

power of the media when it comes to reputation. This learning is based on theory concerning 

reputation, public opinion, and agenda setting.  Initiatives towards the media do not seem to 

be in line with the media’s significance for the child welfare. Strengthening the reputation of 

the institution requires either high degree of media coverage bringing positive associations, or 

extensive direct contact between child welfare and population. Apparatuses that prioritize this 

can contribute to break the spiral of silence that may prevent people from sharing with others 

the positive experiences they have with child welfare. Informants’ statements suggest that 

municipalities that are more active towards the media also focus more on direct contact with 

the population. Furthermore, we see that municipalities that prioritize proactive 

communication seemingly have a greater workload also when it comes to other child welfare 

tasks. This may support informant statements regarding the causes for lack of initiative: The 

cause is not time pressure, but degradation of the importance of proactive communication. 
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1. Innledning 

Barne- og likestillingsdepartementet og det statlige barnevernet presenterte i 2008 

kommunikasjonsstrategien Et åpent barnevern – kommunikasjonsstrategi for barnevernet 

2008 - 2011. Daværende barene– og likestillingsminister Anniken Huitfeldt skrev i den 

sammenheng:  

”(…)barnevernet må forsterke arbeidet for mer åpenhet om sine tjenester, både 

i media og i lokalsamfunnet. Folk må bli bedre kjent med den viktige kompetansen 

barnevernet tilbyr. Barnevernet må bli en synlig samarbeidspartner også for andre 

etater, barn selv og de som er bekymret for barnets oppvekst.” 
1
 

I omdømmeundersøkelsen Reptrack Offentlig 2010, havnet barnevernet i kategorien middels 

godt omdømme
2
, et resultat som kanskje er bedre enn mange kunne sett for seg. 

Undersøkelser gjort i studien Det nye barnevernet, har på sin side påpekt at barnevernet har et 

betydelig bedre omdømme blant folk med førstehånds kjennskap til instansen, enn hos den 

øvrige befolkningen
3
. Samtidig ser en stadig eksempler i media med negativt fokus på 

instansen, mens de mer positive sakene i større grad later til å utebli. 

Kommunikasjonsstrategien Et åpent barnevern, antyder at en i statlig barnevern har hatt fokus 

på å sette barnevernets eksternkommunikasjon og omdømme på dagsorden. Men hvilke 

holdninger og tilnærminger finnes hos de som i stor grad står ansvarlig for å følge opp en slik 

plan?  

Denne masteroppgaven tar for seg hva som gjøres av proaktivt informasjonsarbeid og 

strategisk kommunikasjon i det kommunale barnevernet. Gjennom dybdeintervjuer med 

barnevernsledere fra ni ulike kommuner, kartlegges tilnærminger til proaktiv ekstern 

kommunikasjon. Jeg ser på hvilke utfordringer som møtes, hvilke holdninger, ressurser og 

tilnærminger som finnes til omdømmebyggende kommunikasjonsarbeid overfor ulike 

interessenter. Gjennom teori og analyse belyses også hvilken betydning medieomtale kan ha 

for barnevernet, samt hva enkelte barnevernstjenester virker å gjøre mer fordelaktig enn andre 

i sin kommunikasjon med ulike grupper.  

                                                
1
 http://www.bufetat.no 

2
 http://www.apeland.no 

3
 http://www.nrk.no 
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Problemstilling 

Det kommunale barnevernet står for om lag 80 prosent av barnevernets arbeid
4
. Slik er det 

nærliggende å tro at praksis i kommunene har stor betydning for barnevernets omdømme 

under ett. Det kommunale har størsteparten av kontakten med brukerne, og slik kan det i 

mange sammenhenger være opp til kommunalt barnevern om initiativer fra staten fører til 

endring. I lys av kommunalt barneverns betydning, har jeg valgt en problemstilling som 

spesifikt går på det kommunale barnevernet. Oppgavens hovedproblemstilling og 

underproblemstillinger lyder:  

Hvordan arbeider kommunalt barnevern med omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon, 

og hvordan kan prioritering av eksterne kommunikasjonstiltak sies å påvirke barnevernets 

arbeidshverdag og omdømme?  

1) Hvordan blir omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon prioritert, og hvordan 

vurderer kommunalt barnevern betydningen av proaktiv eksternkommunikasjon? 

2) I hvilken grad kan vektlegging av mediehåndtering sies å være i tråd med medienes 

betydning for barnevernet?  

3) Hvorvidt har kommunalt barnevern kunnskap om metoder og muligheter for å få 

redaksjonell medieomtale?  

4) Hvordan forholder kommunalt barnevern seg til kommunikasjonsstrategien ”Et åpent 

barnevern”, og hva skal til for at en felles kommunikasjonsstrategi blir fulgt opp, og 

mest mulig nyttig for barnevernet under ett? 

Hovedproblemstillingen sees som overordnet og vil ikke drøftes separat, men besvares 

gjennom behandling av underproblemstillinger og de antakelser som presenteres 

avslutningsvis i dette kapittelet. 

Fakta om barnevernet 

Barnevernet arbeider med hjemmel i barnevernloven. Loven har som formål å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstvilkår. Den skal sikre at barn og unge som lever under forhold 

                                                
4
 http://www.bufetat.no 
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som kan skade deres utvikling og helse, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barnevernloven gjelder for alle barn under 18 år som oppholder seg i Norge.   

De fleste som får bistand av barnevernet, får hjelp i hjemmet for å tilrettelegge for bedre 

oppvekstvilkår
5
. Slike hjelpetiltak kan dreie seg om at barnevernet skaffer støttekontakt, 

sørger for at barnet får plass i barnehage, bistår med avlastningstiltak i hjemmet, eller gir 

opphold i senter for foreldre og barn, med foreldrestøttende tiltak. Barnevernloven fastsetter 

også at barnevernstjenesten skal iverksette tiltak som kan stimulere fristidsaktivitet, at barnet 

får tilbud om utdanning og arbeid, eller at barnet får anledning til å bo utenfor hjemmet
6
. 

Barnevernet kan imidlertid ikke overta omsorg for barn uten at det blir vedtatt i 

Fylkesnemnda. Det kommunale barnevernet undersøker saker, og sender eventuelt forslag om 

omsorgsovertaking til Fylkesnemnda
7
. 

Organisering og ansvar  

Stat og kommune har sammen ansvaret for å forvalte barnevernloven. Siden 2004, har den 

statlige organisasjonen Barne-, ungdoms- og familieetaten(Bufetat) hatt ansvaret for det som 

tidligere var fylkeskommunenes ansvarsområde i barnevernet. Bufetat arbeider innenfor 

feltene barnevern, familievern og adopsjon, og består av en sentral- og fem regionale enheter. 

Den sentrale enheten er Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet(Bufdir), som er direkte 

underlagt Barne- og likestillingsdepartementet(BLD). De regionale enhetene er Region nord, 

Region midt, Region vest, Region øst, og Region sør. Under ett omtales den statlige delen av 

barnevernet som Barne- ungdoms- og familieetaten/Bufetat. På fylkesnivå er det 

fylkesmannen som er statlig barnevernmyndighet. Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med 

barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner
8
, og skal sørge for at kommunene får råd og 

veiledning. 

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som står for utføring av de oppgaver som ikke 

er tillagt et statlig organ. I følge Bufdir, har kommunalt barnevern blant annet ansvaret for 

følgende: Foreta undersøkelser, treffe vedtak om hjelpetiltak i hjemmet, forberede saker for 

Fylkesnemnda om plassering av barn utenfor hjemmet, oppfølging av plasserte barn utenfor 

                                                
5
 http://www.bufetat.no 

6
 Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) § 4 - 4 

7
 Barnevernloven § 7-1 

8
 Barnevernloven. § 2-3b 
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hjemmet, godkjenning av fosterhjem for det enkelte barn, samt forebyggende arbeid og 

akuttvedtak. 

Barnevern og omdømme 

Barnevernet vil være tjent med å ha et så godt omdømme som mulig i alle samfunnslag. Først 

og fremst for de som trenger barnevernets tilbud, og de som skal henvise saker til barnevernet. 

Bufetat påpeker:  

”Hovedmålet for kommunikasjonsstrategien ”Et åpnere barnevern”, er at åpenhet gir 

større legitimitet. Og da blir det bedre å være barn i barnevernet
9
.”

 
 

 I tillegg til videre å øke yrkesstolthet og rekruttering av ansatte, kan et godt omdømme også 

være en fordel for befolkningens tilfredshet med sittende styringsmakt. En organisasjon med 

et godt omdømme, vil videre stille sterkere i eventuelle krisesituasjoner enn organisasjoner 

med dårlig omdømme
10

. Slik angår barnevernets omdømme mange, både i og utenfor selve 

instansen.  

De synspunkter som tilkjennegis på ulike arenaer vedrørende barnevernet, vil ha stor 

betydning for barnevernets arbeid. Selv om flere av mine informanter peker på en positiv 

utvikling i hvordan barnevernsstoff presenteres i media, har de fleste tidligere saker om 

barnevern vært knyttet til situasjoner hvor det kommunale barnevernet fatter vedtak om 

omsorgsovertakelse mot foreldre og barns vilje
11

. Som vi skal se i analysen, er dette noe som 

kan gjøre at tvangsaspektet ved barnevern er det som blir mest fremtredende i folks 

bevissthet. Dette på tross av at andelen av tvangstiltak i barnevernet i realiteten er i stor 

undervekt
12

. Tidligere barnevernsbarns viktigste kritikk mot barnevernet er tvert imot at det 

griper inn for sent
13

.  

Ettersom barnevernets arbeidsområde i stor grad preges av følsomme og taushetsbelagte 

temaer
14

, har ikke instansen de samme forutsetningene for å kunne selge inn saker til medier 

slik mange andre virksomheter gjør. Slik blir det ikke bare enkelt å formidle informasjon som 

kan balansere negativt fokus i medier. Journalistiske nyhetskriterier øker vanskelighetsgraden 

                                                
9
 http://www.bufetat.no 

10
 Brønn 2009 

11
 Horverak 2008 

12
 http://www.ssb.no 

13
 Follesø 2004 i Horverak 2008 

14
 http://www.bufetat.no 
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for å få saker med positivt fokus på trykk ytterligere, og tydeliggjør viktigheten av kunnskap 

om hvordan å tilnærme medier. 

Det kan videre tenkes at barnevernet skiller seg ut omdømmemessig på den måten at de har en 

legitim makt til å gripe inn i livene til enkeltfamilier. Som vi skal se senere, utgjør denne 

makten en spesiell omdømmerisiko. Dette fordi de det gjelder, kan oppleve sprik mellom 

barnevernets grunnoppgave og dets handling i det gitte tilfellet. 

I tillegg til ressursmangler, kan en grunn til eventuell nedprioritering av proaktiv 

eksternkommunikasjon, være synet enkelte har på PR og strategisk kommunikasjon. For noen 

kan denne måten å jobbe på være forbundet med kynisme og propaganda
15

, heller enn et 

viktig nyanseringsbidrag innen informasjon. Videre kan bruk av kommunikasjonsstrategiske 

virkemidler være en faresone med tanke på at det kan bikke over i å virke som organisasjonen 

prøver å dekke over negative sider. Slik kan fokus på omdømme og PR- virksomhet virke mot 

sin hensikt.  

Antakelser 

Som en ytterligere konkretisering av oppgavens problemstilling, har jeg ut ifra betraktningene 

formulert følgende antakelser: 

A1: Beslutningstakere i barnevernet har et negativt syn på bruk av strategisk kommunikasjon 

for å styrke omdømme. 

A2: Praksis i barnevernet er å jobbe reaktivt, ikke proaktivt, med ekstern kommunikasjon.  

A3: Barnevernet forsøker, men har vanskelig for å få positive nyhetssaker ut i mediene.  

A4: Proaktiv eksternkommunikasjon nedprioriteres på grunn av høyt arbeidspress.  

A5: Beslutningstakere i barnevernet har liten tro på at proaktiv kommunikasjon har en 

avgjørende betydning for barnevernet.  

                                                
15

 Bang m.fl. 2003 
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Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 gjør jeg rede for hovedteori og definisjonene oppgavens analyse bygges på. 

Kapittel 3 følger med en fremlegging av studiens metodiske fremgangsmåte, samt en drøfting 

av studiens troverdighet og bekreftbarhet. I analysekapitlene presenteres funn fra intervjuer, 

med tilhørende analyse og drøfting opp mot relevant teori. Her kommer først to kapitler med 

hovedfokus på mediehåndtering; I kapittel 4 diskuteres medienes betydning for barnevernet, 

samt hvorvidt informantene ser viktigheten av å prioritere kontakt med media. Hovedfokus 

her er funn relevante for underproblemstilling 1. Kapittel 5 går i forbindelse med 

underproblemstilling 2 og 3 dypere i medienes interessefelt, og uttalelser om hva som kan 

gjøre barnevernsstoff interessant for ulike medier. Videre gås det i kapittel 6 litt bort fra 

mediefokuset. Her drøftes igjen funn relevante for underproblemstilling 1 – denne gangen 

med fokus på dirkete kontakt med opinionen. I denne sammenheng diskuteres blant annet 

informasjonstiltak i møte med samarbeidspartnere. Kapittel 7 ser nærmere på forutsetninger 

for at den statlig utarbeidede kommunikasjonsstrategien skal ha påvirkningspotensial ut i 

kommunene. Her gis også forslag til hvordan en kommunikasjonsstrategi best kan påvirke 

arbeid med omdømmebygging i barnevernet. Med andre ord drøftes her hovedsaklig funn 

relevante for underproblemstilling 4.  

Ut fra studiens empiriske funn og analyse, oppsummeres og konkluderes det i kapittel 8 med 

svar på problemstilling og bekreftelse og avkreftelse av antakelser. Avslutningsvis gis 

bestemte anbefalinger for eksternkommunikasjon og omdømmebygging i barnevernet. 
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2. Teori 

I dette kapittelet tar jeg for meg definisjoner og begreper som anvendes i analysen. 

Innledningsvis pekes det på ulike måter å bruke informasjon strategisk. Videre forklares hva 

som legges i begrepet omdømme, og hvordan teori om omdømme, offentlig opinion og 

dagsordensfunksjon kan sees i sammenheng med hverandre. Avslutningsvis gjøres det rede 

for mediers nyhetskriterier, og muligheter for å påvirke medienes dagsorden med 

barnevernsrelatert stoff.  

Informasjon som strategisk virkemiddel  

Å nytte seg av informasjon på lik linje med andre virkemidler for å nå mål, er å bruke 

informasjon strategisk. For å anvendes strategisk, må informasjon brukes som en integrert del 

av oppgaveløsningen på alle områder og nivåer. Slik blir informasjonsvirkemiddelet ikke noe 

som forbeholdes informasjonsmedarbeidere eller informasjonskontor, men noe alle ansatte 

skal kunne benytte i arbeidet med å løse daglige arbeidsoppgaver. Per definisjon kan man si at 

informasjon dreier seg om formidling av et budskap fra sender til mottakker, mens 

kommunikasjon er interaktiv samhandling mellom parter
16

. Jeg har likevel valgt ikke å sette 

noe klart skille i min bruk av disse begrepene. Dette fordi jeg ser samhandling og muligheter 

for tilbakemelding som forutsetninger for å kunne drive god informasjonsformidling i den 

konteksten som berøres i analysen. Som all annen kommunikasjon, vil samtidig proaktiv 

kommunikasjon fra en organisasjons side vanskelig bli symmetrisk
17

. 

Informasjonsbehov og ulike informasjonsformer 

Ideelt sett er et informasjonsbehov avstanden mellom hva folk burde vite, og det de faktisk 

vet - på områder som er av betydning for dem. Ved å finne ut hva folk vet og ikke vet, kan 

man slik fastslå informasjonsbehovet
18

. Strategisk kommunikasjon byr på mange ulike 

tilnærminger til ethvert informasjonsbehov. Disse tilnærmingene kan enten være proaktive 

eller reaktive. Proaktive strategier er de tilnærmingene hvor virksomheten selv initierer 

aktivitet og kommunikasjonstiltak på tidspunkt og under forhold som ansees å være gunstige. 

Reaktive strategier innebærer en mer passiv tilnærming, med svar på reaksjoner utenifra
19

. 

Som vist under, kan aktiv og passiv informasjon deles inn fire underkategorier: 
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Aktiv Passiv 

Direkte 

  

Indirekte 

  

Tabell 1: Ulike former informasjon 

Aktiv, direkte informasjon: Instansen går aktivt ut med informasjon direkte til gruppene de 

ønsker kontakt med. Her har man ikke noe mellomledd som påvirker det endelige budskapet. 

Den vanligste typen aktiv, direkte informasjon er virksomhetens egne aviser, brosjyrer, brev 

og liknende, direkte per e – post eller i postkasser, samt annonser i medier. 

Informasjonsformen innebærer også det å sende ut eget personale med informasjon til 

bestemte grupper
20

. Pionerer innen kommunikasjonsfaget har historisk sett omtalt ansikt til 

ansikt – kommunikasjon for å være den mest innflytelsesrike, og foretrukne metoden for 

informasjonsutveksling
21

. 

Aktiv, indirekte informasjon: Her går virksomheten aktivt ut med informasjon til personer som 

bruker informasjonen på sin egen måte når de videreformidler den til gruppene man vil nå. Et 

eksempel er informasjon man aktivt går til presse med. Slik informasjon blir behandlet og 

tilpasset av gjeldende redaksjoner, og man har mindre kontroll på hvordan informasjonen 

endelig ser ut i møte med mottaker
22

.  

Andre eksempler på aktiv, indirekte informasjon, er informasjon som eksempelvis gis til 

foreninger, trenere, lærere og barnehageansatte, og som på en eller annen måte formidles 

videre til de man endelig ønsker å nå. Informasjon formidlet av en tredjepart, kan i mange 

tilfeller ansees som mer troverdig enn aktiv, direkte informasjon
23

 Dette fordi informasjon i 

mange tilfeller kan bli avvist på grunn av mottakerens syn på-, og forhold til den som sender 

ut informasjonen
24

. 

Passiv, direkte informasjon: Instansen kan legge til rette for informasjon om spesielle temaer, 

og gjøre det lett for folk å komme i kontakt med den. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom 
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informasjon på nettsider. Det samme gjelder når folk besøker fagfolk direkte på instansens 

kontorer. Publikum er den aktive part, og oppsøker direkte informasjon.  

Passiv, indirekte informasjon: Et eksempel på passiv, indirekte informasjon, er når publikum 

kontakter en kommunes servicetorg for informasjon om en offentlig tjeneste. Her kan 

publikum enten få ønsket informasjon, eller bli henvist videre til riktige fagfolk. Et annet 

eksempel kan være når en barnehagestyrer tar imot og formidler forespørsler om informasjon 

på vegne av ansatte eller foreldre til barn i barnehagen
25

.  

Interessenter og målgrupper 

God kommunikasjon krever identifisering av virksomhetens ulike interessenter, og 

vurderinger av hvilke målgrupper som er viktigst å nå. Heller enn å være konstante, vil 

grupper som er relevante for en virksomhets kommunikasjon være flytende og i endring
26

. 

Grunig og Hunt har definert fire tilstander slike berørte kan befinne seg i. De fire kategoriene 

betegner gruppenes grad av deltakelse vedrørende spesifikke saker som har konsekvenser for 

virksomheten
27

.
 
 Jeg bruker kategoriene i analysen for å skille potensielle meldere til 

barnevernet fra hverandre, og videre for å peke på ulike stadier ansatte i barnevernet kan 

befinne seg i.  

Den uberørte gruppen (nonpublics): Dette er gruppen som verken berører eller blir berørt av 

instansen på noe vis. På dette stadiet er verken gruppen eller instansen av noen signifikans for 

hverandre. 

Den latent berørte gruppen (latent publics): Denne gruppen består av de som er berørt av 

samme situasjon som instansen, men som ikke er klar over det. Denne gruppen har potensial 

til å bli aktiv, men mangler kunnskap
28

. På dette stadiet må følgelig kommunikasjonsarbeid ta 

sikte på bevisst- og synliggjøring av informasjon. 

Den bevisst berørte gruppen (aware publics): I denne gruppen finner vi de som er klar over at 

de er berørt av situasjonen, men ikke gjør noe med den
29

. Kommunikasjonsarbeid overfor 

denne gruppen burde følgelig konsentreres rundt bevisstgjøring av ønsket atferds viktighet, og 

rundt informasjon om instansens håndtering av gjeldende situasjon. Dersom organisasjonen 
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ikke kommuniserer med den bevisst berørte gruppen, vil denne gruppen aktivt søke andre 

kilder til informasjon. Dette kan i sin tur føre til forvrenging av virkelighet eller av 

organisasjonens arbeidsområdes konsekvenser
 30

.  

Den aktivt berørte gruppen (active publics): Dette er gruppen med de som er klar over at de 

berøres av situasjonen, og gjør noe med det. Gruppen diskuterer og handler rundt 

saksforholdet de har felles med virksomheten. I fordelaktige omstendigheter kan gruppen by 

på muligheter for videre samarbeid. I konfliktfylte situasjoner, er organisasjoners respons til 

denne gruppen reaktiv kommunikasjon, med svar på spørsmål og anklager eller, i ytterste 

konsekvens, direkte opposisjon
31

. For organisasjonen kan det by på store vanskeligheter å 

kommunisere med mennesker i denne gruppen. Dette fordi de i gruppen allerede har tatt en 

avgjørelse, og for det meste søker informasjon som forsterker egen aktivitet. Slik vil de ikke 

bli mottakelige for samme informasjon som de som tilhører de andre gruppene
32

.  

Omdømme  

En viktig del av en organisasjons kommunikasjonsvirksomhet, er å bygge og ivareta 

omdømme
33

..Omdømme har et bredt spekter av definisjoner. Oppfatingen av at et omdømme 

ikke er noe som skapes over natten, virker imidlertid å være gjennomgående. Slik kan man 

også si at et sterkt omdømme verken er resultat av tilfeldigheter eller flaks
34

. Eksempler på 

definisjoner er Summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten
 35

, 

og Omgivelsens oppfatning av en organisasjon over tid
36

. Jeg velger å forholde meg til en 

sammenfatning av disse to: Omdømme er summen av oppfatninger omgivelsene har av en 

organisasjon over tid. Jeg mener denne definisjonen egner seg godt i form av å peke på at 

omdømme ikke er noe øyeblikksbilde. Samtidig tydeliggjør den at omgivelsene kan ha ulike 

oppfatninger av en organisasjon, men at noen faktorer likevel står igjen som mer 

betydningsfulle enn andre. I analysen brukes begrepene omdømme og tillit mye parallelt. 

Dette fordi omdømme dreier seg om nettopp tillit og relasjoner: Tillit legger i mange tilfeller 

grunnlaget for omdømme
37

.     
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At omdømme er noe varig, kan illustreres av vekten som ilegges tilknytningen mellom 

omdømme, identitet og image. Prosessen med omdømmebygging bør starte med 

kjernespørsmålene hvem er vi og hvem vil vi være, som handler om organisasjonens 

identitet
38

.  

Identitet, image og omdømmebygging 

Kort sagt er identitet det en organisasjonen står for
39

. Identitetsbegrepet er altså internt 

orientert. Det sier noe om profilen og verdiene en organisasjon kommuniserer, og de ansattes 

syn på dette
40

. Identiteten er de grunnleggende verdiene som former organisasjonens 

kommunikasjon, dens kultur, og dens avgjørelser
41

. Den summerer hvordan organisasjonen 

tenker om seg selv, og hvordan den skulle ønske å bli sett utenfra.  

Image går på organisasjonens omgivelser og det umiddelbare inntrykket utsiden faktisk har av 

organisasjonen. En organisasjon kan ha flere enn ett image, og disse ulike kan videre være 

inkonsistente. En slik inkonsistens vil gå ut over organisasjonens omdømme
42

. Identitet og 

image skaper slik grunnlag for en organisasjons omdømme
43

.  

Ulike organisasjoners omdømme har videre utspring i ulike faktorer. Selv om de fleste 

virksomheter vil kunne komme i offentlighetens søkelys, vil omdømme hos de bedrifter og 

organisasjoner som jevnlig er tema for offentlig debatt, nødvendigvis være påvirket av andre 

faktorer enn omdømmet til organisasjoner som ikke er det. Enkelte bedrifter kan være ukjente 

for allmennheten, men ha et godt omdømme blant de som har førstehåndskjennskap med dem 

og deres kjente. I slike tilfeller vil omdømmebyggingen i større grad være basert på egne 

prestasjoner og kundekontakt. Andre aktører vil ha et omdømme som i større grad er påvirket 

av medieomtale og håndtering av ekstern kommunikasjon
44

. 

Styring av omdømme 

Hvorvidt omdømme er noe man kan styre, er mye diskutert i faglitteraturen. Dette fordi et 

godt omdømme er noe som hevdes å burde grunne i samsvar mellom identitet og image. Med 
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andre ord kan man si at et varig godt omdømme må være et resultat av at virksomheten 

oppfattes av omgivelsene slik den faktisk er.  

Informasjon kan bare løse problemer som skyldes mangel på informasjon
45

. Derav følger 

tanken om at et godt omdømme aldri kan være noe annet enn et biprodukt. Man kan ikke styre 

egen popularitet, hovedfokus må være på å levere gode varer/tjenester og å handle 

tilfredsstillende. Slik skal omdømmet springe naturlig ut av det virksomheten gjør
46

. 

Nødvendigheten av samsvar mellom handling og kommunisert handling, blir desto tydeligere 

når det gjelder en instans som barnevernet. Et barnevern som gjennomgående ikke gjør 

jobben sin, eksempelvis med stor grad av mangel på kompetanse, verken bør ha, eller skal 

kunne ha, mulighet til å styre seg et til godt og varig omdømme. Følgelig er et viktig premiss 

for denne masteroppgaven tanken om at barnevernet er en instans som under ett er både 

ønskelig, og i stand til å utføre den viktige samfunnsoppgaven det er satt til å gjøre. 

Som vi har sett over, er det i noen tilfeller slik at virkeligheten og omgivelsenes oppfatning av 

virkeligheten ikke samsvarer. Selv om vi vet at organisasjoner som kun jobber med 

omdømme i form av kosmetisk overflatebehandling ikke kan ivareta et godt omdømme på 

sikt
47

, vil det også være de som kunne hatt nytte av i større grad å kommunisere ut hva de per 

dags dato faktisk gjør. Slik handler omdømmeutvikling om å forbedre både virkelighet og 

virksomhetens kommunikasjon, slik at virkelighet og oppfatning kommer i balanse. Under 

illustreres fire ulike situasjoner(A-D) en virksomhet i den sammenheng kan befinne seg i. De 

ulike situasjonene krever ulik handling: 

 

Negativ 
virkelighet 

Positiv 
Virkelighet 

Negativ 
oppfatning 

                A B 

Positiv 
oppfatning 

C D 

 

Tabell 2: Ulike situasjoner ut ifra faktisk virkelighet og folks oppfatning den. 

I situasjon A og D, ser vi at virkelighet og oppfatning samsvarer. Situasjon A tilsier 

eksempelvis at en virksomhet tilbyr lite tilfredsstillende tjenester og har dårlig kundekontakt, 
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samtidig som omgivelsene sitter med nettopp denne oppfatningen. Situasjon D illustrerer det 

motsatte: Virksomheten er oppfattet like positivt som den praktiserer. B og C illustrerer på sin 

side situasjoner hvor virksomhetens faktiske praksis ikke samsvarer med omgivelsenes 

oppfatning av den. Med undersøkelsen Det nye barnevernet tatt i betraktning, kan det hevdes 

at virkeligheten i barnevernets tilfelle, er bedre enn folk flest har inntrykk av. Her gjør 

virksomheten riktige ting i samhandling med dem de er i dirkete kontakt med, men 

oppfatningen omgivelsene har, er likevel negativ
48

. Slik kan man argumentere for at 

barnevernet befinner seg nettopp i situasjon B. I denne situasjonen er omdømmebygging 

knyttet til hvordan kommunikasjon kan benyttes som verktøy for å snu dårlige oppfatninger 

som ikke stemmer med virkeligheten. Der hvor oppfatningen er dårligere enn virkeligheten, 

vil det også være størst mulighet til å påvirke
49

. 

Jeg velger videre å forholde meg til omdømmebygging i tilknytning til hvordan publikum 

former en opinion, og hvordan barnevernet gjennom sin kommunikasjon kan være en mest 

mulig aktiv part i denne prosessen.  

Offentlig opinion og opinionsdanning 

Offentlig opinion er et komplisert begrep uten noen entydig definisjon
50

. Den består av både 

kognitive prosesser hos det enkelte individ, og kollektive prosesser som knytter folk sammen i 

et interessefellesskap. Der hvor opinionsdanning dreier seg om folks meninger om en 

organisasjon, står også organisatoriske prosesser i organisasjonen sentralt. Slik kan offentlig 

opinion i høy grad sies å være beslektet med omdømmebegrepet; Offentlig opinion handler 

om synspunkter rundt et bestemt emne, og skapes gjennom folks interaksjon med hverandre, 

media, og opinionsobjektet.  

Opinionsdannende prosesser i samfunnet har sitt utgangspunkt i det enkelte individ når folk 

blir oppmerksomme på enkelte saker i sine omgivelser. De vurderer og tolker dem, og danner 

seg slik en personlig oppfatning. For at disse oppfatningene skal ha noen betydning for 

opinionsutviklingen, må de imidlertid deles med andre og bli til en offentlig uttrykt mening. 

Dette skjer ved at de tilkjennegis i folks omgang med menneskene rundt seg, slik at en felles 

opinion sakte kan vokse frem. Nå har opinionen gått fra å ha en personlig karakter til å innta 
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en kollektiv karakter. Spørsmålet her er på hvilken måte individuelle holdninger virker 

sammen med hverandre, og hvordan viktigheten av å føle tilhørighet i en gruppe virker inn.  

Folks uttrykte holdninger signaliserer hvor konfliktstrukturer i samfunnet befinner seg, og 

knytter an til ulike gruppeinteresser. Waldahl peker på betydningen av gruppers felles uttrykte 

holdninger. I et demokratisk samfunn er disse et viktig aspekt ved forholdet mellom borgerne 

og styringsmakter, som vanskelig kan unngå å ta stilling til holdninger til aktuelle spørsmål 

uttrykt på denne måten. Slik har opinionen også en viktig funksjon overfor opinionsobjektet. 

Den er et bindeledd mellom folks meninger og beslutninger som tas av organisasjonen. 

 Holdning og handling 

Vi har vært inne på folks holdningers betydning for opinionsprosessen. En definisjon kan 

videre gi en pekepinn på holdningers sentrale plass når det kommer til omdømme. En 

holdning defineres gjerne som en persons generelle evaluering av et objekt. Her favner 

begrepet objekt bredt. Objektet kan være personer, hendelser, produkter, institusjoner, politikk 

og liknende elementer mennesker forholder seg til. Holdninger er videre viktige for hvordan 

individer handler. For at noen skal endre sitt handlemønster, er det følgelig også i mange 

tilfeller nødvendig at holdninger endres
51

.  

En faktor som påvirker samsvar mellom holdning og handling, er hvordan gjeldende holdning 

ble skapt eller formet. Holdninger skapt gjennom egne erfaringer med holdningsobjektet, har 

vist seg i større grad å gjenspeile handling overfor samme objekt, enn holdninger basert på 

indirekte erfaring. Slik vil man eksempelvis kunne si at de holdninger til et objekt som er 

skapt gjennom mediepåvikning i mindre grad vil korrelere med handling overfor et objekt enn 

der hvor holdningen er basert på inntrykk etter egne førstehånds erfaring. I sin tur vil dette 

bety at en person som hører om et produkt gjennom mediene, vil kunne ha lik positiv 

holdning til gjeldende produkt som en person som har positiv holdning gjennom egen 

erfaring. Likevel vil personen med førstehåndserfaringen ha større konsistens mellom 

holdning og handling. Han eller hun vil med større sikkerhet eksempelvis kjøpe produktet 

igjen, selv om personen uten førstehånderfaringen har tilsvarende positiv holdning til objektet. 

På samme måte vil dette prinsippet gjelde motsatt vei – en person med negative holdninger til 

en tjeneste han eller hun selv har prøvd, vil være mindre tilbøyelig til å benytte seg av 
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tjenesten enn en person med negative holdninger basert på indirekte informasjon. Samtidig er 

holdninger som er blitt til etter en persons direkte erfaring, også mindre påvirkelig enn en 

holdning generert etter indirekte informasjon
52

.   

Hvorvidt en person handler i samsvar med sine holdninger, vil i stor grad også avhenge av 

hvorvidt de oppfatter sine holdninger relevant for sine atferdsvalg: 

”it may be only when individuals explicitly define their attitudes as relevant and 

appropriate guidelines to action that they can be expected to turn to their general 

attitudinal orientations for guidance in making their behavioral choices.”
53

 

Eksempelvis vil folk som ser egne holdninger som relevant for hvorvidt han eller hun skal 

følge loven, trolig ha større sannsynlighet for å begå noe kriminelt enn de som anser egne 

holdninger som irrelevante i lovsammenheng. 

Taushetsspiralen og pluralistisk ignoranse 

Folks holdninger står sentralt i en av de viktigste teoriene om opinionsdannelse, Noelle-

Neumanns taushetsspiral. I følge Noelle-Neumann oppstår taushetsspiralen i saker og 

situasjoner som har et tydelig innslag av ideologi, moral og verdier som skaper følelser og 

engasjement hos folk. Den har sitt grunnlag i forholdet mellom individers holdninger og deres 

villighet til å uttrykke dem på den ene siden, og deres forståelse av opinionsklimaet på den 

andre
54

. Opinionsklima kan forstås som en felles oppfatning av hva som er den dominerende 

forståelsen av et problem eller en aktuell sak blant borgerne
55

.  

Teori om taushetsspiralen peker på at individers oppfatning av opinionsklimaet vil være 

avgjørende for hvorvidt de selv er villige til å uttrykke egne holdninger til gjeldende tema. 

Dersom en person oppfatter liten støtte rundt egen oppfatning vedrørende en bestemt sak, vil 

personen også avstå fra å uttrykke den. Dette utelukker den gitte oppfatningen fra offentlig 

diskusjon, noe som i sin tur gjør at den opponerende mening blir den som dominerer. 

Dominansen av denne meningen, kan slik være mer fremtredende enn den er reell, ettersom 

den er basert på vilje til å uttrykke meninger, heller enn faktisk eksisterende holdninger
56

.  

Uttrykket pluralistisk ignoranse er blitt brukt til å beskrive nettopp slik svak korrelasjon 
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mellom individers oppfatning av enkelte gruppers meninger, kontra hvilke holdninger som 

reelt sett eksisterer
57

.   

Personer som erfarer at deres egne holdninger får støtte i omgivelsene, får på sin side styrket 

sin tro på holdningens berettigelse. Slik blir de også mer villige til å delta i samfunnsdebatten. 

De som har vanskeligheter med å finne støtte for egne holdninger, trekker seg tilbake. Slik 

blir offentligheten bestående av et mindretall på defensiven, og et flertall på offensiven. 

Følgelig er det heller ikke opinionens reelle størrelse som avgjør hvorvidt en sak skal få 

videre innflytelse i opinionsprosessen, men tilhengernes evne og vilje til å uttrykke seg slik at 

den videre påvirker i form av å fremstå som dominerende. Slik vil også holdninger med liten 

støtte i opinionen gradvis miste oppslutning, ettersom tilhengere ikke vil ta den belastningen 

de vurderer å følge med meningsytring av den. Videre får også holdninger med tilsynelatende 

større oppslutning økt oppslutning, ettersom det vil koste meningsbærer lite å vise at han eller 

hun er på parti med flertallet. Med andre ord kan man i følge taushetsspiralen si at individer 

ofte setter frykt for isolasjon høyere enn verdi av egen dømmekraft.  

Gjennom deres skildring av opinionsklimaet, har mediene slik stor innflytelse på offentlig 

opinion. Budskap i mediene er gjerne også bekreftende, noe som har med individers selektive 

persepsjon å gjøre
58

. Personer vil søke å unngå informasjon motstridende til egne 

oppfatninger, og søke den som bekrefter. På denne måten vil individet som oppfatter 

opinionsklimaet på en bestemt måte, i størst grad også forholde seg til informasjonen som 

bekrefter denne antakelsen
59

.  

Taushetsspiralen har blitt kritisert for å legge for mye vekt på medier som avgjørende 

formidler av samfunnets opinionsklima. Selv om Noelle-Neumann erkjenner betydningen av 

personlig og uformell kommunikasjon borgere imellom, hevdes det at hun gir et forenklet 

bilde av de faktiske forholdene. Dette i lys av at hun nevnes ikke å vurdere personlig 

kommunikasjon som en høyverdig supplerende kommunikasjonskanal som formidler 

medieinnholdet slik annen forskning har gjort:  

”Taushetsspiralen overser dermed det opinionsbildet som trer frem når opinionsledere 

strukturerer, modifiserer og fortolker medieversjonen av aktuelle spørsmål og tilpasser 

den lokale forhold, til gruppenormer, og til ”mannen i gatas” daglige virke”
 60

.  
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Medier er, som nevnt, ikke vår eneste kilde til orientering rundt offentlige saksforhold. 

Personlig erfaring, som inkluderer samtaler med vår familie, venner og kollegaer, informerer 

oss også om mange saker. Hvilken kanal som påvirker oss mest, varierer fra sak til sak
61

. 

Waldahl beskriver i denne sammenheng mediene som et viktig bindeledd mellom en ytre 

opinion, som ligger utenfor folks konkrete erfaringsverden, og indre opinion, som folk erfarer 

i sitt eget miljø. Dette er også en viktig betraktning i sammenheng med dataanalysen senere i 

denne oppgaven. Folks opplevelse av normen vil i stor grad også påvirkes av nærmiljø og 

gruppetilhørighet
62

.  

Som analysen vil peke på, kan barnevernsrelaterte saker tenkes å stå i en særstilling hva angår 

mediers betydning fremfor personlig kommunikasjon. Slik ser jeg taushetsspiralen desto mer 

anvendelig i sammenheng med mitt analysemateriale.  

Sosiale bevis 

Annen teori som tar for seg hvordan mennesker ønsker å handle ut ifra oppfattet 

opinionsklima, er teori om sosiale bevis. Prinsippet om sosiale bevis går ut på at mennesker 

avgjør hva som er riktig ved nettopp å finne ut hva andre syns er riktig. Menneskers 

tilbøyelighet til å anta at en handling er mer riktig hvis flere utfører den, er noe som kommer 

til syne i flere sammenhenger. Kunnskap om dette gir også muligheter for folk som ønsker å 

påvirke en bestemt handling
63

. Et eksempel er typiske innslag i TV- aksjoner:  

 ”Produsentene av programmer for TV – innsamlinger bruker urimelig mye tid på 

uendelige innslag av seere som allerede har gitt bidrag. Budskapet til dem som ikke 

har bidratt er klart: Se på alle dem som allerede har bestemt seg for å bidra. Det må 

være det rette å gjøre
64

.”
 
 

Som vi skal se i analysen, vil prinsippet om sosiale bevis stå sentralt både når det gjelder å 

kommunisere økning i antall meldinger, og videre hvordan folk er tilbøyelige til å omtale 

barnevernet positivt på ulike arenaer. 

Dagsordensfunksjonen og påvirkning av opinionen  

Gjennom sitt daglige utvalg og distribuering av nyheter, fokuserer nyhetssjefer og redaktører 

vår oppmerksomhet, og påvirker vår oppfatning av hva som er dagens viktigste saker. Denne 
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evnen til å virke inn på den offentlige agenda, har etter hvert blitt kalt nyhetsmedienes 

dagsordensfunksjon(Agenda setting Theory).  

Det at media repeterer et tema dag etter dag, tas hos publikum som et tegn på at temaet er 

essensielt. Mottakerne bruker mediers hint om hva som er viktig til å organisere sine egne 

dagsordener. Slik blir medienes dagsorden i betydelig grad også mottakernes dagsorden. Å 

sette en sak i fokus for tanker, og muligens handling, er det innledende stadiet i fremtredenen 

av offentlig opinion
65

.  

Tidlig forskning på medienes innvirkning på offentlig opinion, konkluderte med at mediene 

først og fremst påvirker hva folk skal mene noe om, ikke hva de skal mene. Disse tvingende 

observasjonene er imidlertid blitt utvidet i ettertid: Informasjonen som media presenterer, 

spiller en sentral rolle i konstruksjonen av våre bilder av virkeligheten. Dette fordi 

påvirkningen av hva folk anser som viktige saker i hverdagen, også har vist seg å gjelde 

hvilke egenskaper folk anser som viktige i sakene som omtales. På denne måten påvirker 

media også i stor grad nettopp hva berørte tenker om ulike saksforhold. De egenskapene ved 

en sak som media til stadighet har på sin agenda, vil slik i stor grad være de samme 

egenskapene som gjør seg gjeldende på folks personlige agenda
66

.  

Ved å legge vekt på visse aspekter fremfor andre, er mediene slik med på å etablere 

standarder for temaet eller personen som omtales. Denne koblingen og fokuseringen i media 

medvirker dermed til å skape bestemte assosiasjoner hos publikum(priming)
67

. Cialdini 

presenterer et eksempel på hvordan assosiasjoner påvirker:  

”Mennesker har en naturlig tilbøyelighet til å mislike en person som bringer 

ubehagelig informasjon, selv om denne personen selv ikke har forårsaket de dårlige 

nyhetene.”
 68

 

Dette assosiasjonsprinsippet kan videre forklare hvorfor folk forsøker å knytte seg til positive 

hendelser og distansere seg fra negative hendelser
69

. Det at folk ønsker å knytte seg til 

vinnere, er i sammenheng med opinionsteori kalt bandwagon- effekten
70

.  
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Påtrengende og ikke – påtrengende tema 

Hvilke saker i mediene som står sterkest i posisjon til å påvirke folks agenda, og dermed også 

tankemåte, har mye å gjøre med hvorvidt mottaker har personlig erfaring med gjeldende tema 

eller ikke. Er temaet påtrengende(obtruesive) eller ikke- påtrengende(unobtruesive)?   

Påtrengende temaer, er de som trenger seg på oss i våre daglige liv og er direkte erfarte. 

Andre er unobtruesive; Vi møter dem ikke i vårt dagligdagse liv, kun gjennom mediene. 

Forskning har vist at medienes påvirkning på opinionen når det gjelder påtrengende saker, er 

lav, mens det motsatte er tilfellet i de som er ikke- påtrengende. Eksempelvis er det vist høy 

korrelasjon mellom mediedekning og offentlig opinion i ikke-påtrengende saker som 

forurensing, narkotikamisbruk og energi, og lav korrelasjon i saker hvor folk har større grad 

av personlig erfaring, slik som i saker om helsetjenester og levekostnader
71

.  

Når konseptet om påtrengende og ikke-påtrengende temaer først ble tilført teori om 

dagsordensfunksjonen, ble de to betegnelsene først sett som gjensidig utelukkende. Etter hvert 

fikk antakelsen om at en sak var enten påtrengende, eller ikke–påtrengende på opinionen, en 

mer subtil behandling. Undersøkelser av publikums møte med hvilken som helst sak, vil vise 

ulik grad av egenerfaring. Heller enn å vise to atskilte absolutter, kan en linje som knytter de 

to begrepene sammen illustrere denne sammenhengen. Ulik grad av egenerfaring i ulike 

temaer, gjør at noen må plasseres henholdsvis lengre i retning påtrengende eller ikke-

påtrengende enn andre. Illustrasjonen under, viser et eksempel på et samfunn hvor færre har 

personlig erfaring med forurensing og narkotikamisbruk, enn med arbeidsledighet og naturlig 

nok - levekostnader. Linjeplasseringen fastslås eksempelvis gjennom tall fra undersøkelser av 

personlig eller husholdningens arbeidssituasjon. Jo lengre til venstre på linjen, jo mer 

personlig erfaring har opinionen, og jo lavere blir følgelig medienes innvirkning. 

Påtrengende                                                                                                         Ikke- påtrengende 

                       Levekostnader                                                           Arbeidsledighet                              Forurensning 

                                                                                                                                         Narkotikamisbruk 

Figur 1: Påtrengende og ikke- påtrengende tema 

Når det gjelder temaer som er påtrengende, er det heller ikke vist noen forskjell i påvirkning 

ut ifra hvor mye man blir eksponert for samme sak i mediene. Med andre ord påvirkes de som 

har høy grad av personlig erfaring med noe, lite, selv om de skulle bli eksponert for 
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medieomtalen daglig. Slik vil eksempelvis de brukerrespondentene som er fornøyde med 

barnevernet gjennom egne erfaringer, heller ikke påvirkes av hyppige medieoppslag med 

negativt fokus.  

Det motsatte er imidlertid tilfelle når det kommer til ikke-påtrengende saker. Jo hyppigere 

eksponering, jo større vil også mediepåvirkningen bli
72

. Slik vil de som ikke har personlig 

erfaring med barnevernet bli desto mer påvirket jo hyppigere medieeksponering med negativt 

fokus på barnevern er. 

Medienes tolkningsrammer og nyhetskriterier 

Som vi har sett, kan mediene i sin presentasjon av aktuelle saker, velge tilnærminger som er 

fordelaktig for noen av samfunnets mange aktører, og ufordelaktig for andre
73

. Det at mediene 

aldri avspeiler et bestemt aspekt ved samfunnet, men konstruerer sin versjon av det, har flere 

ulike betegnelser. I engelskspråklig fagterminologi snakker man om framing, i praktisk 

journalistikk hører man gjerne om vinkling. I nyere norske studier er fenomenet forbundet 

med betegnelsen tolkningsrammer. Selv om meningsinnholdet konkret varierer noe i disse 

begrepene, er essensen den samme - det handler om perspektiv og vektlegging
74

.   

Journalister kan bare observere en brøkdel av hverdagens situasjoner og hendelser. Følgelig er 

nyhetsredaksjoner avhengige av tips om nyhetsstoff og bidrag til artikler andre steder fra
75

. 

Av dette følger også muligheten til å influere hva mediene skal ta tak i. For å kunne 

kommunisere gjennom mediene, er den enkelte virksomhet imidlertid avhengig av at 

journalister er interesserte i den informasjonen man ønsker å formidle
76

. Hva som avgjør 

hvorvidt pressen fatter interesse for det en ønsker å formidle, kan på sin side variere stort. 

Eksempelvis vil organisasjoner som anses å støtte gode formål, gjerne ha lettere for å få 

innpass i mediene
77

. Samtidig vil det normalt sett være lettere å få mediedekning i lokale 

medier enn i større riksdekkende medier med større kamp om spalteplass, og journalister vil i 

enkelte perioder vil ha mindre å skrive om enn i andre
78

. Sigurd Allern peker på et annet 

aspekt vedrørende hva som resulterer i redaksjonelt stoff:  
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”En annen side av samme sak er at visse typer stoff neglisjeres av økonomiske 

grunner, for eksempel fordi det krever selvstendig gravearbeid og store journalistiske 

ressurser i form av arbeidstid, personell og penger. Økonomiske betraktninger fører til 

at visse typer nyheter som er svært billige å produsere, glir lettere igjennom.” 

Å delta i prosessen med å sette noe på dagsorden, handler om å forene journalistenes krav 

med organisasjonens interesser
79

. Slik er det uansett avgjørende at den som ønsker å formidle 

noe via pressen har kunnskap om journalisters - og redaksjonslederes krav til en 

velfungerende historie.  

 Under gis en oversikt over hva redaksjonsledere og journalister vanligvis anser for å være 

godt stoff. Vektlegging av kriterier vil selvsagt variere ut ifra hvilke medier om redaksjoner 

det er snakk om. Mange av kriteriene henger også tett sammen og kan forsterke hverandre. 

Jeg har lagt vekt på de kriterier jeg anser som mest aktuelle i barnevernets tilfelle. Kriteriene 

anvendes i analysedelen til vurdering av muligheten barnevernet har for å spille inn saker i 

media, samt informantenes bevissthet med henhold til hva medier kan ønske å dekke. 

Aktualitet og oppfølging 

En begivenhet får et sterkere nyhetspreg jo kortere tid det er fra den har inntruffet og til den 

blir kjent. Slik vil nyhetsstoff som inneholder begrepene i dag, eller i år tilsi at en sak kan øke 

sin posisjon som godt stoff. For eksempel vil nye tall og statistikk som regel bli godt mottatt 

av pressen
80

. Kriteriet om at nyheter helst skal være ferske, forklarer hvorfor journalister og 

medier konkurrerer med å være først ute med nyheter. Videre sier den noe om hvorfor trykte 

medier ikke kan konkurrere med eksempelvis nettaviser og nyhetssendinger på TV og radio i 

umiddelbarhet. En saks interesse- og nytteverdi øker videre dersom den kan knyttes til et 

aktuelt saksområde. Journalister og redaksjonsledere ser det som sitt ansvar å informere om 

saker som til enhver tid er aktuelle i samfunnet. Eksempler på emneområder som alltid er 

aktuelle, er ressursutnyttelse, eksport, internasjonalisering, ressursutnyttelse og helse
81

.  

Aktualitet er noe som i høy grad kan jobbes med, slik at en eller flere saker times i forhold til 

et tidspunkt som er optimalt for organisasjonen
82

. Slik timing kan også benyttes av bedrifter 

for å få mindre oppmerksomhet rundt noe som vanligvis vil være høyaktuelt. 
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Kriteriet om aktualitet kan også sees i sammenheng med det Anders Cappelen kaller 

oppfølgingskriteriet. I nyhetsjournalistikken står oppfølging av aktuelle saker helt sentralt, og 

en vesentlig del av det daglige nyhetsbildet genereres fra saker som allerede er på 

dagsordenen. For å øke positiv respons i redaksjonene, bør man følgelig knytte henvendelser 

til saker som allerede preger nyhetsbildet. Dette gjelder spesielt overfor redaksjoner som har 

vært alene om en nyhet. Ettersom gjeldende medium ønsker å utnytte saken maksimalt, vil 

interessen være stor for å følge opp nyheten
83

. 

Uvanlighet og sensasjon 

Et klassisk kjennetegn på god en nyhet, er at den representerer noe uvanlig eller 

sensasjonelt
84

. Kriteriet om uvanlighet og sensasjon er noe som må jobbes med, uavhengig av 

hvorvidt det man ønsker å formidle i utgangspunktet inneholder elementer av sensasjon eller 

ikke
85

. De fleste store nyhetssaker oppfyller dette kriteriet på en eller annen måte
86

, noen 

definerer til og med nyhetsstoff som avvik fra det normale. Journalister og redaksjonsledere 

vet at folk tiltrekkes og er interessert i det som er nytt, unikt og spesielt
87

. Når en aktør gjør 

noe som er annerledes enn det man er vant til, regnes det ofte som godt stoff hos mediene som 

dekker den aktuelle bransjen
88

. Eksempler på dette, kan være en bedrift som har utviklet et 

originalt produkt eller som har en ny og original måte å gjøre ting på
89

. Jo mer spesiell og 

uventet historien er, desto bedre er nyheten
90

.  

Uvanlighetskriteriet er en av årsakene til at negative nyheter er godt stoff for mediene. Når 

bedrifter gjør større feil, fatter kontroversielle beslutninger eller får unormalt dårlige 

resultater, er dette noe som skiller seg ut. Følgelig er det også uinteressant i 

nyhetssammenheng at en bedrift er ”normalt fornøyd”. Samtidig er det på den annen side en 

typisk misoppfatning at pressen i første rekke konsentrerer seg om negative forhold i 

næringslivet. Dersom man måler antall oppslag og sendetid i en gitt periode, finner man i mye 

større grad positiv enn negativ omtale av bedriftene
91

.  
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Identifikasjon, personifisering og personorientering 

Når man vil formidle noe, må man overveie hvordan mottakerne skal kunne identifisere seg 

med historien. Det mest opplagte er å understøtte historien med en case. Her kan man dra 

kjensel på teori om episodisk og generisk nyhetsframing. Årsaken til den økte bruken av case 

eller tilfeller hvor tilfeldige personer blir intervjuet om et emne i journalistikk, er medienes 

fokus på identifikasjon. Dette fordi eksempler eller holdninger hos gjennomsnittsnormannen 

kan være med på å illustrere eller sette et emne eller problem for mottakerne i perspektiv
92

. 

Personfokusering i media er så fremtredende at den må forstås som et grunnleggende trekk 

ved alt nyhetsarbeid. Det vanlige er at personer på en eller annen måte opptrer i en nyhet – 

nyheter omhandler svært sjelden rene saksforhold. Personfokuseringen kan deles i 

personifiserte og personorienterte saker. Eksempelet over om konkretisering av en sak 

gjennom intervju av enkeltpersoner, er personifisering.  

En personorientert nyhet, er på sin side en sak som oppnår identifikasjon hos leser ved at den 

omhandler kjente mennesker. Her får nyheten sin verdi nettopp gjennom eksponering av den 

kjente personen, heller enn saksforholdet i seg selv
93

. Jo mer kjent en bedriftsleder eller en 

bedrift er, jo større sjanse er det for at medier vil ”bite på”
94

. Selv om man ved hjelp av kjente 

mennesker kan øke sannsynligheten betraktelig for at man kan nå frem med innspill i 

mediene, er det her også en risiko for at mye, og i verste fall all oppmerksomhet, rettes mot 

denne personen og ikke det man i utgangspunktet ønsker å fremheve. I så måte, er det en 

større fordel jo tettere knyttet personen er til tjenesten eller produktet man ønsker å fremheve. 

Samtidig vil også medier alltid være på jakt etter intervjuobjekter som tør å spissformulere 

seg, og som slik forenkler jobben med å lage en god sak.  

Cappelen bruker begrepene kjenthetskriteriet og personkriteriet i sin omtale av journalisters 

interesse for mennesker. Menneskeliggjøring av nyheter har vist seg å være populært hos 

mediekonsumenter: 

”De fleste syns det er interessant å lese om personer og deres handlinger, enn bedrifter 

og bedrifters beslutninger. Det er mer spennende å lese om et menneske med følelser, 

meninger og problemer enn om en upersonlig og kanskje grå bedrift”.
95
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Det store fokuset på toppleder - eller andre sentrale beslutningstakere i flertallet av oppslag og 

reportasjer i næringslivspressen, er et resultat av det redaksjonelle krav om personorientering. 

I likhet med begrepet personorientering går kjenthetskriteriet ut på at publikum - og derav 

journalister, gjerne er spesielt interessert i hva kjente mennesker foretar seg. Jo mer kjent en 

bedriftsleder eller en bedrift er, jo større sjanse er det for at medier vil fatte interesse
96

. 

Konflikt   

Konflikt er et annet sentralt nyhetskriterium
97

, og går ut på at journalister gjerne leter etter 

konflikt og maktkamp
98

. Konfliktsituasjoner har ofte elementer ved seg som ikke er klart 

definerte, usikkerhet hva som er riktig og galt, og overforenklede versjoner av vinnere og 

tapere
99

. Nyheter som omhandler motsetninger og konflikter, er i de fleste redaksjoner 

garantert stor interesse
100

. Cappelen peker på at selv om mange uttrykker misnøye med at 

mediene er opptatt av kontroverser, er det ingen tvil om at både pressefolk og lesere synes 

nettopp slike saker er interessante
101

.  

Oppsummering 

Vi har sett på ulike former for informasjon, og ulike situasjoner en virksomhet kan befinne 

seg i hva angår samsvar mellom praksis og publikums oppfatning av praksis. Videre er det 

pekt på at omdømme og offentlig opinion er begreper som er nært beslektet; Begge dreier seg 

blant annet om folks oppfatning av et objekt over tid, og henger sammen med objektets 

faktiske ytelse. 

Taushetsspiralen kan i enkelte tilfeller gjøre at folk i mindre grad uttrykker egne holdninger, i 

frykt for å skille seg fra mengden. Slik fremstår enkelte holdninger som mer dominerende enn 

andre, uavhengig av faktisk forekomst. Her står medienes fremstilling av opinionsklimaet
102

 

sentralt. Også prinsippet om sosiale bevis dreier seg om menneskers betydelige tilbøyelighet 

til å handle i samsvar med mennesker rundt seg.  
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Vi har videre sett at medienes påvirkning på opinionen, avhenger av hvorvidt temaet som 

dekkes er påtrengende eller ikke–påtrengende
103

 for publikum. I ikke–påtrengende temaer er 

mediene eneste kilde til informasjon, og har følgelig stor innvirkning på folks oppfatning av 

det gitte temaet.  

Avslutningsvis i kapitlet, forklares nyhetskriterier jeg anser som spesielt relevante i 

barnevernssammenheng, deriblant aktualitet, sensasjon, identifikasjon og konflikt. 
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3.  Metode og forskningsdesign 

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming i mitt forskningsprosjekt. Kvalitativ forskning 

kjennetegnes blant annet ved at den kan gjøre oss i stand til å forstå hvordan mennesker 

motiveres og tenker
104

. Videre har den som formål å klargjøre fenomeners karakter eller 

egenskaper, fremfor å peke på mengden av dette 
105

. Ettersom jeg først og fremst har vært ute 

etter å se nærmere på holdninger og bakgrunn for disse, fremfor generaliserbare tall, har jeg 

følgelig vurdert kvalitativ tilnærming som det mest hensiktsmessige.   

Datainnsamlingsmetode  

Analysen er hovedsakelig basert på individuelle dybdeintervjuer med ni kommunale 

barnevernsledere, enhetsledere for barnevern i sine respektive kommuner. Selv om 

dybdeintervjuer som innsamlingsmetode kan være svært tidkrevende, gir det mulighet til å 

avdekke verdifull informasjon i form av individers meninger og personlige erfaringer. 

I tillegg til intervjuuttalelser, har jeg i siste kapittel også sett på Bufetats ”Et åpent barnevern – 

kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 – 2011”, samt benyttet meg av eksempler fra 

ulike medier gjennomgående i analysen.  

Utvalg 

I kvalitativ forskning er man opptatt av å arbeide med utvalg som er mer eller mindre 

spesialtilpasset undersøkelsen som skal gjennomføres, heller enn å snakke om statistisk 

representative utvalg
106

. I et formøte vedrørende oppgaven, fikk jeg rede på at 

barnevernsleder gjerne er den eneste i sin enhet som har myndighet til å uttale seg til medier. 

Problemstillingen tatt i betraktning, har jeg sett det som mest fordelaktig med informanter 

som har beslutningsmyndighet både hva angår mediehåndtering, samt generell retningsstyre i 

barnevernstjenesten i sin kommune. Dybdeintervjuer med andre ansatte kunne også generert 

nyttig informasjon, ikke minst fordi disse i mange tilfeller kanskje møter aktuelle målgrupper 

i enda større grad enn sine overordnede. Samtidig kan det også være mulighet for at ledere vil 

være mer opptatt av å gi ytringer som setter deres egen barneverntjeneste i et godt lys. Jeg har 

imidlertid vært interessert i å se på praksis i flere kommuner, fremfor eksempelvis å intervjue 

både barnevernleder og en annen ansatt i noen kommuner. En rekruttering av intervjuobjekter 
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i andre stillinger måtte gjerne uansett ha gått igjennom leder. Slik kan en se for seg at jeg 

likevel hadde fått mye av det samme datagrunnlaget i lys av den ansattes lojalitet til leder. 

Å beslutte hvilke kommuner jeg skulle ta for meg, ble en tidkrevende prosess. Det optimale 

ville muligens være å gjøre utvalget ut ifra hvilke barnevernstjenester som har svakest og 

sterkest omdømme i sine respektive kommuner, for videre å sammenlikne praksis i disse. 

Eventuelt kunne et utvalg være basert på hvilke barnevernstjenester som får mest positiv 

medieomtale, kontra de som er omtalt mest i negativ forstand. En slik kommunevis 

omdømmemåling eller medieanalyse finnes imidlertid ikke fra før. Selv å gjøre slike 

forundersøkelser ville blitt for omfattende i denne omgang.  

En annen mulighet kunne være å velge kommuner ut ifra antall mottatte 

bekymringsmeldinger. Her kunne man eksempelvis se på praksis i de fem barneverntjenestene 

med færrest mottatte meldinger per innbygger, kontra de med flest, eller de kommunene med 

høyest og lavest økning i antall meldinger en gitt periode. Sannsynligvis spiller mange 

faktorer inn når det gjelder antall meldinger en kommune mottar. Eksempelvis vil noen 

kommuner ha høyere forekomst av faktiske tilfeller omsorgssvikt eller andre som trenger 

bistand fra barnevernet. På den annen side nevner flere av informantene at antall meldinger 

øker når folk får økt tillitt til barnevernet. Med bakgrunn i denne antakelsen, kunne man med 

et slikt utvalg hatt muligheter for å se om kommunikasjonen hos de ulike kan si noe om 

hvorfor folk er mer tilbøyelige til å melde i enkelte kommuner enn andre. Ifølge SSB og 

BLD
107

, finnes det kun oversikt over antall meldinger som har ført til undersøkelser i de ulike 

kommunene. Følgelig gikk jeg også bort ifra et slikt grunnlag for utvalg av kommuner.   

Spredning 

Selv om mitt utvalg ikke vil bli representativt for hele det kommunale barnevernet, har jeg 

sett det som hensiktsmessig å ta for meg et utvalg med så stor geografisk spreding som mulig. 

Jeg så for meg at dette kunne generere større variasjon i informantresponsen, ettersom jeg har 

antatt at respondenter med større geografisk spredning har mindre kontakt med hverandre i 

det daglige arbeidet. Ledere fra kommuner som ligger geografisk nært hverandre, kan også 

være preget av å forholde seg til de samme statlige regionkontorene. Antakelsen om likheter 

mellom nabokommuner fikk jeg også bekreftet i mitt feltarbeid. To respondenter fra 

                                                
107

 Informasjon fra e- post – korrespondanse med de to instansene. 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 34 

 

kommuner som lå relativt nært hverandre, kom med svar av svært lik karakter sammenliknet 

med resterende ledere – på tross av stor ulikhet i kommunedemografi i de respektive 

kommunene. I etterkant av intervjuet viste det seg at de to lederne har en nær privat relasjon 

til hverandre, og informantene hadde tilsynelatende også diskutert oppgavetemaet og 

intervjuforespørselen seg imellom.  

Samtidig ser jeg at valget om å ta for meg såpass mange av landets største kommuner, også 

kunne ha bidratt til en liknende interaksjon mellom intervjuobjektene. Ledere i de største 

kommunene har gjerne kontakt seg imellom, med utveksling av erfaringer og synspunkter på 

ulike kurs og seminarer. Slik kan også disse påvirkes av hverandre på samme måte som ledere 

i nabokommuner. Jeg har likevel sett det som fordelaktig med størst mulig geografisk 

spreding i utvalget, ettersom kommunene slik i større grad har forskjellige medier å forholde 

seg til, og ulik geografisk beliggenhet også kan tenkes å gi ulike typer utfordringer. 

I arbeidet med å bestemme utvalget, forhørte jeg meg med Bufetats fem regionkontorer. Er 

det kommuner i deres region som ser ut til å skille seg ut hva angår satsing på 

eksternkommunikasjon? Virker noen kommuner å få mer eller mindre positiv eller negativ 

medieomtale enn andre? Finnes det kommuner som later til å ha mer eller mindre tillitt i 

lokalbefolkningen enn andre?  

Forslagene jeg så fikk fra Bufetat gikk utelukkende på kommuner som de mente var spesielt 

opptatt av-, eller dyktige når det gjelder temaet jeg hadde presentert. Målet med oppgaven har 

ikke vært utelukkende å se på de kommunene som anses som spesielt gode på området, men å 

kunne si litt om barnevernets praksis og holdninger også i andre kommuner. Følgelig valgte 

jeg kun å ta for meg noen få av de kommunene som Bufetat foreslo, og så i tillegg velge andre 

lett tilgjengelige kommuner et stykke unna i samme region.  

Små til store og mellomstore kommuner 

Kommunenorge består i all hovedsak av kommuner med i underkant av 5000 innbyggere. I 

2009 hadde 131 kommuner færre enn 2500 innbyggere
108

. Jeg har likevel valgt ikke å ta for 

meg kommuner med innbyggertall under 5000. Dette er ikke fordi jeg ikke ser viktigheten i 

hva som foregår i de minste kommunene. Tvert imot kan feilskjær i en liten kommune tenkes 

                                                
108

 http://www.ssb.no 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 35 

 

å bli akkurat like utslagsgivende for barnevernets omdømme som feilskjær hos en større 

kommune. Mediefokuset rundt Alvdal- saken i 2010/2011 kan sies å ha vært en pekepinn på 

nettopp dette. Videre vil man eksempelvis kunne anta at kommuner med i underkant av én 

barnevernsstilling, vil ha mindre forutsetninger for å kunne utvikle sin prioritering av proaktiv 

kommunikasjon enn en barnvernstjeneste med 150 ansatte. Som en informant i en mindre 

kommune påpekte: En sykemelding hos en barnevernstjeneste med seks ansatte, vil kunne 

bety en fordeling av opp mot 30 saker på de resterende fem. Følgelig kan en sykemelding i 

større grad tenkes å gå ut over de dagligdagse gjøremål i en mindre barnvernstjeneste, enn i en 

med over 100 ansatte.  

I tre av de kommunene jeg har informanter fra, er imidlertid kommunale tjenester delt opp i 

ulike bydeler - hver med sin egen barnverntjeneste og tilhørende barnvernsleder. Slik vil 

barnevernsledere i de største byene ikke nødvendigvis være de som har flest brukere å 

forholde seg til. Selv om man kan si at dette på noen områder kan være med på å utjevne 

forskjeller mellom kommunikasjonsutfordringer de ulike barneverntjenestene imellom, har 

jeg likevel sett det som særlig interessant at disse gjerne har et annet mediebilde å forholde 

seg til. I tillegg til store og mellomstore kommuner, inkluderes et par mindre kommuner.  På 

denne måten vil en kunne se hvorvidt praksisen i disse kommunene kan gi noen indikasjoner 

på å skille seg stort fra de andre. Samtidig har jeg vært åpen for at jeg kunne møte på ting 

underveis som ville gjøre at jeg ønsket å ta for meg andre eller flere kommuner. Likevel er det 

ikke til å se bort ifra at de største kommunene både har de enkleste og rimeligste reiserutene 

for gjennomføring av prosjektet. Videre er avtaler også gjort ut ifra hvem som har hatt 

anledning når. Jeg mener likevel å ha fått de fleste kommuner jeg har sett som 

hensiktsmessige for utvalget.  

Etikk og identitet 

Alle faser i forskningsprosesser er sensitive hva angår etiske betraktninger. Dette gjelder 

spesielt rundt feltarbeidet. Her samler man personlige, gjerne følelsesladde data fra deltakere, 

og ber informantene gi av sin tid til prosjektet
109

. I mitt møte med informanter, har jeg i stor 

grad prøvd å gi uttrykk for hva de kan få tilbake ved å delta i mitt prosjekt. Ved å formidle at 

målet ikke først og fremst er å peke på eventuelle mangler, men heller muligheter fremover, 

har jeg prøvd å vise at jeg ønsker at mitt prosjekt skal være til nytte også for dem.  
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Forskeren studerer informantens situasjon utenfra, og vil følgelig som oftest ha et annet 

perspektiv enn informanten selv. De etiske problemstillingene dette byr på, er knyttet til 

informantens opplevelse av forskerens forståelse. Forskerens tolkninger kan virke både 

fremmedgjørende og provoserende på informanten
110

. På denne bakgrunn har jeg ønsket å 

understreke at min forståelse for at deres fag er et annet enn mitt, og at jeg er klar over at vi 

slik vil ha forskjellige oppfatninger av ulike problemstillinger. 

Anonymitet og informantpresentasjon 

Jeg har valgt å anonymisere mine informanter. Verken navn på kommuner eller 

enkeltpersoner nevnes i sammenheng med informantuttalelser. I noen tilfeller skal det 

imidlertid mye til for at informasjonen ikke på noe vis kan knyttes til enkelte ledere, ikke 

minst fordi analysen berører spesifikke erfaringer informantene har med media. Der jeg har 

vurdert sannsynligheten som stor for at informanters identitet likevel kan komme frem, har 

jeg følgelig valgt å forhøre meg med de informantene det gjelder. Ettersom de fleste har 

mange like erfaringer både fra riksdekkende og lokale medier, ser jeg likevel sannsynligheten 

for gjenkjennelse som mindre problematisk.  

Som avslutning på utvalgsdiskusjon, gir jeg under en oversikt over informantene(I). I1 – I9 er 

benevnelsene som brukes på de ulike i analysen. Jeg gjentar at alle informantene er fra det 

kommunale barnevernet.  

I1: Barnevernsleder i mellomstor by.  

I2: Barnevernsleder i en av landets største byer.  

I3: Barnevernsleder i en av landets største byer. 

I4: Barnevernsleder i bydel i en av landets største byer.  

I5: Barnevernsleder i bydel i en av landets største byer.  

I6: Barnevernsleder i stor kommune. 

I7: Barnevernsleder i bydel i en av landets største byer. 

I8: Barnevernsleder i kommune med om lag 10.000 innbyggere. 

I9: Barnevernsleder i kommune med om lag 5.000 innbyggere. 
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Intervjuguide 

I forkant av intervjuene, utformet jeg en intervjuguide med utgangspunkt i problemstilling og 

antakelser. Intervjuguiden er forskerens hjelpemiddel i intervjusituasjonen, og skal være et 

oversatt uttrykk for det man ønsker å analysere
111

. For lettere å holde oversikt i 

intervjusituasjonen, samt for å lette etterarbeidet med de innsamlede dataene, ble spørsmålene 

organisert i ulike kategorier. Videre ble spørsmålene stilt i omtrent samme rekkefølge til alle 

respondentene, selv om en stor del av spørsmålene som forventet også ble besvart uten 

konkret initiativ fra min side.  

Analysestrategi og koding 

I tillegg til å transkribere alle intervjuene i sin helhet, valgte jeg å lage kortfattede 

sammendrag av flere av intervjuene. Disse sammendragene ble laget rett etter at intervjuene 

ble gjennomført. Et slikt sammendrag av forskningsintervjuer kan gi et helhetsbilde som 

gjerne ikke avtegnes så lett i en utskrift av intervjuet. Sammendraget utgjør en fortolkning av 

det forskeren husker, og som framstår som viktig i intervjuet
112

. Dette ble hovedsakelig gjort 

for at det skulle bli lettere å holde bildet av intervjupersonen levende i hukommelsen, 

samtidig som jeg så for meg at sammendragene kunne bli et viktig informasjonssupplement til 

transkripsjonene under analysen. Dette ble også et verktøy for å se hvordan jeg selv handlet i 

intervjusituasjonen, og hva som eventuelt kunne gjøres annerledes i neste intervju.  

Det finnes mange måter å analysere og fortolke kvalitative data på. Dersom hensikten med 

prosjektet er å skaffe dypere innsikt i et bestemt objekt eller fenomen, vil imidlertid en enkel 

innholds- eller tekstanalyse av informasjonene som regel være tilstrekkelig
113

. Jeg har også 

vært interessert i å se på muligheten for å spore antydninger til eventuelle meningsstrukturer 

hos informantene, samt å analysere hvilken innvirkning de ulike praksisene kan ha på 

barnevernets omdømme. Følgelig har jeg i tillegg til sammenlikning av respondentenes svar, 

sett på hvorvidt kommunikasjonspraksisen i de ulike kommunene stemmer overens med hva 

faglitteratur fremhever som fordelaktig. Temaer i analysen som ikke inkluderer kommentarer 

fra alle informanter, er enten ikke berørt av informanten, eller jeg anser utsagnene for ikke å 

skille seg nevneverdig fra kommentarene som diskuteres. 
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Min analyse har også et induktivt preg. Dette i form av at teksten har vokst frem etter hvert 

som intervjuene har blitt gjennomført, og min forståelse av materialet gradvis har økt. Ikke 

minst skyldes det induktive preget at forståelse av de fenomenene datainnsamlingen er ment å 

kaste lys over, blir stadig bedre i takt med at flere intervjuer gjennomføres og føyes til de 

tidligere
114

. Selv om jeg i stor grad har fulgt intervjuguiden under alle intervjuer, har min 

erfaring av hva som genererer interessante funn følgelig også påvirket min vektlegging av 

oppfølgingsspørsmål og ulike deler av intervjuguiden.  

Troverdighet og bekreftbarhet 

Begrepene validitet og reliabilitet blir ofte trukket frem når resultatene av en undersøkelse 

skal kvalitetsvurderes
115

. Thagaard hevder at uttrykkene validitet og reliabilitet egner seg 

dårlig innen kvalitativ forskning. Dette fordi reliabilitet som i objektivitet, og at gjentatte 

målinger skal gi samme resultat, i utgangspunktet ikke er det som er meningen innen 

kvalitativ forskning. En følge av prinsippet om subjektivitet i kvalitative studier, er at man 

ikke kan knytte troverdighet til fastlagte kriterier
116

. På samme måte er det i kvalitativ 

forskning ikke alltid bestemt helt på forhånd hva man skal måle. Også Widerberg hevder slik 

at det heller ikke er like hensiktsmessig å snakke om hvorvidt instrumentet måler det som det 

var ment å måle(validitet)
117

. Begrepene validitet og reliabilitet sies følgelig å være mer egnet 

for kvantitativ forskning, mens de i kvalitativ forskning stadig oftere omtales som 

troverdighet og bekreftbarhet
118

.  

Troverdighet 

Troverdighet er knyttet til at forskningen utføres på en tillitvekkende måte; Hvordan 

forskningsprosessen har utviklet seg, hvorvidt relasjonen til informanten har vært preget av 

åpenhet, eller om forskeren har fått begrenset og overfladisk informasjon
119

.  

Som i all kvalitativ forskning, er det ikke til å se bort ifra at mine informanters utsagn i større 

eller mindre grad er preget av forskningssituasjonen og relasjonen til meg som forsker. I 

første henvendelse til de ulike lederne, opplyste jeg om oppgavetema og gav noen stikkord for 
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hva jeg var interessert i. Jeg opplyste også hvilket institutt jeg kom fra, noe som i seg selv 

sannsynligvis kan ha sitt å si for respondentenes utsagn. Informanter kan unngå å gi relevant 

informasjon dersom forskeren blir oppfattet som en inntrenger
120

. Tilhørende Institutt for 

medier og kommunikasjon, er det høyst sannsynlig at min datainnsamling vil generere annen 

informasjon enn om informantene ble presentert for en barnevernsstudent eller -ansatt. Jeg 

prøvde imidlertid å være klar på at min hensikt ikke var å sette informantene fast på noen 

måte, men å generere informasjon som kan bli nyttig også for barnevernet fremover, som 

nevnt. På denne måten ønsket jeg å bidra til å øke nærhet mellom intervjuobjektet og meg 

som forsker. Med en slik tilnærming, kunne det videre bli enklere å stille kritiske 

oppfølgingsspørsmål underveis, uten å risikere å virke belærende. 

Det er likevel ikke til å se bort ifra at min bakgrunn innen mediefag vil gi informantene noen 

tanker om hva jeg ønsker å høre, og videre påvirke deres utsagn deretter. Sannsynligvis vil det 

være vanskeligere å uttale til en moderator med mediefaglig bakgrunn at man mener 

kunnskap om - og kontakt med medier, er bortkastet tid.  Dette kan imidlertid variere mye fra 

informant til informant, ettersom enkelte personlighetstyper alltid vil være mer opptatt av å si 

det andre vil høre enn andre
121

. Samtidig vil det også variere ut ifra hvor viktig de faktisk 

anser temaet for å være. Mens noen virket entusiastiske og tok seg tid så snart de hadde 

mulighet, måtte andre purres på med oppfølging på e- post og telefon.  Den varierende graden 

av engasjement var også noe jeg erfarte under intervjuene. Der noen til en viss grad virket å 

innta forsvarsposisjon med minimale responser, var andre nysgjerrige og ivrige.  

Jeg så det ikke som formålstjenelig å forsøke å opptre mekanisk mot de ulike informantene, 

ettersom det i kvalitativ forskning vil være viktig å bruke seg selv og den situasjonen som 

oppstår til å få så mye informasjon som mulig
122

. Dette innebærer også at jeg etter hvert i 

prosessen stilte flere oppfølgingsspørsmål rundt spesielle temaer enn tidligere, og stilte mer 

spesifikke spørsmål til informanter som tenderte til å gå mer utenfor tema. For å få 

informantene til å snakke så åpent som mulig, ble jeg etter hvert også enda tydeligere på at jeg 

ikke kom til å knytte spesifikke sitater opp mot kommunenavn, og at alle informanter ville 

forbli anonyme. Under transkripsjonsarbeidet, ble jeg også mer oppmerksom på ting jeg 

kunne gjøre annerledes i min måte å stille spørsmål på. I intervjuer med mindre snakkesalige 
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intervjuobjekter, stilte jeg eksempelvis spørsmålene i første intervju mer ledende enn de er 

formulert i intervjuguiden. Sett i lys av teori om samtaleanalyse, er denne måten å lede den 

andre parten på, svært vanlig i vanlige samtaler. Ved eksempelvis å gjøre spørsmålene enklere 

prøver man å forhindre ubehaglige pauser i samtalen. På denne måten ønsker en å unngå at 

noen taper ansikt i intervjusituasjonen
123

. I gjennomlyttingen ble jeg imidlertid oppmerksom 

på dette, og kunne slik unngå ledende spørsmål i tilsvarende situasjoner. Samtidig har respons 

på slike spørsmål heller ikke blitt tillagt samme vekt som andre utsagn, og har blitt brukt desto 

mer kritisk i analysesammenheng.  

Problemstillinger som ovennevnte, er noe av det som gjør det fordelaktig å foreta 

prøveintervjuer på forhånd. Heller enn å gå bort fra informasjon generert i første intervju, har 

jeg valgt å legge mindre vekt på informasjon som er preget av å være generert i prosjektets 

startfase. 

Bekreftbarhet 

Bekreftbarhet er knyttet til tolkningen av resultatene i undersøkelsen, og at prosjektets 

resultater kan bekreftes av annen forskning
124

. Så langt det har vært mulig, har jeg prøvd å 

skrive ut intervjuene umiddelbart etter at de har vært gjennomført. Dette er viktig for ikke å 

risikere å glemme viktige detaljer eller elementer som kan bidra til å nyansere eller rette fokus 

mot bestemte forhold
125

. Der hvor jeg likevel har sett tegn på at respons kan være basert på 

misforståelser, eller dersom det har vært uklart i ettertid hva som har blitt sagt, har jeg forhørt 

meg med informanten det gjelder. Slik intersubjektivitet vil være med på å styrke 

bekreftbarheten i studier
126

- informanten og jeg har en felles forståelse av materialet.  

Jeg har videre brukt diktafon i samtlige intervjuer, noe som gir mulighet til å gå tilbake til 

dataene i sine originale former så mye man ønsker
127

. Et slikt verktøy kan også ha sine 

ulemper. Respondentene kan bli mer skeptiske til å gi eventuell sensitiv informasjon. Som 

tidligere nevnt ble informantene imidlertid gjort oppmerksomme på at sitat ikke ville knyttes 

opp mot enkeltpersoner eller kommunenavn. På denne måten ville de heller ikke trenge å 

frykte eventuelle reaksjoner i ettertid.  
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Det vil alltid være en risiko for å trekke feilaktige konklusjoner eller å overse data i analyse 

og fortolkning av kvalitative data
128

. De fleste intervjuene ble gjennomført i stille rom, uten 

støy som øker vanskelighetsgrad for korrekt transkripsjon. I transkripsjonen har jeg også valgt 

å bruke enkelte tegnsettingsteknikker fra samtaleanalytisk tradisjon(CA). Dette innebærer at 

jeg har markert ord informanten har lagt spesielt trykk på, samtidig som jeg fortløpende har 

notert kommentarer til utsagn som skiller seg ut. På denne måten har jeg ønsket å minske 

muligheten for i ettertid å mistolke uttalelser som er gjort, for eksempel der informanten har 

brukt ironi eller sagt noe med større eller mindre engasjement enn andre steder. Sammen med 

sammendragene av de ulike intervjuene, er denne tegnsettingen ment å være et verktøy for å 

øke muligheten til å forstå sitater mest mulig slik de var ment fra informantens side. Selv om 

det har vært mer tidkrevende, har denne metoden gjort det skriftlige innsamlingsmaterialet 

mer levende og virkelighetsnært. Videre har jeg lagt vekt på å gi en tilnærmet eksakt 

transkripsjon fra første ord på samtlige intervjuer. I tillegg til å gi mulighet for grundigere 

tekstanalyse, dokumenterer en slik gjengivelse også samtalen for ettertiden dersom man har 

behov for å gå tilbake til råmaterialet
129

. Med henhold til informantenes anonymitet, vil det 

her imidlertid være ulike hensyn en må tenke igjennom på forhånd, dersom noen skulle ønske 

å gå igjennom råmaterialet fra mine undersøkelser i ettertid.    

Overførbarhet 

Der hvor man vurderer generaliserbarhet i kvantitative studier, kan man i kvalitative studier si 

at det er mer aktuelt å diskutere overførbarhet. Overførbarhet har referanse til hvorvidt 

tolkninger basert på en enkelt undersøkelse, også kan gjelde i andre sammenhenger
130

. I 

kvalitativ forskning gir fortolkningen grunnlag for overførbarhet, og ikke beskrivelser av 

mønster i dataene som samles inn. I formuleringen av prosjektets problemstilling, har jeg helt 

bevisst valgt å bruke betegnelsen kommunalt barnevern, i stedet for eksempelvis det 

kommunale barnevernet. Dette er gjort for å fremheve at min undersøkelse ikke favner hele 

det kommunale barnevernet, noe som heller ikke er meningen i form av at studien er 

kvalitativ. Selv om en stor del av mine informanter har fremvist påfallende likhet i tale rundt 

en del tema, kan en ikke si at utsagnene er overførbare til alle barnevernsledere i landet.  
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I teoretisk orienterte studier, er det imidlertid en viktig målsetting at tolkningen skal ha 

relevans ut over det enkelte prosjekt
131

. I denne sammenheng kan man si at min undersøkelse 

kan fungere som et slags pilotprosjekt. Ut ifra resultatene kan man få større innsikt i hva som 

kan være interessant for eventuelle videre undersøkelser, både av kvalitativ og kvantitativ 

karakter. Et eksempel på kvantitativt, kan være hvor mye kontakt barnevernsledere har med 

journalister, og hvor stor del av dette som kommer etter initiativ fra barnevernsleder. En 

annen mulighet, er å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom barnevernslederes oppfatning 

av hvem det er viktigst å ha godt omdømme hos, og hvem som faktisk blir prioritert i 

barnevernets eksternkommunikasjon.  

Når det gjelder videre overførbarhet, er det grunn til å se for seg at resultatene i min studie 

også kan være relevant i andre sammenhenger. Selv om vi skal se at barnevernet på mange 

måter kan sies å stå i en særstilling når det kommer til eksternkommunikasjon og 

omdømmebygging, vil det være nærliggende å tro at resultatene av forskningen også kan være 

relevant for andre offentlige institusjoner. Eksempelvis innen rusomsorg, skoleverk og NAV, 

finner vi institusjoner som i stor grad også er preget av konfidensialitet. Samtidig 

kommuniserer også disse for- og med sårbare grupper og barn i sitt daglige arbeid. Videre er 

det heller ikke til å se bort ifra at en del av analysene om styrking av omdømme, også delvis 

kan være overførbare til de fleste andre typer virksomheter.  Her kan det imidlertid være store 

forskjeller med hensyn til nettopp taushetsplikt og eksempelvis økonomi. For andre 

organisasjoner vil det sannsynligvis være tiltak som kan ha større gjennomslagskraft og effekt 

enn de barnevernet har mulighet til å benytte. Slik kan overførbarheten av resultatene sies å 

stige i takt med organisasjonslikhet vedrørende målgruppe, økonomiske rammebetingelser og 

instansens nåværende omdømmesituasjon.  

Selv om jeg anvender teori fra andre land i min analyse, er det norske forhold som legges til 

grunn; Budskapsmottakere og medier i Norge. På tross av at momenter også kan gjøre seg 

gjeldende for barnevernstjenester utenlands, er det dermed grunn til å tro at funnene i stor 

grad vil kreve en norsk kontekst for å kunne overføres.   
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Egen tilknytning til miljøet som studeres 

”Det at forskeren har kjennskap til miljøet som studeres, kan (altså) være både en 

styrke og en begrensning. På den ene side kan forskeren forstå informantenes 

situasjon, og forskerens erfaringer kan bidra til å bekrefte den forståelsen forskeren 

utvikler. På den andre side kan forskeren overse nyanser som ikke er i samsvar med 

egne erfaringer.”
132

  

Min faglige bakgrunn er forskjellig fra en barnevernspedagogs eller en sosionoms. Samtidig 

har jeg verken jobbet i sosialsektoren, vært mottaker av-, eller på annen måte fått førstehånds 

kjennskap til sosialtjenester. Følgelig kan man på mange måter si at jeg i dette 

forskningsprosjektet beveger meg inn i et felt jeg har liten forutsetning for å kunne si noe om. 

På den annen side er det liten tvil om at min interesse for feltet ikke kommer fra ingensteds 

hen. Jeg har bakgrunn fra et miljø og en familie med flere sosialarbeidere. Dette er noe som 

utvilsomt er med på å forme min forhåndskunnskap om informantenes situasjon, og det kan 

påvirke studiens retning. Forskerens erfaring i miljøet som studeres, vil gi et grunnlag for 

gjenkjennelse og et utgangspunkt for den forståelsen forskeren etter hvert kommer frem til
133

. 

Samtidig vil tilknytningen kunne føre til at forskeren overser det som er forskjellig for egne 

oppfatninger, og dermed er mindre åpen for nyanser i de situasjonene som studeres.  

Jeg har tidligere vært inne på hva som ligger i begrepet omdømme, og hvor grunnleggende 

det er at organisasjonen ser på egen ytelse for videre å kunne snakke om omdømmebygging. 

Ingen organisasjoner er feilfrie. Barnevernet har sine feil og mangler som utvilsomt fortjener 

dagens lys. Min grunnoppfatning, som gjerne også er tydelig i denne studien, er likevel at 

barnevernet er en viktig instans som gjør mye bra for mange. Dette ståstedet er utvilsomt noe 

som preger min studie. Jeg møter mine informanter med den oppfatningen at de er dyktige 

fagfolk med mål om at barnevernet skal være en god hjelpeinstans for alle barn som trenger 

det. Når det er sagt, er det heller ikke min intensjon med oppgaven å stille spørsmål rundt 

barnevernet som instans, selv om noe av prosjektet kanskje hadde sett annerledes ut dersom 

min bakgrunn og forhåndskunnskap var en annen.   
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4. Barnevern og medier 

I dette kapittelet behandles informantutsagn relevante for underproblemstilling 1: Hvordan 

blir omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon prioritert, og hvordan vurderer 

kommunalt barnevern betydningen av proaktiv eksternkommunikasjon? Vi ser også på 

medienes betydning for barnevernet, og hvorvidt medieprioritering hos informantene kan sies 

å være i tråd med denne. Dette berører underproblemstilling 2. Herunder drøftes blant annet 

hvorvidt barnevern kan sees som et påtrengende eller ikke- påtrengende tema for folk, samt 

hva som kan bidra til å påvirke folks assosiasjoner til barnevernet. 

Medienes betydning for barnevernet 

Alle informantene uttaler til en viss grad at media er viktig for barnevernets omdømme i 

befolkningen. Eksempelvis peker I3 på at hun mener medieoppslag rundt barnevernet har 

gjort at folk har et dårligere inntrykk av barnevernet enn hvordan det ser ut i virkeligheten, 

også som følge av uheldig mediehåndtering fra barnevernets side: 

”Jeg tror at det som kan gjøre omdømme vrient, det er jo enkeltsaker i media som 

barnevernet må klare å stå faglig stødig i. Hvis disse ikke blir besvart ordentlig, eller 

barnevernet gjemmer seg bak taushetsplikten selv om de blir fritatt – det tror jeg 

ødelegger”. 

I5 peker også på medias viktighet. Hun sier at de trenger media og jobber aktivt med dem i 

forhold til rekruttering av fosterforeldre. Videre påpeker hun at jo større oppslag og jo større 

dekning - jo bedre er det. Som de fleste andre har hun imidlertid ikke mange eksempler på når 

de brukte media sist, og sier i den sammenheng:  

”Du kan si det sånn, mediestrategier, det er ikke jobben. Vi jobber med barnevern – 

ikke med media”. 

 Hun forteller videre at de har invitert med seg avisen to ganger, en gang for fem - seks år 

siden, og en for 13 år siden.  

Selv om alle informantene i større eller mindre grad uttaler at de mener media er viktig for 

barnevernets omdømme, og at man burde jobbe aktivt med media, er det fåtallet som i utstrakt 

grad later til å ha stort annet enn en reaktiv måte å forholde seg til mediene på. I1 er en av de 

som virker å ha minst med media å gjøre:  
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”Jeg tror vi har for liten tid til å jobbe mot media… De fleste opplever vel hverdagen 

slik at det er mye å gjøre, og at det er ting som er viktigere enn å bruke tid på slikt.” 

I7 er på sin side blant de av informantene som virker å ha et mest aktivt forhold til media. Han 

bemerker følgende om mediers betydning:  

”Jeg tenker at mye av barnevernets omdømme har vært skapt over veldig mange år i 

media. Og vi må til dels takke oss selv for at vi ikke har vært på banen sånn at vi kan 

være tilstede med vår rolle og vårt bidrag i forhold til det, for å bidra til hvordan 

omdømmet skal bli.”  

I2 sier på samme måte at de som nedprioriterer mediekontakt, gjør noe uklokt, selv om det er 

vanskelig å vite hva som gir et godt omdømme og hva som ikke gjør det.  

Hvorvidt man fra et teoretisk perspektiv kan si seg enig med I7 og I2, kommer an på flere 

faktorer. Hvilken betydning har medienes fremstilling av barnevern for folks oppfattelse av 

barnevernet, og hvorvidt vil dette være avgjørende i forhold til annet barnevernsarbeid?   

Barnevern som påtrengende eller ikke- påtrengende tema 

Teoridelen tok for seg hvordan medias innvirkning på folks oppfatninger av en sak, avhenger 

av hvorvidt det er snakk om temaer som er påtrengende eller ikke- påtrengende for de som 

eksponeres. Om temaet som dekkes er noe man støter på i hverdagen og har erfaringer med, 

eller om mediene blir hovedkilde til informasjon om gjeldende tema. Følgelig kan man også si 

at graden av medienes betydning for en persons vurdering av barnevernssaker i mediene, er 

avhengig av hvorvidt barnevern nettopp kan sees som en påtrengende eller ikke- påtrengende 

sak for han eller henne. Et par av informantene er inne på betydningen av direkte erfaring. I8 

drøfter hvorfor hun mener de som har dårligst inntrykk av barnevernet, er de som aldri selv 

har hatt kontakt med instansen. 

”Jeg tenker at i likhet med om det gjelder rasisme eller hva som helst – det handler om 

å ha informasjon. Det du ikke vet noe om, det frykter du.”  

Per 31. desember 2009 mottok i gjennomsnitt 29,5 per 1 000 barn under 18 år tiltak fra 

barnevernet
134

. Dette antyder at de færreste nordmenn har opplevd direkte kontakt med 

barnevernet. Dette uavhengig om man legger til foresatte og andre som har vært i kontakt med 

barnevernet i forbindelse med disse barna, samt ansatte i barnevernet og de som har vært i 

direkte kontakt på andre måter. Likevel er det stor sjanse for at mange kjenner noen som på et 
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punkt vil oppleve direkte kontakt – enten det er gjennom jobb, eller bekjente som er tilknyttet 

barnevernet på en eller annen måte. Slik kan barnevern på den ene siden betegnes som en 

påtrengende sak for en stor del av befolkningen, ettersom mange har andre kilder til 

informasjon om barnevern enn den media utgjør. På den annen side kan man se for seg en del 

grunner til at de som er i direkte kontakt med barnevernet ikke deler sine erfaringer med de 

rundt seg. Dette skal vi se på i kommende avsnitt. 

Assosiasjoners betydning for opinionsdanning, og medier som informasjonskilde 

Som vi senere skal se at I9 påpeker, kan barnevernet automatisk gi negative assosiasjoner hos 

mange. Når det er snakk om barnevern, kan mange se for seg barn som har det vondt, og 

foreldre som av ulike grunner er uskikket til å ta vare på sine barn. Samtidig kan barnevernets 

anseelse som institusjon i seg selv være dårlig hos enkelte. I9 peker på reaksjoner hun kan få 

når hun sier hun jobber i barnevernet:  

”Jeg får jo høre begge deler. Noen gir indirekte uttrykk for at jobben min ikke er 

særlig status, mens andre sier jeg er tøff som orker en så tøff jobb.” 

Negative assosiasjoner kan gjøre at mange ikke ønsker å bli forbundet med barnevernet, 

uansett om man selv har positive erfaringer med instansen. Prinsippet om sosiale bevis, og 

taushetsspiralen, kan her virke slik at folk som oppfatter at opinionen har negative 

assosiasjoner til barnevernet, heller ikke vil gå mot strømmen og omtale barnevernet positivt. 

Man ønsker ikke å skille seg ut, og vil derfor heller ikke være den som tar til motmæle. Slik 

vil det være nærliggende å tro at de heller ikke vil ønske å dele disse positive erfaringene med 

bekjente i samme grad som de vil gjøre når det er snakk om noe som er mer ubetinget knyttet 

til noe positivt.  

Ser man denne tausheten i lys av teori om opinionsdanning, vil de positive holdningene folk 

måtte ha etter kontakt med barnevernet, slik ha lite å si for opinionens utvikling. Dette fordi 

de forblir på folks intrapersonlige agenda, og slik ikke får mulighet til å bli offentlig uttrykte 

meninger. Følgelig blir barnevernsansattes prioritering av mediehåndtering desto viktigere, 

ettersom mediene er hovedkilde til informasjon.  

Samtidig kan man tenke seg at barnevernet aldri kan unngå at noen av dem de er i daglig 

kontakt med, vil være uenige i vedtak som fattes. Dersom man betrakter de tilfellene av 

barnevernssaker som dreier seg om tvangstiltak, kan man si at barnevernet stiller i en 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 47 

 

særstilling med teori om omdømmerisiko tatt i betraktning. I situasjoner som innebærer tvang, 

kan det fort oppstå en kløft mellom forventninger fra foreldre og atferd fra barnevernet. Teori 

om omdømmerisiko går ut på at gapet mellom det som kommuniseres til ytre interessenter og 

den atferden som oppleves, er en av hovedårsakene til at noen organisasjoner får problemer 

med omdømmet
135

. Når foreldrene har en annen oppfatning av hva som er best for deres barn 

enn hva barnevernet har, har barnevernet i så måte allerede tapt. Dette fordi barnvernet i 

gjeldende foreldres øyne ikke lever opp til det instansen er der for – å gjøre det som er til 

barnets beste.   

Flere av informantene gir videre eksempler hvor enkeltpersoner har gått til media i situasjoner 

hvor de har vært uenige med barnevernstjenesten. I lys av assosiasjonsprinsippet, er det også 

grunn til å tro at brukere som er uenige i avgjørelser tatt av barnevernet, vil ha større 

tilbøyeligheter til å gå ut og fortelle om det. Dette fordi de vil søke å ta avstand og fjerne seg 

selv fra folks assosiasjoner med brukere av barnevernet. Ved å spre informasjon som bygger 

opp under den oppfattede normen om feil og mangler i barnevernets, vil de undergrave 

barnevernets kompetanse, og slik fjerne seg fra eventuelle assosiasjoner om eksempelvis det å 

være en uegnet forelder. Dette fordi barnevernet tilsynelatende vurderer deres situasjon feil – 

de er ikke uegnede foreldre.  Følgelig vil man kunne si at egne erfaringer med barnevernet vil 

ha lite å si for den offentlige opinionens oppfatning av barnevernet – med mindre de er 

negative og dermed blir delt med andre. 

Fornøyde brukeres lave tilbøyelighet til å dele sine positive erfaringer med andre, fører slik til 

at man likevel kan tenke seg at saker om barnevern er ikke – påtrengende for de fleste i 

samfunnet. Uansett hvor mange som indirekte kjenner noen som er i kontakt med barnevernet, 

vil de negative assosiasjonene tilknyttet barnevern føre til at media blir hovedkilde til 

informasjon for majoriteten. Dette er også noe som blir en slags ond sirkel for barnevernet; 

Som konsekvens av et eventuelt dårlig omdømme, vil barnevern forbli et ikke- påtrengende 

tema for folk flest. Som følge av de negative assosiasjonene som i stor grad også skapes 

gjennom mediene, møter folk i liten grad informasjon andre steder enn nettopp i mediene. En 

konsekvens for et barnevern i denne situasjonen, er at grupper med slike assosiasjoner heller 

ikke blir like mottakelige for aktiv, direkte- informasjon i form av eksempelvis 

informasjonsskriv eller annonsering. Dette fordi aktiv, direkte informasjon på generell basis 
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blir mottatt med mer skepsis enn informasjon formidlet av en tredjepart. Dette vil i enda større 

grad gjelde når avsender har et omdømmeproblem. Følgelig kan man si at mediene blir desto 

viktigere når det gjelder å nå ut til den delen av befolkningen hvor barnevernet er uglesett. 

Mediene fungerer da som en uavhengig tredjepart, som tilsynelatende formidler mer troverdig 

informasjon enn barnevernet selv.  

Dersom barnevernet i denne situasjonen ikke prioriterer informasjonstiltak gjennom mediene, 

kan skjevfordelingen av kunnskap om barnevernet bli betydelig. Mediene etterlater et annet 

bilde av barnevernet hos de deler av befolkningen som ikke har dirkete kontakt med 

barnevernet. Dette er også noe som tilsynelatende bekreftes av undersøkelsen Det nye 

barnevernet. Brukere og de som har førstehåndserfaring, har en annen oppfating av 

barnevernet enn andre. Ved en skjevfordeling av informasjon, vil også fordeler bli skjevt 

fordelt
136

. Dette kan føre til at flere av de som trenger barnevernets hjelp ikke får den, 

ettersom folk i stor grad ikke ser nytteverdien i samme grad som brukerne selv, og dermed lar 

være å melde fra i saker der barnevernet burde blitt kontaktet.  

Flere av informantene er inne på negative assosiasjoner til ordet barnevern. I8 påpeker: 

 ”Barnevernet har et dårlig omdømme. Det er ett eller annet som stikker i magen på 

folk når det hører ordet barnevern, det er veldig lite positivt som ligger i det ordet.” 

I9 forteller om en familieveileder som ville høre til under barnevernet, ikke helsestasjonen der 

hun egentlig var ansatt, mens hun holdt kurs for foreldre i skoler og barnehager. I9 påpeker da 

at hun selv ikke mente det ville være lurt å ligge under barnevern:  

”Jeg har sagt det at de kanskje bør ligge under helsestasjon eller en annen paraply enn 

barnevern, for at det skal være mer positivt ladet. Men de vil jo være under 

barnevernet, og det er litt spesielt. Jeg er litt glad for det også, for det er jo med på å 

ufarliggjøre oss, og fremstille oss som en positiv hjelpeinstans.”  

Dersom barnevernet klarer å skape flere positive assosiasjoner, ville det også omtales mer på 

folks interpersonlige agenda. Slik vil barnevernet i større grad bli påtrengende på opinionen, 

og følgelig bli mindre prisgitt medienes fremstilling.  
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Mål for medieinitiativ 

Hva slags omtale som vil være spesielt fordelaktig med tanke på opinionens inntrykk av 

barnevernet, vil i stor grad avhenge av hva ved barnevernet folk eventuelt har misstillitt til. 

Hvilke assosiasjoner kommunikasjonsinitiativ fra barnevernet bør fronte, kommer også an på 

hvilke som har størst mulighet til å nå ut til folk. Her spiller medias nyhetskriterier inn. 

Samtidig vil det være essensielt å prioritere tiltak ut ifra de negative assosiasjoner som er mest 

fremtredende i folks oppfatning av barnevern. Budskapet vil slik bli mest effektivt basert på 

en kartlegging av disse assosiasjonene.  

Analysen over har vist at mediene har svært stor påvirkningskraft på barnevernets omdømme. 

Følgelig er det nærliggende å tro at en medieanalyse som kartlegger hvilke egenskaper som 

dominerer barnvernet i medieoppslag, i stor grad vil samsvare med undersøkelser av 

opinionens assosiasjoner med barnevern. Har de som mangler førstehånds kjennskap 

hovedsakelig misstillitt til barnevernansattes kompetanse og velvilje? Eller er mistilliten først 

og fremst knyttet til de tiltakene hvor barnevernet må bruke makt og tvang? Kanskje grunner 

den i en misoppfatning av hva barnevernets oppgaver er?     

Ingen av mine informanter forteller om noe formulert mål for hvordan de ønsker å fremstå i 

media. I1 nevner imidlertid at målet først og fremst vil være å svare ærlig og redelig på 

henvendelser fra mediene, mens I4 poengterer som flere at det er viktig å fremstå åpne og 

tydelige: 

 ”Poenget er jo at når vi kommer i media, så må publikum forstå hva vi snakker om. 

Og det må være et mål. Være så tydelig at en forstår hvorfor ting er gjort som de er, 

for det kan være vanskelig å forstå hvorfor et barn er tatt med makt, tatt med tvang. Og 

det må formidles slik at publikum forstår.”  

Uttalelsene fra I1 og I4 vitner om en oppfatning av at mediehåndtering er synonymt med 

reaktiv mediehåndtering – svar på henvendelser fra mediene. I sammenheng med reaktive 

uttalelser i medieinnslag, er det vanskelig å se for seg at det positive vil komme tydelig frem. 

Selv om en barnevernleder klarer å svare redelig for seg etter henvendelse fra journalister, kan 

slike uttalelser vektlegges minimalt i mediedekningen. Dette fordi en journalist i mange 

tilfeller allerede har et utkast som de gjennom henvendelsen ønsker å tilføre en kommentar 

avslutningsvis i teksten
137

. En slik replikk vil vanskelig påvirke folks assosiasjonsmønster i 
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stor grad, ettersom den kan bli for lite fremtredende i forhold til andre inntrykk 

mediekonsumenten sitter igjen med.  

Noe som går igjen hos informantene, er et uttrykt ønske om at barnevernet skal fremstå som 

en kompetent og nødvendig hjelpeinstans. I6 kommenterer hva slags medieomtale hun ser 

som mest fordelaktig: 

”Hvis jeg skal tenke på hva vi som barnevernstjeneste har som mål i mediene, så er det 

å få positiv omtale. Det er så mye dritt allikevel.”  

Antakelsen om at all positiv omtale av barnevernet kan være formålstjenelig, stemmer til en 

viss grad, ettersom all positiv omtale også kan bidra til positive assosiasjoner hos publikum. 

Med positiv omtale, mener jeg i denne sammenheng omtale hvor det hovedsakelig fokuseres 

på positive sider ved barnevernet: Fremheving av barnevernet som en hjelpeinstans, med 

fokus på barnets beste ut ifra kompetanse, utvikling og nytenking, oppnådde mål i instansen, 

og tillitsvekkende ansatte og arbeidsmetoder.   

Selv om selektiv persepsjon kan gjøre at enkelte som har sterke aversjoner mot barnevernet 

ikke tar til seg positiv omtale av barnevern, vil den selektive persepsjonen i mindre grad 

gjelde folk som har sine negative assosiasjoner utelukkende fra medieomtale. Dette fordi 

assosiasjoner som ikke er basert på erfaring, står svakere enn de basert på egne erfaringer.  

Tilsynelatende finnes det ingen undersøkelser som sier spesifikt hva majoriteten har misstillitt 

til ved barnevernet. Flere av informantene nevner på sin side tvang som en av de faktorene de 

tror gjør folk skeptiske barnevern. Som nevnt, er tvang en faktor som også har vært 

fremtredende i tidligere mediedekning av barnvernet. I denne forbindelse nevner blant annet 

I7 og I8 eksempler på medieoppslag med bilder av tomme barnesenger, og fortvilte foreldre 

som står igjen. I en situasjon hvor assosiasjoner til tvang er fremtredende misstillitsfaktor, bør 

man prioritere å kommunisere saker som vil gå på det motsatte av nettopp dette. Eksempelvis 

kan dette være saker som har med andel av frivillige tiltak å gjøre. Dersom skepsisen grunner 

i hvorvidt barnevernet er i stand til bedre å vurdere et barns beste enn foreldre selv, bør det i 

større grad fokuseres på saker vedrørende kompetanse og erfaring, og tilfeller av 

barnevernstiltak med positiv virkning. I hvert tilfelle eksempler som presenterer 

motforestillinger til fremtredende negative assosiasjoner. 
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Betegnelsen barnevern  

En endring av folks assosiasjoner til ordet barnevern, forutsetter at betegnelsen brukes i de 

situasjoner man har mulighet til å knytte positive assosiasjoner til instansen. Her spørs det 

imidlertid hvorvidt man fra situasjon til situasjon vurderer å ha råd til de eventuelle negative 

assosiasjonene som umiddelbart kan tre frem i folks bevissthet. Som vi har sett at I9 er inne 

på, kan eksponeringen av betegnelsen barnevern føre til at selve tjenesten man tilbyr vil stilles 

i negativt lys. Og burde ikke hovedpoenget være at folk benytter seg av tjenesten, heller enn å 

knytte positive assosiasjoner til barnevernet? 

Denne problemstillingen ser i stor grad ut til å være tatt stilling til i kommunikasjon fra det 

statlige barnevernet. Et eksempel på dette, er at betegnelsen barnevern i liten grad benyttes i 

statens fosterhjemssatsing. Barnevernet er eksempelvis byttet ut med det offentlige, eller det 

nevnes ikke direkte i det hele tatt. Verken direktør i Bufdir eller statsråd Audun Lysebakken 

nevner ordet barnevern i sine lederinnlegg(Se vedlegg 1) i fosterhjems - magasinet Tøft, men 

verdt det, som var innstikk i Dagbladet påsken 2011. Utelatelse av barnevernbetegnelsen er 

noe som også går igjen i informasjonsmateriellet vedrørende barnevernets hjelpetelefon 

Alarmtelefonen. Plakater fronter hjelpetelefonnummeret og navnet Alarmtelefonen – 

barnevernet nevnes ikke(Se vedlegg 2). Strategien med å kommunisere barnvernets ulike 

tjenester fremfor eget navn, kan sammenliknes med det som kalles branded identitet. Branded 

identitet er når en organisasjon samler en rekke produkter og merkevarer, uten i stor grad å 

kommunisere hva morselskapet er. Å ha en branded identitet kan eksempelvis være en fordel 

for organisasjonen når et produkt(for eksempel Alarmtelefonen) plutselig ikke fungerer som 

det skal. Folk kan da gjøre seg negative oppfatninger av produktet, mens morselskapet kan 

slippe unna. På den annen side, kan også det motsatte skje. Morselskapet høster ikke fordeler 

når produktet gjør det bra, ettersom betegnelsen hos publikum ikke knyttes til produktene
138

.  

På den ene siden, peker eksemplene vedrørende omtalen av fosterhjem og 

informasjonsmateriellet til Alarmtelefonen på tilfeller som nettopp kan bidra til å snu 

assosiasjonsmønsteret forbundet med barnevern. Gjennom å fronte barnevernet som en 

institusjon som kan skape gode hjem for vanskeligstilte barn, og hjelpeinstansen som er der 
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for barn og unge som trenger hjelp, ville man også i større grad jevne ut negativ fremstilling 

av barnevern.  

På den annen side, vil fronting av barnevernbenevnelsen i informasjonsmateriell, gjøre at 

informasjonsmateriellet sees på med større skepsis av mottaker. Slik vil inkluderingen av 

benevnelsen i verste fall gjøre at folk lar være å ringe Alarmtelefonen, eller de lar være å 

melde sin interesse for å være fosterforeldre. Sannsynligvis ville en kombinasjon av direkte 

og indirekte informasjon lønne seg. I dagens omdømmesituasjon vil redaksjonell omtale 

uansett være avgjørende for barnevernet for å skape tillitsvekkende assosiasjoner hos de som 

ikke har personlige erfaringer med instansen.  

Selv om alle informantene i større eller mindre grad uttaler at en burde jobbe aktivt med 

media, er det altså fåtallet som i utstrakt grad later til å ha stort annet enn en reaktiv måte å 

forholde seg til disse på. I9 er en av informantene som har hatt minst mediekontakt, og 

bemerker at hun har lite tid og ressurser til å gå ut i media. Hun forteller at hun aldri har 

kontaktet media, selv om hun har tenkt på det flere ganger. Samtidig har hun også blitt 

oppfordret av en journalist i lokalavisa:  

”Jeg kan si at jeg skal gjøre det, så bare drukner det bort. Men når han tok kontakt, da 

var jeg nødt til å stoppe opp og ta meg tid. Sånn var det nå også, han sa ”kan ikke du ta 

kontakt med meg”. Men jeg har ikke gjort det ettersom jeg ikke har fått noe puff. ”  

Informantuttalelser rundt nedprioritering av mediehåndtering, gjør at man kan spørre seg hvor 

bevisste mange av intervjuobjektene er rundt nettopp medienes betydning. Det kan i stor grad 

virke som viktigheten det pekes på, ikke går videre enn at man må svare godt og forståelig for 

seg når man blir spurt. Få har for vane å kontakte medier jevnlig for å kommunisere noe ut. 

Her reiser spørsmålet seg om hvorvidt nedprioriteringen kommer av en undervurdering av 

medias betydning, mangel på kunnskap om mediehåndtering, eller som også I1 påpeker, at 

ansatte rett og slett har for lite tid til å jobbe mer proaktivt.  

Nedprioritering av mediehåndtering kan i stor grad skyldes at barnevernsansatte daglig 

arbeider med alvorlige saker, og prioriterer det mange av informantene påpeker som det 

viktigste; Hjelpe barna de er i kontakt med som trenger det. Når man ser på betydningen 

mediene har for barnevernets omdømme, samt hvor viktig omdømme er for barnevernet, kan 

man imidlertid spørre seg om ikke aktivt bruk av media i større grad også burde ses som en 

viktigere del av barnevernsarbeidet. Som flere nevner, vil imidlertid ressurser være en 
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selvskreven påvirkningsfaktor i dette spørsmålet. Har ikke allerede nedlessede 

barnevernsansatte nok å gjøre om de ikke også skal prioritere mediekontakt? Og blir det ikke 

feil å prioritere mediehåndtering fremfor annet viktig arbeid?  

”Rett hjelp til rett barn til rett tid” 

Flere av informantene er inne på at barnevernets hovedmålsetning er å gi rett hjelp, til rett tid. 

Sannsynligvis favner dette også dem instansen ikke allerede har fått bekymringsmelding om. 

For å hjelpe disse, vet vi at barnevernet er avhengige av at folk kontakter barnevernet med 

sine bekymringer for barn. Som også mange av informantene var inne på, vil folks 

tilbøyelighet til å melde fra til barnevernet være noe som også betinger at de har tillitt til at 

barnevernet vil yte god hjelp.  

Når det gjelder hva som gjør at folk melder fra, eller lar være å melde fra til barnevernet, vil 

flere forhold enn tillitt til barnevernet spille inn. Foruten mangel på tillitt til barnevernet, kan 

dette gå på manglende kunnskap hos den eventuelle melderen. Han eller hun vet kanskje ikke 

i hvilke situasjoner barnevernet kan være til hjelp. Dette kan ikke minst gjelde i saker der 

foreldre selv melder fra. Om majoriteten har inntrykk av at barnevernet i stor grad er der for å 

ta barn fra uskikkede foreldre, vil en heller ikke kontakte barnevernet der en selv ser at tiltak i 

hjemmet kunne skapt en bedre situasjon både for en selv og barnet. Videre kan en se for seg at 

mulige meldere lar være å kontakte barnevernet i effekt av prinsippet om sosiale bevis. Siden 

ikke andre melder fra eller tilsynelatende bekymrer seg for det aktuelle barnet, konkluderer de 

med at det heller ikke er noe galt. Dette kan også gjelde foreldre som selv kunne ønsket 

kontakt med barnevernet. Ettersom bekjente med tilsynelatende tilsvarende utfordringer i sine 

hjem, ikke melder fra – gjør de det heller ikke selv. Noen av informantene er også inne på at 

folk kan la være å melde til barnevernet på grunn av frykten for å blande seg inn i noe man 

ikke har noe med.  

Alle årsakene nevnt over, vil være mulig å påvirke gjennom proaktiv kommunikasjon. Som vi 

skal komme nærmere innpå senere, vil direkte kontakt med eksempelvis samarbeidspartnere, 

være viktig for å øke tillitt og kunnskap i befolkningen. Slik kan barnevernet i større grad 

opprette dialog med de som daglig er i kontakt med barn og foresatte. Mediekontakt kan på 

sin side bidra til å få dem som ikke tidligere har hatt direkte kontakt med barnevernet, til å ta 

skrittet og melde fra. Eller i motsatt fall – ha virkningen at de lar være.  
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Få av intervjuobjektene uttrykker at de i stor grad har for vane jevnlig å følge med på hva 

pressen skriver om barnevernet, kontakte pressen på eget initiativ, eller korrigere journalister 

der de mener noe feilaktig er publisert. Sammen med I9, er også I1 en av de som virker å ha 

minst med media å gjøre. Som flere av de andre informantene, uttrykker han en oppfatning av 

at nedprioritering av mediekontakt er normalen i barnevernet:  

”Jeg tror ikke vi er flinke til å bruke media, til det er vi nok altfor prega av å være på 

etterskudd. Og det tror jeg ikke gjelder bare det kommunale barnevernet i denne 

kommunen, det gjelder mange kommuner. Og det blir nok dominert av at her ligger 

man etter, og her gjelder det å ta få tatt unna.” 

 

Ved å tenke at kolleger forholder seg på samme måte som en selv til mediekontakt, kan det bli 

enklere å forbli passiv. Trusselen om eventuelle sosiale sanksjoner ved passivitet oppfattes 

som mindre, ettersom man oppfatter å tilhøre opinionsklimaet når det gjelder holdninger til 

proaktiv kommunikasjon. Her kan man imidlertid spørre seg om dette er et resultat av 

pluralistisk ignoranse, ettersom gjeldende informant virker å være blant de minst aktive. Slik 

kan det også tenkes at informanten hadde blitt mer aktiv dersom han oppfattet at opinionen 

anså dette som viktigere enn han nå gjør. Informantens gjeldende vurdering av 

opinionsklimaet, sier noe om hvordan en kommunikasjonsstrategi for barnevernet bør 

utformes. Påvirkningsmuligheter i en felles kommunikasjonsstrategi behandles i kapittel 7. 

Den reaktive måten å forholde seg til pressen på, kan tyde på at flere av barnevernslederne 

ikke ser hvor viktig pressen vil være for å skape tillitt og øke kunnskap om barnevernsarbeid i 

befolkningen. Mange virker å anse arbeidet med individuelle saker som det som hjelper barn, 

mens mediehåndtering ikke angår dette.  

Manglende aktivitet kan også ha med ferdigheter og bevissthet rundt hvilke muligheter som 

kan ligge i arbeid med pressearbeid, samt erfaring med- og tro på hvorvidt pressen vil være 

interessert i stoff initiert av barnevernet. Det som imidlertid er interessant å se, er at flere av 

informantene samtidig med en nesten utelukkende reaktiv måte å forholde seg til pressen på, 

later til å sette likhetstegn mellom barnevernets ”dårlige rykte” og medieoppslag. Følgelig kan 

det virke som også de som ikke prioriterer å jobbe aktivt med pressen, i stor grad mener at 

medier er avgjørende for barnevernets omdømme i samfunnet. Disse informantene sier også at 

de gjerne skulle ha jobbet mer mot media. Slik ser det ut som det eksisterer et gap mellom 

idealer og realiteter, i form av informantenes ønskede og faktiske aktivitetsnivå. Gap mellom 
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mål og hva som blir etterlevd i praksis, behøver ikke å være noe negativt. Det kan tvert om 

sees som et utgangspunkt for forbedringer
139

. Noe man kan se for seg da, er at de lederne som 

i størst grad nedprioriterer å jobbe mot media, ikke gjør det fordi de ikke ser mediers 

betydning for barnevernets omdømme, men fordi de ikke fullt ut ser viktigheten av et godt 

omdømme. På den annen side er mangel på prioritering av mediehåndtering noe som kan høre 

sammen med informantenes uttalelser om at de ikke tror barnevernet har mulighet til å 

opparbeide seg et bedre omdømme enn de allerede har. Følgelig satses det kanskje heller på å 

ha et så godt forhold som mulig til den delen av befolkningen de er kontakt med i sitt daglige 

arbeid. Informantuttalelser tyder imidlertid på at de som er mest bevisste og aktive overfor 

media, også er de som i størst grad prioriterer informasjonstiltak overfor andre instanser. 

Tross i uttalelser om at en har lite tid til å jobbe med medier, er det slik at de som jobber mest 

med mediehåndtering, også er de som virker å ha størst arbeidspress når det gjelder andre 

arbeidsoppgaver. Selv om det er problematisk å sammenlikne saker i form av krevd 

arbeidsmengde; Informanten som later til å bruke minst ressurser på mediehåndtering, 

uttrykker også at han har større bemanning enn gjennomsnittet, og færre saker. Denne 

kommunen er også den som tilsynelatende bruker minst tid på tverrfaglig samarbeid og 

kontakt med skoler og barnhager. På denne måten kan man si at det finnes et stort potensial i 

det å heve bevisstheten hos kommunale ledere i landet når det gjelder medienes betydning for 

barnevernet.  

Oppsummering 

Vi har sett at informantene i stor grad uttrykker at media er avgjørende for barnevernet. Noen 

mener også at barnevernets omdømme i befolkningen i stor grad skapes av medienes 

fremstilling av instansen. Denne betraktningen bekreftes av teori. Ettersom barnevern er et 

tema de færreste har førstehånds kjennskap til, blir mediedekning av barnevernet hovedkilde 

for informasjon for opinionen. Personlig kommunikasjon er på sin side også viktig for folks 

meningsdannelse. Det er imidlertid grunn til å tro at barnevernsrelaterte saker her stiller i en 

særstilling i form av at personlig kommunikasjon har mindre betydning hva angår positive 

betraktninger om barnevernet. Negative assosiasjoner med barnevern kan tenkes å føre til at 
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taushetsspiralen gjør seg gjeldende som hinder for at folk deler sine positive erfaringer med 

de rundt seg.  

Vi har videre sett at informantene stort sett forholder seg reaktivt til media, noe som ikke i 

stor nok grad kan tenkes å bidra til å endre det gjeldende assosiasjonsmønsteret i positiv 

retning. Slik forblir makten over barnevernets omdømme hos mediene, i form av at barnevern 

forblir et ikke-påtrengende tema for opinionen.    

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 57 

 

5. Interesse i mediene  

I dette kapittelet ser vi videre på informantenes tilnærminger til, og kunnskaper vedrørende 

medier. Hovedvekt er informantutsagn og drøfting relevant for underproblemstilling 3: 

Hvorvidt har kommunalt barnevern kunnskap om metoder og muligheter for å få redaksjonell 

medieomtale?  

Vi starter med litt om hvilken rolle kommunens nettsider har. Videre behandles 

informantutsagn om muligheter i det å ta initiativ overfor medier, samt viktigheten av innpass 

i lokale medier. Vi ser så på i hvilken grad informantene følger med på barnevernsrelatert 

stoff og pleier kontakt med journalister. Avslutningsvis drøftes informantutsagn angående 

mediers interessefelt, samt hvordan barnevernsrelatert stoff kan oppfylle klassiske 

nyhetskriterier.   

Med enkelte unntak, legges det i analysen hovedvekt på medier i form av papir- og nettaviser. 

Dette fordi eksempler derifra er lettest tilgjengelig, samt at disse mediene virket å dominere 

informantenes bevissthet når det gjelder mediehåndtering.  

Barnevern og internett 

I dagens mediesamfunn finnes uten tvil flere viktige medier for omdømmebygging i 

barnevernet. Eksempelvis vil det være nødvendig at barnevernet gjennom oppdaterte nettsider 

selv påvirker den informasjonen folk møter på når de er ute etter bakgrunnsstoff om 

barnevernet.  

De fleste informanter virker nesten å være litt brydd når de kommenterer kommunens egne 

barnevernnettsider. De fleste uttrykker at nettsidene ikke er prioritert. I8 begrunner 

nedprioriteringen blant annet med at hun ser det som lite sannsynlig at kommunens nettsider 

vil være førsteprioritet for folk som søker etter informasjon om barnevern på nett.  

Informanten kan ha rett i at fåtallet på jakt etter barnevernsinformasjon bevisst vil ta veien via 

kommunens nettsider. Brukeren fatter beslutningen om å bli eller forlate et nettsted i løpet av 

kort tid, og starter gjerne i en lett tilgjengelig søkemotor
140

. Det kan imidlertid tenkes at 

informanten undervurderer muligheten en har til å påvirke hvor informasjonssøkeren ender 
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opp. Gjennom riktig ordbruk når man skriver for nett, kan man selv påvirke antall besøkende 

på egen nettside. Dette fordi en søkemotor fungerer slik at den teller forekomst av ordet det 

søkes på. Slik vil antall ganger et søkeord er nevnt i en tekst, også påvirke søkemotorens 

resultater
141

. På denne måten kan eksempelvis I8 i stor grad øke sjansen for at personen som 

søker etter barnevern eller barnevernet, nettopp ender opp med å lese det informanten selv 

har skrevet. I lys av de blogger og andre nettsider med negativt fokus på barnevern, kan dette 

være desto mer avgjørende. 

Viktigheten av å påvirke hva slags informasjon publikum først møter, kan illustreres ved å se 

på hva som kom opp da jeg for noen måneder siden søkte på ordet barnevern i Googles 

søkemotor. Nettsidene til Bufetat kom øverst, på andre og tredje treff kom det opp andre 

statlige sider. Den fjerde posten, var en motstandgruppe med tittel Advarsel: Barnevernet 

dreper!
142

. Neste post på søkelisten, var en blogg med overskrift Offentlig barnemishandling i 

barnevernet og offentlig barnepolitikk
143

. Selv om disse sidene ikke nødvendigvis har varige 

virkninger på folks holdninger til barnevernet, kan de som selv ikke har personlig erfaring 

med barnevernet gjennom sosiale bevis bli i mer tvil når det gjelder å kontakte barnevernet. 

Initiativtaking - hos mediene eller barnevernet? 

Samtidig som få av informantene forteller at de i særlig grad kontakter journalister for å tilby 

nyhetsstoff, mener noen av dem at journalistene ikke er flinke nok til å ta initiativ overfor 

barnevernet. I6 forteller:  

”Jeg jobbet i en annen kommune i halvannet år, da ringte de meg i hvert fall fire 

ganger. I mine mange år her har de ikke gjort det i det hele tatt. (..) De burde jo for 

eksempel være veldig interessert i om vi holder fristene eller overstiger dem.”  

Uttalelser fra andre informanter, gir inntrykk av å mene det samme som I6, når det gjelder 

hvilken part som skal initiere dekning i mediene. I9 forteller at en samarbeidspartner hadde 

tipset en journalist om et intervju med barnevernsleder da samarbeidspartneren selv ble 

kontaktet av media. Tipset førte til en artikkel om hverdagen til barnevernsarbeidere som ble 

godt mottatt både hos saksbehandlere og ledelse. Informanten kommenterer: 

”Så tilfeldig er det. Så jeg føler at barnevernet ikke har blitt nok sett, eller fått nok 

fokus”.  
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I en situasjon hvor journalisten skal være den aktive part, blir barnevernet avhengig av at 

mediene har nok kunnskap om barnevernets daglige arbeid til selv å komme med ideene til 

mediedekning av barnevern. Med en slik passiv tilnærming, fratar barnevernet seg selv 

muligheten til å ta mer styring, og sørge for at det som kunne vært interessant for mediene 

også blir presentert.  

Antydningene om at denne rollefordelingen er den mest naturlige, kommer hovedsaklig i 

sammenheng med omtale av mindre og lokale medier. I7 gir på sin side klart uttrykk for at 

han mener barnevernet selv må ta sin del av skylden for barnevernets dårlige omdømme, 

ettersom instansen ikke har vært mer på banen i medielandskapet. Det er hovedsaklig 

informantene i de største byene som virker å ha det mest aktive forholdet til medier, ofte etter 

initiativ fra medienes side. Her kan man se for seg at aktiviteten blant informantene fra de 

største byene har økt som følge av press fra mer pågående riksmedier. Ved stadig å måtte 

forholde seg til henvendelser fra medier, sees muligens mediehåndtering som en mer naturlig 

del av det å være barnevernsleder. Pågående og sensasjonsdreven løssalgspresse kan gjøre at 

informantene fra de større byene i større grad er tvunget til å være seg mer bevisste.  

Ettersom mitt utvalg i all hovedsak består av informanter fra kommuner og 

barnevernstjenester mye større enn landsgjennomsnittet. Slik kan man spørre seg om landets 

resterende barnevernstjenester i enda mindre grad er opptatt av initiativ overfor medier.  

Kanskje ser disse heller ikke verdien i sin egen lokalavis. Dette er noe som kunne vært 

interessant å undersøke kvantitativt.  

Mediers fremstilling 

Mange informanter forteller om et positivt inntrykk av media, og sier at de opplever at 

journalister stort sett ønsker å fremstille ting riktig. I2 omtaler likevel mediene på følgende 

måte:  

”Jeg har ikke veldig høye tanker om media. De er et nødvendig onde.”  

I7 peker på at han mener han kontaktes sjelden av media, med tanke på hva barnevernet 

jobber med. Her vil det selvfølgelig variere hva de ulike informantene anser for å være 

sjelden. Gjeldende informant er en av de som i størst grad har for vane å kontakte mediene på 

eget initiativ, og virker å ha et godt bilde av mediers interessefelt.  
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Jeg nevnte tidligere at ledere fra de største kommunene kan ha økt sin bevissthet overfor 

mediene som følge av selv å bli oftere kontaktet av journalister.  Samtidig er lederen i den 

nest minste kommunen(I8) en av de som virker å være mest bevisst vedrørende mediers 

betydning for barnevernet. Her kan man imidlertid spørre seg om hennes nære relasjon til en 

av informantene fra de større kommunene kan ha sitt å si, som allerede nevnt i metodedelen. 

Som mange andre, peker denne informanten uansett på en positiv endring i mediene de siste 

årene: 

”Før var det bare bilder av foreldre foran en tom seng som illustrerte at barnevernet 

hadde tatt ifra noen deres barn. Nå handler det mer om ressurser, og heller hva 

barnevernet ikke får gjort og hva de burde ha gjort. Det tror jeg i veldig stor grad også 

har endret folks syn på barnevernet også. (..)”  

Hvis man tar utgangspunkt i at endringen i fremstillingen av barnevernet i mediene er slik 

informanten påpeker, kan man også se for seg endringer i folks oppfatning. Eksempelvis vil 

medier som kommuniserer at barnevernet burde kommet inn tidligere, være med på i folks 

oppfatning å koble barnevernet med den typen saker som barnevernet skal behandle. Dette 

kan bidra til å alminneliggjøre det å kontakte barnevernet. Mediefokus på manglende 

ressurser i barnevernet, hva de ikke får gjort, og hva de burde ha gjort, kan videre være med 

på å legitimere deler av barnevernet. Dette gjennom synliggjøring av viktigheten av å ha et 

fungerende barnevern. På den annen side kan slik omtale også bidra til å svekke tillitt, 

ettersom fokuset stadig vil være på mangler. Slik omtale vil ikke bidra til å snu et negativt 

assosiasjonsmønster knyttet til barnevernet, og slik heller ikke styrke omdømmet. 

Flere informanter nevner at de heller enn å kontakte mediene selv, er bevisste på å lede 

journalister inn på spor når de har muligheten. I3 eksemplifiserer:  

”Jeg er bevisst når jeg eksempelvis er og informerer politikerne. Hvis media er der, så 

er jeg bevisst på hva jeg sier, slik at jeg vet at jeg får telefon fra media etterpå. Så der 

kan du si at jeg velger de arenaene for å sikre meg hva jeg vil og ikke vil ha 

mediedekning på.” 

Lokale medier 

I8 peker på tilfeller med oppslag i VG etter eget initiativ, men forteller ikke om egen 

initiativtaking overfor lokalavisen. Selv om hun nevner at lokalavisen er viktig, kan praksisen 

slik antyde noe annet. Også I9 forteller om lokalavisens betydning: 

”Aviser er det viktigste mediet, vil jeg tro. For de når jo flest. Lokalavisa vår. 

Intervjuer på TV og i andre riksmedier er det mer tilfeldig hvem som ser.”  
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Som tidligere nevnt har imidlertid heller ikke denne informanten tatt noen initiativ overfor 

lokalavisen. Endring i praksis her kan trolig romme et stort potensial for å påvirke 

barnevernstjenestens omdømme i positiv retning. Dette fordi de fleste lokalaviser har en 

meget høy dekning i sitt lokalmarked, og de store lokalavisene har overlegent størst lesertall i 

de fleste fylker 
144

. Jo mer lokal og mindre avisen er, jo høyere er også dekningen.  Følgelig 

kan dekning i lokale medier nå en stor og viktig andel mennesker, selv om en ikke automatisk 

når opinionen på landsbasis. Ved å knytte barnevernsrelaterte saker til lokalmiljøet, er det 

større mulighet for at mediekonsumentene anser stoffet relevant for dem. Slik vil de også i 

større grad ta til seg det som kommuniseres
145

. Følgelig kan man si at lokale medier vil være 

en av de viktigste plattformene for barnevernets kommunikasjon med opinionen. Samlet sett 

vil lokale medier i de ulike kommunene nå ut til en større del av opinionen enn andre medier, 

samtidig som stoffet også vil ha større påvirkningskraft på de som eksponeres for det. Dette, 

kombinert med en nyhetsterskel som tradisjonelt sett er lavere enn i større medier, gjør at 

lokale medier byr på store muligheter hva angår omdømmestyrkende kommunikasjon i 

barnevernet.   

Ut ifra mindre kamp om spalteplass i lokalaviser enn i de større regions- og riksavisene, kan 

man se for seg at lokaljournalister vil være mer iherdige etter å lete frem temaer med mulig 

nyhetsverdi. Slik kan man på noen måter støtte informantenes spørsmålstegn ved lokalavisens 

manglende initiativ overfor barnevernet. Det meste av det som skjer i lokale bedrifter og 

instanser, er av stor betydning og interesse for befolkningen
146

. Simonsen uttrykker i sin bok 

om informasjonsarbeid i det offentlige, følgende om lokal presse og offentlige aktører:   

”Vår erfaring er (..) at lokal presse og andre lokale medier er ganske positive til å ta 

inn stoff fra kommuner og andre offentlige virksomheter i området. Problemet er 

heller at de ansvarlige i kommunen eller lokale statlige kontorer ikke ser at de sitter på 

mye interessant stoff, som mediene ikke kjenner til og derfor ikke etterspør.”
147

 

I6 forteller om lite barnevernsstoff i lokalavisen, og bemerker nettopp at hun tror det kommer 

av at dette ansees som er mindre interessant:  

”Jeg tror at det er litt at det er lokalavisa er opptatt av sånne kulturarrangementer og 

sportsarrangementer hvor folk kan lese om barna sine.” 
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Med tanke på identifikasjonskriteriet som vi også skal komme tilbake til senere, er det 

imidlertid stor grunn til å tro at lokalt barnevernsstoff med riktige innfallsvinkler vil være av 

interesse for lokale medier. At lokalpressen skal fatte interesse, er avhengig av at journalister 

og redaksjoner er klar over den nyhetsverdien som eventuelt ligger i stoff relatert til 

barnevern. Med tanke på opinionens og journalisters manglende erfaring med barnevern fra 

tidligere, blir det også vanskelig å se for seg hvordan disse skal kunne være kreative i forhold 

til hva slags barnevernsstoff som kan være interessant å dekke. Uten kunnskap om 

barnevernets metoder og arbeidsfelt, vil mange journalisters erfaringer begrense seg til det de 

selv har fra andre mediers dekning av barnevern, og ideer de får gjennom saker derifra. 

Lokale varianter av saker som dekkes av de største mediene, kan i stor grad være av interesse 

i de mindre, lokale redaksjonene. Samtidig ser man ofte at større aviser gjerne tar saker fra de 

mindre
148

. Dette har I9 et eksempel på:  

”Sist jeg var intervjuet i lokalavisa, hadde en større avis tatt inn et sammendrag av 

det.” 

Slik kan ideer fra en redaksjon spre seg til en annen, og det å følge med på hva andre 

formidler om barnevernet, kan være grunnleggende for de muligheter man ser for vinkling av 

barnevernsstoff. Dette kan gjøre seg spesielt gjeldende ved omtale av nettopp barnevern, 

ettersom temaet i så stor grad er preget av sensitiv informasjon - informasjon berørt av 

taushetsplikt og påfølgende etiske betraktninger rundt mediedekning av barns skjebner. Denne 

sensitiviteten kan bidra til at journalister i enkelte tilfeller vil unngå å gjøre noe på barnevern, 

ettersom det vil kunne kreve mye forarbeid og kanskje også sees som for vanskelig i det hele 

tatt å få til. Slik blir barnevernsstoff i mediene gjerne mindre variert. Dette fordi journalister i 

en hektisk hverdag heller enn å bevege seg inn i stoff preget av begrensninger og 

taushetsplikt, kan tenkes i større grad å gjøre saker om barnevern like de andre journalister har 

gjort tidligere. Når man imidlertid vet at det er ansatte selv som er mest oppmerksomme 

vedrørende mediestoff relatert til egen institusjon
149

, er det lett å se for seg at 

barnevernsarbeidere selv vil ha bedre forutsetninger for å vite hva slags alternativt stoff som 

kan være aktuelt for mediedekning.  
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Oversikt over mediedekning 

Selv om barnevernsledere sannsynligvis vil være oppmerksomme når de kommer over 

barnevernsstoff i mediene, viste intervjuene at de fleste lederne i mindre grad har for vane 

aktivt å følge med på mediedekning av barnevernsrelatert stoff. I2 uttrykker at det er viktig å 

følge med. Han forteller:  

”Det er en i min stab som jevnlig følger med, og som har lagt inn en slik funksjon som 

skanner hver morgen hva det står om barnevernet. Vi prøver å følge med på hva som 

er den rådende diskusjonen.”  

 

Ved ikke å ha rutiner på dette, kan en tenke seg at det først og fremst er sakene med de største 

overskriftene som blir konsumert. Dette kan bidra til å bygge opp under oppfatningen mange 

av informantene uttrykker - at de fleste mediene kun vil være interesserte der de får store 

sensasjoner. Ved systematisk å følge med på hvilke saker som dekkes i mediene av 

barnevernet, har ansatte mulighet til å plukke opp ideer til hva de selv kan spille inn til 

mediene. Nok en gang kan mange spørre seg hvorvidt dette er noe barnevernsansatte under 

stadig tidspress skal bruke tid på. Abonnementstjenester som samler hva som skrives, gjør det 

imidlertid mulig raskt å få oversikt over medienes dagsagenda. Dette er også noe de tre 

informantene som later til å ha en form for registreringsfunksjon, gir uttrykk for å benytte seg 

av. Etter at gjennomføringen av dybdeintervjuene til denne studien var ferdig, ble nettstedet 

barnevernet.no lansert. Nettsidene inneholder nettopp en slik mediefunksjon som kan gjøre 

det enklere for barnevernsansatte å følge med på mediedekning av barnevernet. Dette 

forutsetter imidlertid at barnevernsansatte blir gjort oppmerksomme på denne funksjonen og 

hvorfor den kan være en viktig brikke i kunnskapen om hva journalister kan fatte interesse 

for. Ved kontinuerlig å følge med på mediedekningen av barnevernet, vil en også ha større 

forutsetninger for å kunne benytte seg av aktualitetskriteriet som drøftes senere i analysen. 

  

Det vil være vanskelig for en journalist å ha kunnskap på felt han eller hun til vanlig ikke har 

mye med å gjøre. Slik vil journalister som tidligere ikke har hatt direkte erfaring med 

barnevern også tilhøre den gruppen hvor barnevernstoff blir ikke- påtrengende. Dette 

understreker viktigheten av å opparbeide en god dialog med journalister. De journalister som 

har jobbet med barnevernsstoff, vil også opparbeide seg kunnskap gjennom det de erfarer. 

Følgelig vil journalisters kunnskapsnivå på barnevernsfeltet avgjøres av måten de blir møtt av 

barnevernet ved eventuelle henvendelser. To av informantene nevnte eksempelvis at ”ingen 
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kommentar”, nært sagt burde forbys ved kontakt med medier. Selv om de fleste informantene 

påpeker at det er viktig å forklare og informere ved spørsmål fra medier, ser man mange 

tilfeller hvor barnevernsledere ikke vil kommentere. Dette ble eksemplifisert gjennom praksis 

i en av informantenes barneverntjenester bare dager etter gjennomført dybdeintervju. I en 

barnevernsrelatert sak i avisen, var eneste trykte kommentar fra barnevernets side at 

barnevernseder ikke ville kommentere. Dersom man heller ikke forklarer hvorfor man ikke 

kan kommentere, vil leser gjerne sitte igjen med at barnevernet har noe å skjule. Mennesker er 

ukomfortable med informasjonsvakuum, og vil i mangel på informasjon begynne å 

spekulere
150

. Selv om det er opplagt for enhver barnevernsarbeider at manglende kommentar 

sannsynligvis har med taushetsplikt og hensyn til barnet å gjøre, er ikke denne kunnskapen 

selvfølgelig for andre mediekonsumenter. Hvorvidt journalisten her har fått begrunnelse for 

hvorfor barnevernslederen ikke vil kommentere, vites ikke. En begrunnelse for hvorfor man 

ikke kan uttale seg, er avgjørende - uavhengig om denne kommer på trykk. Dette fordi man 

slik overfor medier, og eventuelt opinion, kan bidra til å øke forståelsen for vanskelige 

problemstillinger i krysningspunktet mellom informasjonsformidling og beskyttelse av barn.  

Enkelte journalisters manglende erfaring med i barnevern, samt lavere nyhetsterskel hos 

mindre lokalmedier, kan forklare noe flere av informantene var inne på angående enkeltsaker 

som blåses opp i mediene. I4 gir et eksempel hvor en lokalavis trykte ”en stygg sak” om 

foreldre som følte seg dårlig behandlet av barnevernet. Saken viste seg senere å være atskillig 

mer kompleks enn den fremsto i reportasjen. I lys av lavere nyhetsterskel i lokalmedier, og at 

disse kan ha lite bakgrunnskunnskap om problemstillinger rundt barnevern, er det ikke 

vanskelig å se for seg at de også er mer tilbøyelige til å gripe fatt i slike enkeltsaker.  

Forhold til journalister 

 Eksempelet i forrige avsnitt vil berøre forhold som går på journalisters kildekritikk og evne 

til å gjøre god undersøkelse. Samtidig kan en tenke seg at en journalist som har god kontakt 

med barnevernet, vil være mer kritisk i sin bruk av informasjon fra en tredjepart. En av 

informantene som har hatt journalister til å følge sin barnevernstjeneste i praksis, forteller at 

slik kontakt kan bidra til kunnskapshevning og mer nyanserte vurderinger blant journalister. 

Et slikt samarbeid er også nyttig for å etablere viktige kontakter for senere velvilje og 
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initiativ. Man kan imidlertid spørre seg hvorvidt det er barnevernets ansvar å utdanne 

journalister på barnevernsfeltet. På spørsmål om informanten har korrigert en journalist som 

eventuelt har presentert feilaktige opplysninger i sitt medium, sier I5 følgende:   

”Vi burde ha vært mye flinkere, men noen ganger så blir vi for slitne. Da blir det 

sånn:” Herregud, så teit. Har de enda ikke skjønt.”  

Når en ser på hvilken part som vil lide mest av eventuell kunnskapsmangel blant journalister, 

er det tydelig at barnevernet bør være interessert i bidra til kompetanseheving. Det at 

journalister i ulike medier er godt opplyste angående barnevern, er avgjørende for muligheter 

til omdømmebyggende mediedekning. Ved direkte kontakt mellom journalist og 

barnevernstjeneste kan også assosiasjonsmønsteret til den enkelte journalist snus til å bestå av 

de erfaringene vedkommende selv har gjort seg i direkte møte med barnevernet. Slik blir 

gjeldende journalist tilhørende gruppen hvor barnevern som tema er påtrengende. Generert 

gjennom personlig erfaring, vil de vurderingene journalisten gjør seg i møte med barnevernet, 

videre være mer varige enn om de grunnet i andre kilder. Slik er også all kontakt med 

journalister av betydning for mediefremstilling av barnevernet, uavhengig av om kontakten 

resulterer i mediedekning eller ikke.  

Nyhetsverdi i barnevernsrelatert stoff 

Som tidligere nevnt, mener I7 at han får lite henvendelser fra medier med tanke på hva 

barnevernet jobber med. Dette vitner om en annen holdning enn andre informanter uttrykker. 

Under gjennomgås relevante nyhetskriterier for barnevernsrelatert stoff, og i hvilken grad 

informantene virker å være bevisste på hva mediene kan fatte interesse for. Informantene la i 

sine uttalelser stor vekt på medias interesse for sensasjon, noe som også gjenspeiler 

sensasjonskriteriets vektlegging i analysen.  

Aktualitet 

Journalister er særlig mottakelige for stoff relatert til artikler de nylig har skrevet, noe også 

flere av informantene peker på. Eksempelvis forteller I2 om hvordan han ved henvendelser fra 

medier bevisst søker å komme med forslag til videre artikler, eller kilder relatert til det de spør 

om. Dette er også noe I7 peker på. Når journalister ber om kommentarer til saker informanten 

anser som vanskelig å kommentere, gir han heller innspill til andre saker som kan være 
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interessante. På denne måten benytter gjeldende informanter aktualitetskriteriet - de spinner 

videre på det som allerede er på medienes dagsorden. 

Aktualitetskriteriet illustreres av de mange debattsidene med tilhørende leserinnlegg og 

kronikker som preger mange av dagens respekterte aviser. Kronikkskriving er noe som i liten 

grad prioriteres hos de ulike barnevernlederne. En kronikk er aktiv, direkte informasjon. For 

de som har et negativt bilde av barnevernet, har denne følgelig også mer begrensede 

muligheter for positiv effekt enn redaksjonell omtale. Likevel kan kronikker være med å 

påvirke normen for omtale av barnevern, og slik bidra til å bryte den nevnte taushetsspiralen. 

Dette fordi lesere med positive assosiasjoner til barnevernet, i lys av annen positiv omtale kan 

bli mer tilbøyelig til dele sine erfaringer med sin omgangskrets. I ytterste konsekvens, blir det 

da også mindre tabubelagt å få hjelp for de som står på brukersiden i barnevernet.  

I sommermånedene vil journalister typisk ha mindre å skrive om, og det skal mindre til for at 

noe ansees som aktuelt
151

. Følgelig kan man også se for seg at barnevernet vil ha stor nytte av 

å satse på omdømmebyggende medieomtale i denne perioden. 

Sensasjon 

De fleste informantene gir uttrykk for at journalister i stor grad er ute etter det som skaper 

oppsikt, noe som omhandler sensasjonskriteriet. I4 påpeker:  

”Avisene er ofte interessert i noe som er interessant for publikum, noe som er 

overraskende. Så det å komme der med noen slike hverdagshistorier, det er ikke noe 

vits i, for da lager de oppslaget slik at man får oi - følelsen. Det må være sånn, det 

forstår vi.”   

                                                                                   

I9 poengterer forskjellen mellom journalister i forhold til hvilke medier de tilhører, og 

kommenterer en journalist fra riksdekkende radio som hun oppfattet som veldig 

sensasjonsfokusert. Journalisten hadde iherdig prøvd å få henne til å begrunne hvorfor det var 

så mye meldinger og problemer nå, og innslaget hadde kommet på et annet sendetidspunkt 

enn det ble sagt det skulle:  

”Jeg tenker i ettertid at hun ville ha meg til å si noe sensasjonelt. Men jeg var forsiktig, 

så det var ikke sensasjonelt nok det jeg sa. Så var de sikkert nødt til å ha noe på tre - 

sendinga, og så bare kjørte de det av gårde. Det var misbruk! For da var hun ute etter 

en sensasjon, at jeg skulle si noe om ”dette fæle samfunnet”. Sånn er det, og jeg er 

advart av min ledelse: Journalister er så sensasjonspregede.” 
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Videre forteller I9 om sine positive opplevelser med andre journalister, og understreker at hun 

har gode erfaringer med journalister ”bortsett fra hun som var ute etter en sensasjon.” 

Informanten later følgelig til å se sensasjonsiver som noe spesielt negativt.  

Informanten har rett i at journalisten gjerne ønsket noe kontroversielt. I møte med 

journalisten, fokuserte informanten på fordeler som at flere meldinger gjør at barnevernet 

kommer tidligere inn. Intervjuet endte likevel med et radioinnslag som informanten bemerker 

å ha fått positive tilbakemeldinger på i etterkant - både fra ledelse og ansatte.  

Men hvilket stoff knyttet til barnevern kan sees som sensasjonsrikt av journalister uten å være 

av negativ karakter?  I2 nevner at pressen stort sett er uinteressert i positive saker:  

”Vår erfaring er at pressen er veldig lite interessert dersom vi kontakter dem. Fordi at 

når du går til pressen, så er det gjerne fordi du vil fortelle noe hyggelig. Og helt ærlig, 

det er ikke mediene interesserte i. Vi kan ikke bruke pressen som en talerstol for å 

fortelle om barnevernets fortreffelighet.”  

Informanten forteller videre at han mener statlig barnevern ikke har hatt mye nytte av 

investering i informasjonsrådgivere:  

”Det kommer rett og slett av at den varen de selger er for dårlig. Du kan ikke selge 

gråstein, og late som det er diamanter.”  

Selv om journalister stort sett er opptatt av ikke å være talerør for andre interessenter, er det 

som tidligere nevnt også en vanlig misoppfatning at mediene bare interesserer seg for 

negative forhold i offentlig og privat næringsliv
152

.  

Som nevnt i teorikapittelet, er det imidlertid vanligvis uinteressant i nyhetssammenheng når 

en bedrift gjør det normalt godt eller er normalt fornøyd. På den annen side, vil det at en 

bedrift ønsker å kommunisere at de er ”normalt fornøyde” også betinge at dette er noe som 

ikke avviker fra det folk forventer. I barnevernets tilfelle, kan en her spørre seg hva som er 

den oppfattede normalen hos opinionen. Er det ikke negativ omtale av barnevern som i stor 

grad er normalen? Dette bør i enkelte tilfeller kunne tilsi at positive omtale kan være 

oppsiktsvekkende i seg selv, om man også arbeider med nyhetsverdi i forhold til andre 

kriterier. I9 kommer med et eksempel som underbygger dette. Hun forteller om journalisten 

som tok kontakt da han ønsket å intervjue noen med positive erfaringer med barnevernet:  
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”Da snakket jeg med en far som var villig til å stå frem, og han skrøt veldig til 

journalisten av den hjelpen han hadde fått. Og det tenker jeg er viktig, man får jo bare 

de negative historiene, der det er motstand.” 

 I dette tilfellet var det snakk om en sak hvor foreldrene selv kontaktet barnevernet for hjelp 

med plassering av en ungdom etter hærverk og politimeldinger:  

”Den ungdommen var… vi måtte jo til med tvang til slutt. Likevel gikk foreldrene ut 

og sa at vi klarte å ivareta også dem i den vanskelige situasjonen.” 

Her gir I9 et eksempel på hvordan barnevernstjenesten selv har hatt nytte av 

sensasjonsinteressen blant journalister som informanten tidligere kritiserte. Saken er videre 

tydelig personifisert ved hjelp av faren til ungdommen. Likevel kom initiativet fra journalisten 

tilsynelatende ut ifra ønsket om å lage en sak som var noe annet enn det man vanligvis leser, 

kombinert med personifisering. Denne saken unngår problematikken med taushetsplikt. I 

tillegg vil omtalen fra en tredjepart(faren) være desto mer fordelaktig. Dette fordi folk som fra 

før har et dårlig inntrykk av barnevernet, vil bli mindre skeptiske til informasjonen. Samtidig 

kan en slik reportasje bidra til at flere med positive erfaringer med barnevernet snakker om 

disse til sine kjente.  

Her er det snakk om en reportasje i en mindre lokalavis, men dette kunne sannsynligvis også 

vært interessant for andre medier. Dersom saken også kan knyttes til andre relaterte saker den 

siste tiden, vil aktualitetskriteriet være med på å gjøre saken interessant for flere redaksjoner. 

Som i alle andre tilfeller, må slikt stoff jobbes med for å virke attraktivt for mediene, og det 

har mye å si hvilke medier man sikter seg inn imot. Det finnes eksempler på liknende saker i 

landets største medier. En fostermor forteller om sine positive erfaringer med barnevernet 

under overskriften ”Barnevernet gjør en kjempejobb”(Se vedlegg 3). Her er personifisering 

gjennom ansiktet til en tidligere fostermor, og spesielt tallene fra SSB, avgjørende for sakens 

nyhetsverdi. Likevel kan man ut fra barnevernets mediehistorikk tenke seg at originaliteten 

med den positive omtalen, har bidratt til at artikkelen i journalistens øyne kan være attraktiv 

for publikum.     

En beslektet sak(se vedlegg 4) til den over, viser at journalisten stiller et relativt kritisk 

spørsmål angående representativiteten til undersøkelsen som saken bygger på. Likevel er også 

denne en tydelig illustrasjon på at mediestoff ikke alltid snus til det negative. Det er nok av 

tall i statistikken som fremvises som kunne blitt brukt til barnevernets disfavør. Ved å 

presentere tallene annerledes, kunne fokuset eksempelvis gå fra ”82 prosent sier de har et 
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godt forhold til barnevern/kommune” til ”Nesten to av fem har et dårlig forhold til 

barnevern/kommune”. Dette forutsatt at undersøkelsen kun har to svaralternativer. 

Eksempelet viser også praksis av aktualitetskriteriet(oppfølgingssak) og 

personorientering(Audun Lysbakken). 

I1 har ikke eksempler på mediekontakt initiert fra egen barneverntjeneste. Som flere andre 

informanter, gir han uttrykk for at mediene ikke vil være interessert dersom de tar kontakt:  

”Slik i det daglige barnevernsarbeidet, blir det altfor preget av de individuelle sakene 

som går. Og de er det ikke stort å si om.”  

I løpet av dybdeintervjuet, bemerker informanten imidlertid at de den siste tida har kvittet seg 

med mye av køen av saker de tidligere har hatt i kommunens barnevernstjeneste. En slik 

endring i form av tall og statistikk, er noe som i seg selv kunne hatt potensial for omtale i 

lokalavisen. Supplert med kommentarer og bilde av barnevernssjefen, kan man også få en 

større sak. 

Det vil imidlertid alltid være en viss risiko forbundet med mediekontakt. Eksempelvis kan en 

sak om mindre kø i barnevernet opplyse mediekonsumenter om kø de i utgangspunktet ikke 

engang var klar over. Dette kan også gjelde dersom man går ut med tall på økning i antall 

barn som har fått hjelp av barnevernet. De ulike måtene å fremstille stoffet på, tydeliggjør 

hvor viktig god dialog med aktuelle journalister er - de fleste journalister ønsker å 

samarbeide
153

. Samtidig er det viktig å holde et gjennomgående positivt fokus i pressemelding 

eller intervju. Slik primes publikum gjennom positive assosiasjoner til ord som forbedring, 

flere får hjelp og positiv utvikling, ettersom journalisten vanskelig får et negativt spor å spinne 

videre på.  

Dersom både journalister og barnevernsansatte mener at det er lite å si om barnevernsarbeid, 

er det vanskelig å se for seg hvordan barnevernsstoff skal kunne utgjøre omdømmebyggende 

mediedekning. Samtidig kan man tenke seg årsaker til at journalister kan være mindre 

interesserte i saker som ikke er sensasjonspreget når de kommer gjennom tips, enn som 

resultat av initiativ fra dem selv. Dette kan eksempelvis komme av journalisters nevnte 

aversjon mot å være informasjonskanal for andre interessenter. Slik kan en se for seg at en sak 

som initieres fra en organisasjon, i enkelte medier må være mer sensasjonspreget enn om den 
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initieres fra journalist eller redaksjon på annen måte. Dette gjelder ikke bare 

sensasjonskriteriet, men er et eksempel på at nyhetsterskel ofte vil gjenspeile forholdet 

mellom en redaksjon og en aktør med andre eventuelle agendaer. Her vil barnevernet i mange 

tilfeller stille sterkere enn mange andre aktører, journalister vil gjerne være mer mottakelige 

overfor ikke- kommersielle aktører
154

. 

Skepsis til sensasjon eller til mediekunnskap generelt? 

Som vi så tidligere, refererer I9 til at hun er advart av sine ledere om at journalister er opptatt 

av sensasjonspreget stoff. Informanten forteller videre at sektorleder var skeptisk til at hun 

skulle kommentere på NRK hvorfor de har fått så mange meldinger. Hun måtte være forsiktig 

fordi ”journalister er snare til å vri på ting”:  

”Sektorleder var veldig i stuss om jeg skulle gå ut, og sa jeg burde kontakte en i en 

annen etat som visste om alle fallgruvene. (..) Og han var mye reddere enn meg, for 

jeg tenkte at jeg har vært så lenge i gamet at jeg må jo kunne svare for meg”.  

Et slikt formøte ble ikke noe av i denne omgang, men i et annet tilfelle sørget sjefen for at 

personen fra den andre etaten var tilstede i forkant av et intervju: 

”Jeg ble mektig provosert fordi han sa at vi ikke kan si vi har en så stor økning i 

meldinger, det er jo 200 prosent økning. Han mente det ville bli blåst opp, og at vi 

måtte tone det ned. Selv om jeg fikk igjennom det at vi måtte være realistiske, fortsatte 

han med at vi ikke kunne si det. 

 I ettertid ble det snakk om et evalueringsmøte, men informanten sa hun ikke ville ha mannen 

fra den andre etaten med på flere møter, og påpeker:  

”Jeg finner meg ikke i at en fra en annen etat skal sitte og synse om barnevernet.”   

Her kan man for det første spørre seg hvilke interesser som har vært inne i bildet. Hvem vil 

være skadelidende av mediedekning vedrørende økte bekymringsmeldinger? I barnevernets 

tilfelle kan omtale av økning tvert imot ha positiv effekt. Her kan en bidra til å senke terskelen 

for å melde fra til barnevernet, i lys av at folk støtter seg til at andre gjør det samme. Slike 

oppslag kan gjennom eventuelle tilleggsopplysninger også kaste lys på i hvilke tilfeller en 

skal melde fra, og kommunisere barnevernet som den hjelpeinstansen det er riktig å kontakte i 

de gitte tilfellene.  
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I9 sa seg ikke enig i personen som ifølge administrasjonen var mer mediekyndig. Likevel kan 

dette illustrere noe av en problematikk en kan treffe på hos barnevernslederne som ikke har 

hatt mediekursing eller – erfaring. I form av utrygghet på egne kvalifikasjoner når det gjelder 

mediekontakt, kan de også i større grad la seg påvirke av parter med andre interesser, eller 

manglende kunnskap om barnevernsfeltet. I9 peker på et eksempel på interesser som ikke 

uten videre er forenlig med fordelaktig mediedekning av barnevernet:  

”Kommuneledelsen er redd for at kommunen blir framstilt slik at vi hjelper ikke nok, 

at barnevernet ikke får nok ressurser. Det er det de er redde for. Så jeg måtte avklare 

med sjefen min før jeg tok et intervju.” 

 Videre kan rådene vedrørende mediehåndtering komme fra ansatte som har medietrening i 

forbindelse med andre bransjer. Denne kunnskapen er ikke nødvendigvis overførbar til 

mediehåndtering i barnevernets tilfelle. Som i eksempelet over, er det grunn til å tro at en med 

teknisk bakgrunn uten innsikt i barnevern, ikke kan si hvorvidt det vil være negativt eller 

positivt med mediefokus på økning i antall meldinger, selv om personen ut ifra tidligere 

medieerfaringer vil kunne forutsi at fokuset vil oppstå. At noe blåses opp i media, er langt ifra 

ubetinget negativt. Ettersom mennesker gjerne lytter til de en anser for å ha større kompetanse 

og autoritet på et felt
155

, kan råd fra personen med medietrening likevel bli fulgt.  Flere av 

informantene uttrykte at de ikke syns de fikk mye ut av mediekursing de har hatt. Slik øvelse 

kan likevel utgjøre en forskjell. Samtidig viser intervjuene at de som gir uttrykk for å være 

minst positive til slik medietrening, er de som har hatt det ved mer enn en anledning, eller at 

de på annen måte har erfaringer med mediehåndtering fra tidligere. 

På den annen side, kan I9s uttalelser om at hun ikke ville godta ”synsing” av personen med 

påstått mediekunnskaper, tyde på en bagatellisering av viktighet ved mediekompetanse. Slik 

kan en spørre seg om informanten også i andre sammenhenger vil ha vanskelig for å ta til seg 

råd fra folk fra et mediefaglig ståsted. Denne tilsynelatende skepsisen for veiledning på 

mediefeltet, gjenspeiles hos flere informanter, eksempelvis i tale om nettopp 

mediehåndteringskurs.  
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Identifikasjon, personifisering og personorientering 

Ettersom barnevern dreier seg om barn og familieliv, kan mange identifisere seg med deler av 

temaet. I8 kommenterer: 

”Barnevernet har en makt som rører ved det som betyr mest for folk - barna deres.” 

Slik vil barnevernsrelatert mediestoff appellere til mange. På denne måten vil kombinasjonen 

av barnevern som ikke– påtrengende for opinionen, og identifikasjonskriteriet, gjøre at 

barnevernsrelaterte saker vil ha desto større påvirkningskraft i befolkningen. Samtidig som 

barnevern er noe folk har lite kjennskap til, gjør deres identifikasjon med saksforhold om barn 

i nærmiljøet, at de i desto større grad konsumerer barnevernsstoff. Slik kan de også i større 

grad påvirkes av mediedekningen. Til sammenlikning, vil eksempelvis en gitt type 

utenriksstoff i lys av å være ikke– påtrengende i utgangspunktet ha lik grad av mulighet til å 

innvirke på folks oppfatning av et gitt saksforhold. På bakgrunn av mindre identifikasjon, vil 

dette likevel nå ut til færre enn mediedekning av barnevernssaker.  

Taushetsplikt og ”ingen kommentar” 

På grunn av hensyn til barnet og taushetsplikt, har barnevernet ekstra store utfordringer når 

det gjelder medieaktivitet. Som flere andre informanter, forteller I5 at medier gjerne vil dekke 

barnevernsstoff, men at det kan bli vanskelig:  

”Jeg syns de har vært villige hele tiden. Men det med fokuset har vært komplisert, for 

de ønsker jo alltid et ansikt.  Mens vi veldig sjeldent kan gi et ansikt. Vi syns at det 

blir uetisk å gi et ansikt for at de skal få en sak, selv om saken er god.”  

Informanten forteller videre at journalisten som en gang var med barnevernstjenesten i en uke, 

ikke klarte å lage noen sak uten å røpe for mye om barnets identitet. I9 påpeker på sin side at 

hun ikke vil omtale saker vedrørende omsorgssvikt, uansett om de involverte anonymiseres. 

Dette fordi hun frykter at barnet skal kjenne seg igjen i beskrivelsene i ettertid. Ser man på 

annet nyhetsstoff, virker meningene rundt denne problemstillingen imidlertid å være delte – 

hva med viktigheten av å gi samfunnet innblikk i hvordan disse barna har det? Vil ikke det 

kunne bidra til at flere melder fra der de mistenker at noe kan være galt? 

I artikkelserien De glemte barna, har to journalister fra Adresseavisen i Trondheim tatt for seg 

historiene til barn som ventet på fosterhjem i 2009. Etter innsikt i barnevernets 

saksdokumenter, gis det detaljerte beskrivelser av enkelte barns ufattelige oppvekstsituasjon, 
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samt saksbehandleres opplevelser i møte med disse
156

. Alvorlighetsgraden av sakene har 

vekket sterke reaksjoner også utover Adresseavisens kjernepublikum
157

.  

I9 er barnevernleder i en mye mindre kommune enn Trondheim. Dette kan argumentere for at 

et barns situasjon beskrevet i lokalavisen i I9s kommune, kan ha større mulighet for å 

gjenkjennes. En amerikansk undersøkelse har også vist at barn som i ettertid eksponeres for 

massiv mediedekning av en traumatisk opplevelse de har hatt, kan få større psykiske plager i 

ettertid
158

. Denne undersøkelsen gjelder imidlertid en ekstraordinær hendelse i barnets liv, og 

man kan man spørre seg hvorvidt dette gjelder for barnevernsbarn som kanskje ikke har kjent 

til andre forhold enn de de har levd under. 

Mens flere ledere peker på at de er trygge på hva de kan si og ikke si, ytrer I1 at det her kan 

være vanskelig å skille:  

”Jeg er redd for at mange av oss enda sliter med at kravene til taushetsplikt er såpass 

strenge at en nærmest ikke kan si noen ting. 

I7 er på sin side opptatt av at man kan si ganske mye uten å bryte taushetsplikten, og at det er 

viktig at barnevernet ikke gjemmer seg bak den:  

”Etter min mening burde det ikke være tillatt å si ”Ingen kommentar”. Det er helt klart 

at vi ikke kan kommentere enkeltsaker, men det er flere sider ved også det. I det 

øyeblikket foreldre selv har kommentert sin egen enkeltsak, kan vi langt på vei 

kommentere det som allerede er kommentert. ”  

Også I7 forteller om et tilfelle hvor en av landets ledende aviser, etter å ha vært med på besøk 

i et beredskapshjem, ville presentere skjebnen til jenta på en mye tydeligere måte enn han var 

inneforstått med. I et annet tilfelle hadde samme avis fått innblikk i dokumenter fra politiet, 

og henvente seg så til min informants barnevernstjeneste, som hadde ansvar for saken. Ifølge 

I7 var dette en stor sak som hadde vært i media i flere runder. Han forteller at VG Helg da 

hadde en stor artikkel om det, og at de hadde mulighet til å påvirke hvordan den ble 

presentert:  

”Blant annet ble det en VG Helg- artikkel og ikke en VG- nyhetsartikkel, som ville 

vært mye skarpere. Slik fikk vi også muligheten til på forhånd å være klar over når den 
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skulle i avisen, sånn at vi kunne skjerme den jenta det gjaldt. Så hun var da sendt på 

ferie med personalet da saken kom i alle medier.” 

Informanten sier videre at det alltid vil være en avveining hvorvidt det er heldig eller ikke 

heldig at slike saker kommer i media, men påpeker at det er viktig å prøve å påvirke hvordan 

det blir når de først gjør det. Når det gjelder hvordan å presentere barns lidelser, drar han 

paralleller til de store innsamlingsaksjonene som går hvert år:  

”Her bruker man media som presenterer lidelse i andre land på en billedlig form som 

utløser veldig mye. Både sympati, følelser, penger og andre ressurser. Her er ikke 

barnevernet på banen i det hele tatt. Vi jobber med barn hver dag som i mange tilfeller 

har det ganske ille. Men det er ingen som vet det, eller får vite det.”    

Her er informanten inne på noe av det som ble gjort i Trondheim med De glemte barna. 

Innsamlingsaksjonene bruker i stor grad personorientering for å få oppmerksomhet rundt egne 

formål og organisasjon. Her er organisasjonene hjelperne. Selv om det også her er snakk om 

barn som har det vondt, er det først og fremst hjelpen vi ser for oss når vi hører om Redd 

barna eller UNICEF, mens barnevernet i stor grad knyttes til det negative. Artikkelserier som 

De glemte barna, kan være med på å snu dette, ved at barnevernet i større grad fremstår som 

en hjelpeinstans, heller enn å trekkes inn i de sammenhenger de kun må svare på kritikk.  

Som I7 peker på, vil også valg av medium påvirke hvordan en sak ser ut. I tillegg til å 

vektlegge andre nyhetskriterier, kan stoff i et helgemagasin eller en tidskrift ha større 

mulighet til å påvirke konsumenten. Dette fordi denne type medier gjerne leses under andre 

omstendigheter enn dagsaviser. Folk har gjerne bedre tid når de leser dem, og vil i større grad 

tenke over- og ta stoffet innover seg. Videre er denne typen medier noe en har liggende 

lengre, og i større grad henter tilbake og leser igjen
159

. Selv om magasinene har færre -, og 

gjerne andre lesere enn dagsavisene, vil magasinene ofte ha et fordelaktig fokus. I tillegg til 

den gode påvirkningskraften, gjør dette i mange tilfeller at de bør prioriteres. 

Hjerteskjærende og detaljerte beretninger om barn med dårlige oppvekstvilkår, vil på mange 

måter oppfylle de fleste nyhetskriterier, og her vil etiske betraktninger både fra presse og 

barneverns side uansett være helt essensielle. Uvisshet rundt virkninger for barn som får sine 

opplevelser skildret i media, gjør det desto viktigere å ha kunnskap om andre måter å dra nytte 

av personkriteriet. Vi har tidligere sett at medienes ønske om et ansikt, ikke betyr at barn må 
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eksponeres. I tillegg til å benytte personifisering gjennom å gi ansikt til vanskeligstilte barn, 

har nevnte innsamlingsaksjoner stor grad av fokus på kjente mennesker, noe vi skal se på i det 

følgende avsnitt.  

Kjenthet 

I2 forteller at mediedekningen blir mindre i omfang når en saksbehandler uttaler seg, enn når 

han selv gjør det:  

”Det blir alltid to helsider og kjempebilder med svære overskrifter når jeg uttaler meg 

om ting jeg egentlig syns er helt banale. Og jeg lurer på om det er meg eller om det er 

fagfeltet.” 

Informanten sier han har vært mye i media i løpet av sin tid som barnevernsleder. Dette er noe 

som gjør at han kan nytte seg av personorientering i medier. Gjennom å ha et kjent ansikt, vil 

barnevernslederen vekke interesse. Et annet eksempel på dette, er der en kjent person som en 

politiker, eller barneombud, uttaler seg. Selv om barne- og likestillingsministeren på mange 

måter er leder for barnevernet, vil mange kunne se på han som en tredjeperson som uttaler 

seg. I tillegg til å kunne fange journalisters interesse, vil barnevernomtale fra han kunne 

styrke tilliten til barnevernet gjennom eventuelle positive assosiasjoner mediekonsumenten 

har til gjeldende person. Samtidig vil slike uttalelser sees som mer troverdige av folk som har 

et dårlig inntrykk av barnevernet. Hans uttalelser kan også øke folks tilbøyelighet til selv å 

uttale seg positivt om barnevernet. I6 forteller om et råd om personfokus fra et 

medietreningskurs:  

”En av de tingene vi skulle prøve å selge oss inn på, det var å prøve å ha et seminar 

hvor vi fikk Audun Lysebakken til å komme. Og det syns jeg var helt tåpelig. Så det 

har jeg boikottet.”  

At I6 så sterkt motsetter seg dette, begrunner hun i at hennes kommune ikke får statsråden til 

å komme en hel dag for å prate med dem: 

”Vi hadde en svær konferanse her en gang. Da kom han i et kvarter og gikk. Og 

lokalavisa tok det ikke heller. Så hva er vitsen?” 

Som det blir drøftet i kapittel 7, vil en persons skepsis til veiledning i stor grad gjenspeile 

dens forhold til avsender. Følgelig kan det også hende at lederen her, som en konsekvens av 

forholdet til statlig barnevern, er desto mer kritisk til et kurs i regi av staten. På den annen 

side, ser vi her at informantens skepsis til å invitere inn statsråden har desto mindre mulighet 

til å endres. Dette fordi barnevernslederen etter egen erfaring er av oppfatningen at dette ikke 
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vil fungere. Hvorvidt lokalavisen var tilstede under seminaret som nevnes, kommer ikke frem. 

Ut ifra andre informanters utsagn om lokalavisers interesse for barnevern, skulle man likevel 

tro at de ville laget en sak i forbindelse med denne konferansen. Kanskje kan manglende 

interesse gjenspeile relasjon mellom gjeldende barneverntjeneste og lokalavis.  

At informantens kommune kan få statsråden eller andre medieprofiler til å delta i liknende 

situasjoner, burde imidlertid være sannsynlig. I6 tilhøreren en stor kommune nær 

hovedstaden. Når det gjelder å få kjente personer til å stille opp, er I8 mer positiv:   

 ”Barneombudet er jo rundt hele tiden. Han ser vi veldig ofte, altså selv på små kurs i 

forhold til barnevern. Og han er jo vært veldig interessert i disse ekspertgruppene som 

han setter sammen, og vært veldig tydelig på deres vegne.” 

Barnevernleder som ansikt utad, kontra frykten for å bli hengt ut 

Personorientering og personifisering behøver ikke å være synonymt med å invitere politikere 

eller andre landskjente på konferanser og seminarer. Kriteriet kan også bygge opp under I2 

oppfatning om at det er viktig at barnevernet representeres av et ansikt folk kjenner. 

Informanten kommenterer uttalelser fra Bufetat sentralt:  

”Herregud så kjønnsløst det er, det er ingen som er interessert i sånt. Folk er interessert 

i at de som vet hva det dreier seg om, uttaler seg.” 

 Kraften i denne uttalelsen kan i stor grad være preget av forholdet mellom statlig og 

kommunalt barnevern. Informanten har likevel et poeng når det gjelder at en barnevernsleder 

bør være synlig. Dette fordi en bedrift eller en bedriftsleder vil ha større nyhetsverdi jo mer 

kjent lederen eller bedriften er.  I2 påpeker at selv om han mener at folk med mediefaglig 

bakgrunn kanskje kunne hjulpet i forhold til å kunne bli mer proaktiv overfor media, er slike 

ansatte heller ikke noe stort savn:  

”Jeg har ingen overdrevne forestillinger om min egen person. Men jeg ser jo at hvis en 

i sin rolle som barnevernsleder vet hva man snakker om, og samtidig har såpass med 

medieerfaring at du ikke får panikk, så er det faktisk bedre enn om jeg hadde noen 

pressetalsmann.” 

De aller fleste kjenner til barnevernet, og har en formening om hva barnevernet står for. Dette 

gjør i seg selv barnevernsstoff aktuelt for mediene. Hvis barnevernstjenesten har en leder som 

i tillegg har vært mye omtalt i medier i kommunen, vil nyhetsverdien stige ytterligere. Dette 

fordi folk gjerne er mer interessert i å lese stoff om folk de har sett tidligere, og samtidig lese 

om personen fremfor lederen. I2 gir et eksempel på dette. Da pressen tok kontakt for å få tips 
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om noen i barnevernet som ville fortelle sin historie, valgte vedkommende selv å stå frem og 

fortelle om sine opplevelser som barnevernsleder. Gjennom reportasjer med fokus på ansatte, 

særlig leder, har man mulighet til å gi journalister det personfokuset de er ute etter. Dette 

samtidig som man gir opinionen et mer nyansert bilde av barnevernet.  

Som I2 videre påpeker, vil en omfattende medieeksponering kunne kreve mye av en leder. 

Tidligere i analysen ble det diskutert om ikke medienes viktighet for barnevernet tilsier at 

mediehåndtering i større grad burde prioriteres på lik linje med saksbehandling. På samme 

måte kan dette også gjelde lederes tilbøyelighet og evne til å håndtere medieeksponering på 

måten nevnt over. Som noen av informantene også er inne på, er dette tilfellet hos dem – de 

ser på det å være eksponert i mediene som en del av jobben. I2 mener barnevernsansatte er 

redd media fordi de frykter belastingene eksponering kan føre med seg;  

”Jeg tror de først og fremst ser at barnevernet vekker så voldsomme oppslag. Man kan 

bli litt skremt når en ser hva som skjer. Du må ha betydelig tykk hud hvis du skal ut 

der. Og i hvert fall uttale deg om noe som er omstridt.” 

Også I1 peker på bekymringer rundt utsagn i media: 

”Det sitter vel enda en slik skrekk i at man er redd for å bli hengt ut, som barnevernet 

opplevde å bli. Så jeg tror at mange av oss enda er veldig forsiktige med å slippe 

media innpå oss.” 

Informanten har imidlertid ikke eksempler på faktiske opplevelser av dette. Følgelig kan man 

også tro at han hadde blitt mindre varsom dersom han gjennom større eksponering hadde 

erfart at de konsekvensene han frykter, ikke behøver å inntreffe. Dersom han imidlertid hadde 

erfart de konsekvensene han frykter, ville den negative holdningen til å gå ut i media gjerne 

bli desto sterkere i fremtiden. I7 forteller at han flere ganger har opplevd at ting fremstår 

annerledes i media enn han hadde tenkt, men at dette blir en avveining:  

”Skal du tåle noen sånne for likevel å komme frem med et budskap, eller skal du 

trekke deg helt ut og ikke være på banen i det hele tatt, fordi du vil unngå de tingene.” 

Som følge av medias påvirkningskraft, må barnevernet være på banen i media. Samtidig er 

det ingen tvil om at dette kan oppleves som en belastning. I6 er en av flere som forteller om 

trusler etter medieoppslag:  

”Jeg fikk noen nokså ekle meldinger. Blant annet gjennom lesermeninger i lokalavisa, 

og to veldig ekle SMS'er: ”Bli kvitt denne dama!”. Da sitter du der og da er det ingen 
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som tar vare på deg. Jeg var alene hjemme den kvelden, og lukket alle dører. Jeg var 

engstelig.”   

Informanten hadde disse opplevelsene etter større medieoppslag om en sak i noen av landet 

største medier.  Hun forteller at selv om hun følte seg godt forberedt, og hadde gjort alt etter 

boka, ble mediedekningen helt annerledes enn hun var forberedt på: 

 ”Vi hadde rollespill på forhånd, og bestemte oss for at vi skulle ha tre klare budskap. 

Vi gjorde alt vi hadde lært. Da intervjuet kom, hadde de klippet enda mer enn det vi 

hadde fått se på forhånd. (..) Så da blir du jo sittende igjen med å lure på hvorfor i all 

verden dette skjedde.” 

Når vi her ser hvilke erfaringer I6 har fått i møte med media, er det gjerne ikke rart 

informanten stiller seg skeptisk til medietreningen hun har fått. Ut ifra informantens 

fortellinger om hvordan journalistene har handlet i denne saken, kan man også spørre seg 

hvorvidt de har handlet tilfredsstillende presseetisk. Flere ting kan tyde på at journalisten på 

forhånd har bestemt seg hvordan denne saken skulle se ut, og at informanten skulle fremstå 

usikker:  

”Lokasjonen var trist, og det var ingen som var tilrettelagt for at jeg skulle ha det det 

minste komfortabelt, så jeg så jo ut som en reddhare der jeg satt. De lovet at jeg skulle 

få se klippet, men klippet det enda mer før det ble sendt”. 

I denne saken var intervjuobjektet fritatt fra taushetsplikten. Betydningen av journalistens 

fremgangsmåter er desto større i komplekse saker som denne. Alle forhold lar seg vanskelig 

avdekke i et intervju, og presentasjonen vil i seg selv farge hvordan publikum oppfatter det 

som sies. Med grunnlag i antakelsen om at en del har lave tanker om barnevernet, kan man se 

for seg at barnevernet på mange måter har tapt allerede før intervjuet er gjort. Slik vil det også 

kreves mer fra journalistens side for at en sak skal kunne presenteres på en mest mulig nøytral 

måte. 

Informanten forteller at hun er delt i meningene om journalisten som intervjuet henne. Hun 

har sett gode saker han har gjort tidligere, og tenkt at det er viktig at disse settes fokus på. I 

denne sammenheng gir hun et eksempel hvor det kastes lys på en annen offentlig instans. 

Uttalelsene rundt dette understreker nettopp hvorfor medier i enkelte tilfeller har så stor makt 

som de har. Barnevern er et påtrengende saksanliggende for min informant. Saken hun 

beskriver fra den andre institusjonen, er imidlertid mer ikke- påtrengende. Følgelig ser hun 
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også mindre kritisk på denne informasjonen. Nettopp slike tilfeller beskriver medienes 

påvirkningskraft i saksforhold hvor en selv ikke har høy personlig kjennskap.  

I2 forteller om en reaksjon han hadde overfor journalister etter et medieoppslag i lokalavisen: 

”Jeg sa til dem at de får en masse politikere til å hoppe og danse og love, og ta ting 

opp i stortinget. Jeg sier at jeg forstår at det er medienes mekanikk, og jeg forstår at 

det er morsomt som journalist å klare å manipulere alle disse tingene i gang. Men det 

er ikke, det er ikke et sannferdig bilde av virkeligheten.”  

Uansett risiko for ubehag hos barnevernleder; I tillegg til at nyhetsverdien for barnevernsstoff 

vil stige ytterligere når det er knyttet til et kjent ansikt, vil man i positiv medieomtale også 

kunne opparbeide seg store fordeler hos mediekonsumentene med henhold til tillitt og 

identifikasjon. Det vil være en stor fordel om barnevernet har et ansikt i sitt nærmiljø som 

gjennom troverdig og tillitsvekkende fremtreden kan være med på å påvirke hvilke 

assosiasjoner som knyttes til barnevernet.  

Et helgeinnslag i Sunnmørsposten 5. februar 2011, gir et eksempel på slik omtale. Her er det 

imidlertid ikke barnevernsleder som står frem, men en saksbehandler som selv har vokst opp 

som barnevernsbarn. Med overskriften ”Fann draumejobb i barnevernet”, forteller en mann i 

slutten av tjueårene om sine gode erfaringer med barnevernet – erfaringer som gjorde at han 

selv ønsket å jobbe der (Se vedlegg 5). Dette er en sak som på bakgrunn av sin kuriositet på 

riktig tidspunkt sannsynligvis også ville vært interessant også for større redaksjoner. Samtidig 

er Sunnmørsposten blant Norges ti største aviser
160

. Slik burde det finnes et stort potensial for 

å få inn liknende saker hos de mindre lokalavisene. 

Konfliktkriteriet 

De fleste barnevernssaker dreier seg om frivillige hjelpetiltak i form av eksempelvis 

besøkshjem, økonomisk hjelp, skolefritidsordning eller barnehage
161

. I8 peker på at også 

omplassering av barn gjerne er frivillige tiltak: 

”Veldig mange av de som er plassert utenfor hjemmet, er det av fri vilje. Det kan være 

samarbeid med foreldre som innser selv at de trenger hjelp for en kortere eller lengre 

periode.” 

Likevel vil mye barnevernarbeid være preget av høyt konfliktnivå. Dette kan også være mye 

av grunnen til pressens interesse for barnevernsstoff. Bak konflikter mellom foreldre og barn, 
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foreldre og barnevern eller barnevern og foreldre og barn, vil det til stadighet eksistere 

konflikter rundt ulike fagsyn: Hva er riktig for barnet
162

? Hvorvidt vil barnevernet kunne 

bruke konfliktkriteriet til sin fordel i omdømmebyggende kommunikasjonsarbeid? 

I8 forteller om et tilfelle hvor hun gikk til en av landets ledende medier for å kaste lys på en 

alvorlig voldssak som ikke gikk igjennom i fylkesnemnda. Informanten fikk sørge for at 

saken ble tilstrekkelig anonymisert, avisen hun kontaktet vær svært interessert og trykket 

saken. Dette er et typisk tilfelle hvor pressens interesse for konflikt står sentralt. Det har vært 

uenigheter i fagsyn mellom fylkesnemnd og barnevern, fylkesnemnda ikke var enige i 

barnevernets forslag. Mediedekning lik den det pekes på her, kan vise at et barnevern som 

tilsynelatende ikke gjør nok, ikke nødvendigvis er skyld i dette selv. I tillegg til å legge press 

på nemnda, kan en slik artikkel fremme at det ikke bare er for barnevernet å ta omsorgen for 

barn – slike avgjørelser går via fylkesnemnda. På denne måten kan artikkelen gjøre at de som 

har hatt mindre tiltro til barnevernet på bakgrunn av maktaspektet, blir mindre skeptiske i 

form av økt kunnskap om fylkesnemnd som eksternt sikkerhetsnett.  

På den annen side, vet vi at folks selektive persepsjon kan medføre at de som ikke har spesiell 

interesse av saken, heller ikke vil få med seg alle momenter. Med tanke på arbeid med å 

knytte barnevern til mer positive assosiasjoner, vil det å spille på konflikt i mange tilfeller slik 

fungere imot sin hensikt. 

Det finnes imidlertid eksempler hvor konfliktkriteriet kan være formålstjenlig for 

barnevernstjenesten. En artikkel i Drammens Tidende fra slutten av mai 2011, viser til 

konflikt mellom ordførere og krisetelefon
163

. Overskrift og ingress omhandler ordføreres 

manglende oppslutning rundt markedsføring av Alarmtelefonen(Se vedlegg 6). Brødteksten 

har på sin side byttet ut konfliktfokuset med fokus på fordeler ved krisetelefonen og 

barnevernstjenesten. Videre fremheves de aktive ordførernes tilnærming til tjenesten. Slik kan 

man si at selve konflikten knyttes til krisetelefonen som tjeneste, mens benevnelsen barnevern 

knyttes til positive faktorer. I tillegg til å fremheve kompetanse hos den lokale 

barnevernstjenesten, fungerer denne artikkelen i seg selv som informasjon om krisetelefonen 

for berørte grupper. I sin tur kan en slik artikkel også påvirke de inaktive ordførerne til 

aktivitet, gjennom å fungere som et sosialt bevis. Innpass i medieredaksjoner gjennom 
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konfliktkriteriet vil imidlertid kreve stor grad av tillit mellom journalist og initiativtaker. Dette 

fordi konfliktkriteriet byr på mange fallgruver hva angår omtale for positive assosiasjoner til 

barnevern. Følgelig bør man se på muligheter i andre kriterier før man går via 

konfliktkriteriet.  

Oppsummering 

Hovedvekten av informantene gir uttrykk for at medier stort sett er interessert i 

sensasjonspregete saker. I tråd med dette, mener mange at media vil være lite interessert i å ta 

inn positive saker som kan bidra til å styrke barnevernets omdømme. Vi har imidlertid sett 

eksempler på at medienes sensasjonsinteresse i barnevernets tilfelle ikke er ensbetydende med 

negativ omtale. Stort negativt fokus på barnevern i medier, gjør at positive innslag i seg selv 

kan appellere til sensasjonskriteriet.  

Det pekes på fordeler ved omtale i helgebilag fremfor nyhetsartikler. Dette på bakgrunn av at 

slike reportasjer gjerne har et annet fokus, og slik kan gi høyere informasjonsverdi. Analysen 

påpeker videre at slik dekning vil ha høyere påvirkningspotensial, ettersom den gjerne 

konsumeres i andre settinger enn annet nyhetsstoff.  

Flere av informantene gir inntrykk av at lokalavisen er en viktig kanal for sine respektive 

barnevernstjenester. Likevel er det mange som ikke tar initiativ overfor denne, og noen 

uttrykker oppgitthet over manglende initiativ fra lokalmediers side. Analysen har pekt på at 

lokale medier vil være svært viktige for barnevernets omdømmearbeid. I lokale medier har en 

også større mulighet til å gi barnevernet et ansikt gjennom barnevernsleder. Dette vil forsterke 

mulighetene for videre innpass i lokalavisene gjennom fremvekst av en person majoriteten 

kjenner igjen. Enkelte barnevernsledere frykter imidlertid konsekvenser ved eksponering av 

egen person. Det pekes her på opplevelser med trusler i etterkant av medieeksponering. Andre 

påpeker samtidig at de ser dette som en del av jobben. Medienes betydning for barnevernet 

tilsier også et behov for at de gjør nettopp dette.  
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       6. Omdømmebygging gjennom direkte kontakt 

Dette kapittelet tar oss tilbake til underproblemstilling 1, nå med hovedfokus på aktiv, direkte 

kontakt mellom barnevern og målgruppe. 

Innledningsvis drøftes fordeler ved direkte kontakt mellom barnevern og befolkning, og 

hvilken betydning omdømme kan ha for folks tilbøyelighet til å melde fra til barnevernet. 

Videre diskuteres kontakt med ulike samarbeidspartnere og fordelaktige 

kommunikasjonstiltak overfor disse. 

Omdømmes betydning for publikums terskel for bekymringsmelding 

Vi har tidligere sett at holdninger som blir til gjennom direkte erfaringer med et objekt, fører 

til større grad av samsvar mellom holdning og handling. Dette understreker viktigheten av 

størst mulig positiv dirkete kontakt mellom barnevern og befolkning. Fordelaktig holdning 

generert gjennom personlig erfaring, gir i større grad også ønsket handling. I tillegg vil direkte 

kontakt minske mediers makt som hovedkilde til informasjon. Slik kan også alt aktivt, direkte 

kommunikasjonsarbeid overfor en gruppe være omdømmebyggende. Holdninger skapt 

gjennom direkte erfaring, vil også ha større varighet enn holdninger som skapes gjennom 

indirekte kontakt.  

Gjennom aktiv, direkte informasjon legger man selv føringer for hvilken informasjon 

publikum får. Slik kan man øke individers kunnskapsnivå vedrørende barnevern, og samtidig 

styrke instansens omdømme gjennom i større grad å påvirke gruppers intra– og 

interpersonlige agenda. Flere informanter nevner at en sentral fordel ved et styrket omdømme, 

er at folk i større grad vil melde fra til barnevernet. I3 påpeker: 

”Forhåpentligvis får barn da raskere hjelp - fordi det ikke er så skummelt å melde.”  

 Selv om man kan se for seg at tillit og omdømme er avgjørende for å motta meldinger, kan 

det også sees som en hygienefaktor. En hygienefaktor er noe som ikke er nok i seg selv, men 

som vil bli et problem der den ikke er tilstede
164

. Slik blir tillit til barnevernet ikke er nok i seg 

selv til at folk melder fra. Dersom et minimum av tillit ikke er tilstede, kan det å kontakte 

barnevernet, imidlertid bli utelukket. Her kommer spørsmål om hvorvidt den potensielle 
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melder anser sin egen holdning for å være relevant, inn. Eksempelvis har offentlig ansatte 

plikt gjennom loven til å melde fra der det foreligger mistanke om at et barn lever under 

forhold som kan være skadelige
165

. Slik kan loven gjøre at ansatte i offentlig sektor skiller seg 

fra andre når det gjelder viktighet av omdømme; I lys av at det er lovpålagt, vil disse i større 

grad melde fra, uansett grad av tillit til barnevernet.  

I tilfellene som er hevet over tvil, kan omdømme, uavhengig av loven, ha mindre betydning 

for om folk kontakter barnevernet. Så lenge en persons vurdering av barnevernet ikke går over 

i direkte mistillit, vil viktigheten av omdømme synke i takt med vurdering av økt 

alvorlighetsgrad i gjeldende sak. Jo verre en potensiell melder vurderer et barns situasjon, jo 

mindre avgjørende vil altså graden av tillit til barnevernet være. Dette fordi melderen i de 

tilsynelatende mest alvorlige tilfellene kan være mindre kritisk til tiltak som fattes – så lenge 

noe gjøres.  

Samtidig vet vi at barn er forskjellige, og vil vise symptomer på eksempelvis omsorgssvikt på 

ulike måter. Slik vil aktuelle meldere i mange tilfeller være i tvil om hvorvidt de vurderer 

situasjonen riktig
166

. Her vil manglende tro på egen evne til å vurdere situasjonen gjøre 

barnevernets omdømme avgjørende. Følgelig er det også tvilstilfellene som gjør barnevernets 

omdømme avgjørende. En som er i tvil om han eller hun skal kontakte barnevernet, vil ha 

større aversjoner mot å melde dersom tilliten til barnevernet ikke er god. Under illustreres 

sammenhengen mellom viktighet av barnevernets omdømme og en potensiell melders 

vurdering av et barns situasjon. 

 

  

                            

 

 

 

                                Omdømmets betydning for melding 

Figur 2: Sammenheng mellom betydning av omdømme og potensiell melders vurdering av barnets situasjon.                   
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De ulike årsakene til at folk eventuelt avstår fra å melde til barnevernet, krever ulike 

kommunikasjonstiltak. Folks aktivitetsnivå når det gjelder å kontakte barnevernet, kan 

systematiseres i form av ulike grupper. Under konkretiseres hvem som tilhører hvilke av 

Grunig og Hunts berørte grupper i barnvernets tilfelle. For å sørge for en mest mulig målrettet 

kommunikasjon i ulike sammenhenger, bør denne grupperingen videre grunne i en geografisk, 

demografisk, psykografisk segmentering. Her konkretiserer man hvor de ulike holder til, 

kjønn og familiestatus, yrke og inntekt, samt hvilken samfunnsklasse de gjeldende tilhører. 

Slik har man i større grad mulighet til å velge riktige kommunikasjonstiltak og 

kommunikasjonskanaler ut ifra hva en ønsker å oppnå
167

. På denne måten kan man dele 

publikum inn i de ulike gruppene under, og slik ha mulighet til å rette 

kommunikasjonstiltakene mot dem man i størst grad ønsker å påvirke; Den latent berørte, 

bevisst berørte, eller aktivt berørte gruppen. En slik prioritering gir muligheter til å unngå 

bruk av tid og ressurser på de gruppene som allerede har den atferd eller kunnskap man 

ønsker.  

Uberørt gruppe (nonpublics): I barnevernets tilfelle tilhører de færreste den uberørte gruppen. 

Dette er de som ikke kjenner noen barn, eller av ulike grunner ikke har fysiske eller psykiske 

forutsetninger for å kunne til å melde fra til barnevern eller andre. Eksempler på disse kan 

være folk med sterke funksjonshemminger, eller små barn.    

Latent berørt gruppe (latent publics): Denne gruppen kjenner barn med problemer, men vet 

ikke at det de ser er relevant for barnevernet. Eksempelvis er dette folk som ikke vet hvilke 

saker barnevernet jobber med. Et eksempel her kan være folk fra andre kulturer som ikke har 

kjennskap til det norske barnevernet, og ikke vet hvilke tilbud som finnes.  

Bevisst berørt gruppe (aware publics): Dette er kanskje den viktigste gruppen når det kommer 

til omdømmebyggende arbeid for barnevernet. Folk i denne gruppen, er klar over at de står 

overfor tilfeller hvor barnevernet kunne vært kontaktet, men som likevel lar være å melde fra. 

Her finner vi de som lar være å kontakte barnevernet på bakgrunn av lav tillit til instansen, og 

de som er usikre på om tilfellet de står over er så alvorlig at de skal melde fra. 

Aktivt berørt gruppe (active publics): Dette er gruppen som melder fra, og har kommet med 

meldinger i det eller de tilfellene det er nødvendig. Dette kan være de som har 
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førstehåndserfaring med barnevernet, og enten har et positivt forhold til instansen, eller 

opponerer den. Som analysen vil vise, er omdømme hos disse hovedsaklig viktig for måten de 

omtaler barnevernet til andre på. 

Samarbeidspartnere 

De fleste informantene nevner eksisterende brukere (spesielt foreldre og barn) som den 

viktigste gruppen for omdømmebyggende kommunikasjon. Barnevernets brukere, er de som 

er direkte berørte. Disse kan plasseres i flere ulike kategorier: barna og de unge, foreldrene 

deres, familiene deres, fosterforeldre og institusjonspersonale
168

. Som flere andre, påpeker I3 

at det uten et godt samarbeid med disse, vil være umulig å yte de tjenestene og tiltakene som 

barnevernet har ansvar for. På bakgrunn av at brukere generelt har et bedre inntrykk enn den 

øvrige befolkningen av barnevernet
169

, har jeg imidlertid valgt ikke å fokusere på disse.  

Foruten berørte barn og familier, nevner mine informanter flere viktige samarbeidspartnere: 

 Barnehager 

 Skoler 

 Helsevesen 

 Politi 

 Politikere og kommuneadministrasjon 

Jeg har hovedsaklig valgt å fokusere på kommunikasjon overfor skole og barnehage, etter 

som disse er hyppigst nevnt av informantene. Ansatte i barnehager og skole, vil hovedsakelig 

befinne seg i den bevisst berørte – og den aktivt berørte gruppen; Gjennom sin 

arbeidshverdag og eventuell utdanning, har de mer enn et minimum av kunnskap om 

barnevern. Følgelig er det tiltak overfor disse to gruppene som diskuteres i analysen under. 

Flere av momentene kan også tenkes å være overførbare til flere av samarbeidspartnerne over.   

Samarbeid og antall meldinger 

Med er et utvalg bestående av 563 styrere fra private og kommunale barnehager, utførte Norsk 

institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring(NOVA) i 2009 en kartlegging av 

samarbeid mellom barnehager og barnevern
170

. Som tidligere drøftet, er det gjerne i 

tvilstilfellene det ikke blir meldt fra. Her peker NOVA på to faktorer som er viktige i 
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prosessen med å senke terskelen for melding blant alle berørte ansatte. Den ene er faglig 

kompetanse, den andre er ønsket om et mer åpent, mer synlig og mer tydelig barnevern.  

Samtlige i mitt utvalg viser til en generell økning i antall bekymringsmeldinger de siste årene, 

og de fleste nevner samarbeid med barnehage, skole og helsesøstertjeneste som en viktig 

årsak. Selv om majoriteten nevner tverrfaglig samarbeid som avgjørende for tillit og 

meldinger, varierer graden av prioriteringer av slikt samarbeid stort fra kommune til 

kommune, samt hvor viktig dette arbeidet tilsynelatende ansees å være.   

Ansvarsfordeling 

I3 forteller om et informasjonsprogram i skoler og barnehager, og tverrfaglige team de er med 

på i skolene. Hun forteller om viktigheten av informasjonstiltak overfor samarbeidspartnere, 

både offentlige og private instanser:  

”Det er kjempeviktig. Den informasjonen som gis blir tatt veldig godt imot, og vi 

merker alltid økning i meldinger etter slike tiltak. For folk blir da mer trygge på hva 

som er - og ikke er barnevern, hvor skal jeg melde, og hva skjer når jeg melder. 

 Informanten forteller at en av saksbehandlerne har spesielt ansvar for dette 

informasjonsopplegget: 

”Hun er kjempedyktig på det – både morsom og god å høre på.” 

Ansvarsfordeling er en god måte å motivere ansatte på
171

.  Når en person har den totale 

oversikten, kan det videre være lettere å evaluere hvordan tiltak blir tatt imot, og hvilke som 

følgelig fungerer bedre enn andre. Slik kan informasjonstiltakene I3 her forteller om, ha desto 

større sannsynlighet for å gi effekt. 

Samtidig kan den ansvarlige saksbehandleren i I3s kommune i mindre grad føle at 

informasjonsarbeidet overfor samarbeidspartnere går ut over effektiviteten i annet 

barnevernsarbeid. Dette fordi hun har fått tildelt et ansvarsområde som de andre kollegene 

ikke har, og dermed ikke kan sammenliknes med sine kollegaer på samme måte. Slik vil hun 

også i mindre grad stå i fare for å frykte sosiale sanksjoner overfor et opinionsklima blant 

kolleger som eventuelt oppfatter fortgang i enkeltsaker som viktigere enn gjeldende 

informasjonsarbeid. Slik kan praksis i I3s kommune bidra til å styrke barnevernstjenestens 

omdømme ytterligere. Informanten forteller videre om en rekke samarbeidsfunksjoner med 
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andre kommunale instanser, noe som tyder på at barnevernstjenestens omdømme hos 

samarbeidspartnere tas på alvor. 

Ved siden av I3, er I8 en av de informantene som i størst grad forteller om informasjonstiltak 

overfor samarbeidspartnere. Her prioriteres barnehager over andre aktører, og 

ansvarsfordelingen er en litt annen: 

 ”Det er en i barnevernstjenesten som har spesielt ansvar for oppfølging med 

barnehager, men alle her må ha minimum en barnehage som de skal følge opp. Og så 

får de veiledning av henne, og hun blir med hvis det er noe de synes er vanskelig. ”  

Antall offentlige institusjoner per saksbehandler i en kommune, vil selvsagt variere. En slik 

fordelig kan uansett ha flere fordeler. Internt kan denne ansvarsfordelingen tydeliggjøre at 

dette er noe alle må prioritere. Samtidig kan man se for seg at en slik ansvarsfordeling uten 

eventuell oppfølging av ledelsen, kan føre til at enkelte barnehager får dårligere oppfølging 

enn andre. Mens enkelte legger mye innsats i arbeidet, kan andre nedprioritere det helt. På den 

annen side, kan ansatte i lys av kollegaers innsats, også følge opp; ”Hvis de prioriterer det, må 

jeg det også.” Om flere kollegaer nedprioriterer, kan prinsippet fungere motsatt vei. Her blir 

det viktig av leder å følge opp, noe I8 med sitt engasjement virker å gjøre. 

Et problem med at ansatte har ansvar for en instans eller en enhet hver, kan imidlertid være 

folks varierende evner til å formidle. De fleste barnevernsarbeidere har erfaring med 

kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere på individnivå. Selv om I8 beretter om 

opplæring av ansatte i forkant, vil det være forskjeller i formidlingsevne av budskap til en 

gruppe
172

. I noen tilfeller kan en se for seg at informasjonstiltak får ulike konsekvenser. En 

samarbeidspartners eventuelle negative holdning generert av dette, vil da være tilsvarende 

vanskelig å endre. Dette fordi holdningen da er blitt til gjennom direkte kontakt og egen 

erfaring. Den dirkete kontaktens betydning, understreker viktigheten av veiledning av den 

enkelte saksbehandler. Her kan fordelen med I3s ene velegnede ansvarlig, være at en slik 

sørger for jevngod kommunikasjon med alle enhetene. Videre vet man også at noe man gjør 

ofte, vil kreve mindre forberedelse
173

. Slik kan det tidmessig kan være mye å hente ved å 

begrense ansvaret til færre personer. På den annen side, vil barnevernstjenesten være mer 

sårbar med én ansvarlig. Jo mer kunnskap en person besitter alene, jo større konsekvenser vil 

eventuelle sykmeldinger, permisjoner, ferier etc., få. På bakgrunn av dette, samt 
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bevisstgjøring av hele barnevernstjenesten, kan man likevel se for seg at man kan være tjent 

med å dele ansvaret for direkte informasjonsarbeid overfor samarbeidspartnere på flere 

ansatte – så lenge man vet det gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Intervjuene peker 

også i retning av fordeler med ansvarsfordeling. De som har satt andre spesifikke personer 

enn leder selv til å ta tak i informasjonstiltak overfor de berørte gruppene, virker også å ha 

større grad av struktur og gjennomførbarhet i tiltakene.  

Økt antall meldinger og oppfølging 

I8 kommenterer hva økt antall meldinger kan føre med seg: 

”Det at meldingene øker kan kanskje gi oss mer arbeid, men på sikt så gjør det likevel 

ikke det fordi vi får meldingene så tidlig at man kommer tidlig inn, og slipper de 

alvorlige etter hvert.  

Det kan også tenkes at meldinger kan lette arbeidet, ettersom det i mange tilfeller være snakk 

om flere meldinger om samme barn. I9 understreker:  

”Vi har hatt en markant økning. Selv om det er veldig mye, er kanskje ikke tallet helt 

reelt i forhold til antall saker, fordi det er flere som melder på det samme barnet.” 

 På denne måten kan barnevernsarbeideren ha flere opplysninger å arbeide etter. Økning i 

antall meldinger vil videre gi signaler til bevilgende myndigheter om behov for prioritering i 

barnevernssektoren. 

Samtidig kan man se for seg situasjoner hvor økt antall meldinger kan gi ringvirkninger som 

svekker barnevernets omdømme. Eksempelvis kan økt antall meldinger medføre mindre tid til 

oppfølging av den som har meldt. I3 forteller at det kan være et problem når meldere får vite 

at barnevernet etter undersøkelser har henlagt en sak melder mener var alvorlig:  

”Da tenker de at det er ikke vits i å melde igjen. Fordi ”barnevernet gjør jo ingenting”.   

Hun forteller videre at det er slik at dersom barnevernet undersøker en sak og ser at den ikke 

er så alvorlig at man kan gå til omsorgsovertakelse, har de ingen annen mulighet enn å sette 

inn forebyggende tiltak. I3 fortsetter:  

”Hvis familien sier at de ikke vil ha slike tiltak, så kan ikke vi gjøre noe hvis det ikke 

er så alvorlig at vi er nødt for å foreslå omsorgsovertakelse. Og det er 

underkommunisert, melderne får i veldig mange tilfeller ikke vite det.”  
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Selv om det nå er lovfestet at barnevernet skal gi tilbakemelding til de som melder fra til 

barnevernet
174

, antyder flere enn I3 at det varierer hva ulike legger i en slik tilbakemelding. I7 

beretter om barnevernet som lukket i form av manglende tilbakemelding til melder: 

 ”Vi gjør jo oss selv en bjørnetjeneste ved å jobbe på den måten. Så vi har en veldig 

klar strategi her om at vi skal yte mer tilbake enn hva man har gjort før, og hva loven 

krever. For vi har en mulighet i loven, men den er basert på vårt eget skjønn.”  

Tilbakemelding til den aktivt berørte gruppen (de som har sendt bekymringsmelding) vil i 

omdømmeperspektiv først og fremst være viktig når det gjelder omtale av barnevernstjenesten 

på folks interpersonlige agenda. Det at meldere opplever at tilsynelatende ingenting ble gjort 

overfor barnet de meldte bekymring om, kan svekke tilliten de har til barnevernet. Dette betyr 

imidlertid ikke at de lar være ved en eventuell senere anledning. Med prinsippet om indre 

forpliktelse tatt i betraktning, kan man tvert imot argumentere for at de som melder en gang, 

uansett vil melde neste gang også. Dette fordi vi mennesker har behov for å være konsistente i 

forhold til det vi allerede har gjort. I det vi har tatt et valg eller et standpunkt, møtes et press 

fra oss selv og omverdenen om å opptre i samsvar med denne forpliktelsen
175

. Slik vil de som 

har meldt tidligere, sannsynligvis også melde neste gang. De ser seg selv som ”en som pleier 

å gjøre slikt.”  

Problemet med ikke å følge opp meldinger, vil først og fremst ligge i måten den aktivt berørte 

gruppen omtaler barnevernet. I form av et oppfattet opinionsklima som er negativt innstilt til 

barnevernet, vil den aktivt berørte gruppen ha stor tilbøyelighet til å dele frustrasjonen over 

manglende respons med de rundt seg. Slik kan andre i sin tur avstå fra å melde. På den annen 

side, kan det at folk kommuniserer at de har meldt en sak til barnevernet, gjøre at den bevisst 

berørte gruppen også mer tilbøyelig til selv å kontakte barnevernet. Samtidig kan den latent 

berørte gruppen bevisstgjøres på forhold som den aktive anser som barnevernsrelatert. En slik 

synliggjøring av barnevernfeltet kan på tross av negativ karakter, også være forklaringen på 

hvorfor flere kommuner meldte om økte meldinger i kjølvannet av Alvdal–saken
176

. Selv om 

de som lar være å melde av tillitsmessige årsaker gjerne blir mindre tilbøyelige til å melde 

etter negativ omtale, kan de som lar være på bakgrunn av andre årsaker nå ta steget å melde 

fra.  
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I7 er inne på et annet viktig poeng hva angår manglende tilbakemelding til den aktivt berørte 

gruppen. Han bemerker at barnevernet i liten grad gir informasjon til andre, og samtidig 

krever man inn informasjon fra alle. Informanten påpeker:  

”Folk forventer noe mer. Det er en menneskelig greie at hvis du yter noe, så skal du få 

noe tilbake. ” 

Dette poenget er i tråd med prinsippet om gjensidighet. Det at man ikke ønsker å stå i gjeld 

hos noen, gjør at mennesker i utstrakt grad vil yte mer tilbake enn det man selv har fått av en 

person
177

. En person som melder fra til barnevernet kan føle at han eller hun har krysset noen 

grenser, og slik har ofret mye for å gi barnevernet informasjon. Dermed kan mangelfull 

tilbakemelding fra barnevernet skade instansens omdømme.  

Rom for tolkning 

Selv om barn reagerer ulikt eksempelvis på omsorgssvikt, understreker momentene over 

viktigheten av spesifikke ”regler” på situasjoner det skal meldes. Jo klarere retningslinjer for 

meldinger til barnevernet er, jo mindre vil den aktuelle melderen også føle at han har ytt, 

ettersom vedkommende ”bare har gjort sin plikt”. Dersom barnevernet, massivt og i flere 

kanaler, legger vekt på å kommunisere noen få slike regler, kan man få større klarhet i hvilke 

situasjoner som kan være barnevernsrelevante. I tillegg til å øke meldinger, kan dette videre 

bidra til å øke instansens omdømme. Dette i lys av kunnskap rundt barnevernets 

arbeidsmetoder. Som I8 påpeker: 

”Det er viktig at folk forstår at det å melde fra til barnevernet ikke automatisk betyr at 

barnet tas fra foreldrene. Oftest er det snakk om frivillige hjelpetiltak.” 

Kommunikasjon med barnehagebarn 

Som nevnt, forteller alle informanter om økning i antall meldinger. Hvor meldingene kommer 

fra og fra hvem meldingene har økt mest, varierer. Der andre barnevernsledere forteller om få 

meldinger fra barnehager, peker I8 på økning. Informanten fremhever barneverntjenestens 

arbeid overfor barnehagene som en påvirkende faktor, og viser til en tilsynelatende større 

vektlegging av slike tiltak enn de fleste øvrige informanter: 

”Den ansvarlige saksbehandleren er i barnehagen tre til fire ganger i året og diskuterer 

hvordan barnevernet jobber, og informerer på foreldremøter og planleggingsdager. 

Også til barna.”  
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Alder er viktig når det gjelder hva barn kan ta til seg av informasjon. De aller minste vil som 

tidligere nevnt, befinne seg i den uberørte gruppen. Uten spesielle informasjonstiltak rettet 

mot barn, kan man argumentere for at de litt eldre barnehagebarna i stor grad vil tilhøre den 

latent berørte gruppen. Dette fordi de ikke vet hva barnevernet er.  

Barnehagen er ofte den første opplæringsarenaen som kommer i kontakt med barna
178

. Selv 

om diverse mediekonsum blant stadig yngre er vanlig
179

, har mindre barn andre medievaner 

og mindre forutsetninger for å påvirkes av mediers fremstilling av barnevern. Slik vil 

barnevernstjenesten ha mulighet til selv å legge grunnlag for eget omdømme. De barna som 

ikke fra før er tilknyttet barnevernet, kan få egne personlige erfaringer med institusjonen 

gjennom informasjonstiltak. I sin tur vil disse personlige erfaringene gjøre mediepåvirkning i 

ettertid mindre utslagsgivende for deres holdninger til barnevernet.  I8 forteller om tiltak i 

møte med barnehagebarn:  

”Vi forteller om barnevernet på et enkelthetsnivå i forhold til aldersgruppe på barna. 

Og hva barnevernet jobber med. Og så leser man eksempelvis boka ”Hvem kan hjelpe 

Jesper”, om en gutt som ikke har det veldig greit. Videre stiller en del spørsmål til 

barnegruppa, og lærer dem nødnummeret - 11611.” 

I tillegg til at barnevern med aktiv, direkte informasjon gjennom personlig oppmøte av 

barnevernsansatte, kan bevege barnevern fra å være et ikke–påtrengende- til et påtrengende 

saksanliggende, vil kunnskapsfremmende informasjon bidra til at barna i den latente gruppen 

kan bevege seg over i den bevisste og aktive gruppen. Dette betyr at også de barna som selv er 

i en situasjon hvor barnevernet burde vært involvert, får vite at det finnes hjelp, og hvor denne 

er.  

 Man kan også se for seg at større barn allerede har en oppfatning av hva barnevernet er. Dette 

på tross av at de selv ikke har direkte erfaring med instansen. I situasjoner hvor barna har 

negative oppfatninger av barnevernet etter informasjon fra andre, kan de gjennom slike 

informasjonstiltak få et nytt bilde enn de tidligere har fått. Dette fordi holdninger som ikke er 

skapt gjennom direkte erfaring, er mer påvirkelige
180

. 
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Informasjonstiltak fra barnevernet vil også være med på å ufarliggjøre samtaler om vanskelige 

livssituasjoner. Fordelaktige assosiasjoner som knyttes til barnevernsarbeideren i form av 

direkte kontakt, vil gi et positivt ansikt til barnevernet. Dette kan gagne nåværende og 

fremtidige barnevernsbarn i lys av mindre skam og usikkerhet knyttet til samtaler om hjelpen 

han eller hun får. Barnet får hjelp av en person også de andre kjenner og liker. 

Nyansering av informasjon 

I møte med de som ikke har hørt om barnevern, er det viktig å kommunisere på en måte som 

gjør gruppen oppmerksom på aspekter ved barnevernet som også er omstridte. Den ansvarlige 

bør sørge for å legge inn elementer som også viser tilfeller hvor involverte kan motsette seg 

instansen. I8 poengterer nettopp at ”maktaspektet er nødt til å være der”. Ved å kommunisere 

dette, vil man i tillegg til å skape et nyansert bilde, bidra til at mottakerne blir mer kritiske 

overfor negativ omtale av barnevernet. Når det kommer til effektiv omdømmebygging, er 

dette en vanskelig balansegang. Man skal skape positive assosiasjoner, men samtidig ikke slik 

at det bikker over i å skape et bilde som i møte med motstridende informasjon, ikke vil holde 

stand. I3 påpeker: 

”Det skal ikke være slik at det ser ut som vi er helt ufarlige. For vi er ikke det. Så det 

er viktig å være redelige på at, ja, vi har også makt til å overta omsorg der det sees 

som nødvendig. For hvis vi prøver å gjøre oss til pusekatter, så er ikke det sant. Og det 

vil bli avslørt rundt første sving. Så den der balansegangen der er utrolig krevende.” 

Et eksempel på tosidig argumentasjon, vil være det å få frem at mange kan være uenige i at 

andre enn foreldre selv kan vite hva som er best for barna. Forklarer man i tillegg årsaker til at 

ikke alle vil være i stand til å bedømme barnets beste, har man også vaksinert. 

Vaksinasjonsteori og tosidig argumentasjon, går ut på hvordan en person blir motstandsdyktig 

overfor motstridende informasjon i fremtiden. Dette skjer ved at publikum også gjøres 

oppmerksom på meningsmotstanderes synspunkter, i tillegg til at disse synspunktene blir 

forklart og motargumentert
181

. Slik kan man også forberede på medieoppslag barna senere vil 

bli eksponert for.  

I8 forteller om samarbeidsavtaler med skoler og helsestasjon, men at de ikke greier å følge 

opp like godt der. Dette fordi de i har valgt å prioritere barnehagene:  
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”Det er et bredt spekter, og i forhold til målsetningen om å komme tidlig inn, så er det 

det vi har valgt.(..) Arbeidet i barnehagene har tatt bort veldig mye frykt for 

barneverntjenesten, tenker jeg. Vi har jo plutselig fått et samarbeid hvor de kan stå og 

snakke om oss som en av deres samarbeidspartnere på lik linje med andre instanser i 

kommunen. Og det har økt meldingene.”  

At barnevernet nevnes på lik linje med andre kommunale institusjoner, er et viktig poeng sett 

i lys av taushetsspiralen. Synliggjøring av barnevernet bidrar som nevnt til at flere i større 

grad får flere kilder til informasjon enn mediene. Dette vil videre bidra til mindre ensidig 

mediepåvirkning. Eksempelvis kan nyanseringen komme i form av at barnehageansatte bidrar 

til å ufarliggjøre barnevernsbegrepet i bevisstheten til både foreldre og andre. Dersom 

barnehageledere med høy tillit blant foresatte uttrykker tillit til barnevernet, opplever flere 

med positive erfaringer med barnevernet støtte til egne oppfatninger. Slik får man en 

alminneliggjøring av det å snakke positivt om barnevern. I sin tur, kan dette gi positive 

effekter på vurderinger av opinionsklimaet rundt det å motta bistand fra barnevernet. Slik vil 

foreldre og andre i mindre grad frykte eventuelle sosiale sanksjoner forbundet med det å være 

bruker. Følgelig kan de også føre sine positive erfaringer over på den interpersonlige agenda.  

At de snakker om sine personlige erfaringer med barnevernet, vil så bidra til å øke tillit til 

barnevernet i befolkningen. Samtidig kan det bidra til en kunnskapsheving rundt barnevernets 

metoder og hjelpetiltak. Enten det gjelder foreldre selv som føler de trenger hjelp, eller om 

andre mener et barn lever under bekymringsverdige forhold, kan terskelen for å kontakte 

barnevernet slik senkes.  

Indirekte effekt ved samarbeid: Tillit hos foreldre og barn 

I9 påpeker at det ikke bare er det å få samarbeidspartnere til å melde som er viktig:  

”Jeg prøver å veilede, ikke det at jeg sier at ”Nå må dere sende en melding til 

barnevernet”. For det er ikke det som er poenget. Det er det at de kan vite og være 

trygge på at de kan melde, og de får informasjon om at de bør ta det opp med 

foreldrene hvis de skal melde.” 

Som vi ser, påpeker informanten viktigheten av det å ha et godt omdømme hos 

samarbeidspartnere. Ikke bare kan dette gjøre samarbeidspartnerne selv mer bevisste på når 

og hvordan de skal melde – indirekte også foreldre og foresatte påvirkes gjennom at 

samarbeidspartnere snakker om barnevernet, som nevnt. Her forteller imidlertid I9 om en mer 

passiv tilnærming til informasjonsarbeidet, ettersom noe av det tverrfaglige samarbeidet for 

tiden er i et vakuum på grunn av overgang mellom to ordninger:  
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”Det å ufarliggjøre oss i barnehagen, og gå ut og selge oss på en positiv måte, det er 

enormt viktig. Og jeg ser det at vi begynner å få litt mer meldinger der, at de kan ta en 

telefon og få veiledning sånn. Når de spør om en veiledning på telefon, så gir vi dem 

litt veiledning på telefon.”  

Prioritere barnehage, skole eller helsesøster?  

I8 forteller at det har vært mye fokus på helsestasjon i barnevernet, men at hun ser fokus på 

barnehager som viktigere: 

 På helsestasjonen er jo barna veldig sjelden, mens i barnehagen er de hver eneste dag. 

Så jeg har bare sett fordeler med det, og skulle ønske vi hadde hatt kapasitet til å gå ut 

enda mer, og i alle klasser på alle skoler. ” 

I8 begrunner kommunens prioritering av barnehager over skoler i det å komme tidligere inn. 

På den måten mener hun man kanskje kan unngå de mer alvorlige meldingene senere i barns 

liv. Men hva da med de som er i skolealder allerede nå, vil ikke disse i mindre grad plukkes 

opp om informasjonstiltakene i større grad rettes andre steder? I9 forteller at hun mener saker 

har større alvorlighetsgrad nå hos yngre barn enn tidligere, eksempelvis i form av grovere 

tilfeller av vold mot lærere:  

”Det som er nytt nå, det er at den samme type atferd blir meldt helt ned i barneskolen. 

Fra første -, andre -, tredjeklasse. Alvorlige tegn på – det kan være seksualisert atferd, 

lærerne klarer ikke håndtere disse ungene. Sånn at det er en bekymringsfull utvikling, 

syns jeg. I forhold til da jeg begynte som barnevernsleder.” 

Som tidligere nevnt, er det grunn til å tro at terskelen for å kontakte barnevernet blir lavere jo 

mer alvorlig folk anser et barns situasjon for å være. Følgelig kan man si at kommuner som 

hovedsakelig satser i barnehager, ikke vil gå glipp av de alvorligste meldingene fra de barna 

som allerede er i den alderen. Slik kan man også gå i gang med barnehagesatsning uten å 

frykte at det vil gå på bekostning av barn i skolealder. Når det gjelder de tilfellene som er 

vanskelige å fange opp, er det likevel grunn til å tro at disse vil være desto vanskeligere å 

plukke opp i skolealder. Dette som konsekvens av den økte selvstendigheten som kommer 

med alder. Mens barn i barnehagealder i stor grad er avhengig av sine foresatte, er barn og 

foreldre i mindre grad sammen i nærheten av skolepersonell. I tillegg er skoledagene gjerne 

korte, og skolen avløses av skolefritidsordning i løpet av få timer. I8 påpeker:  

”Det er ingen som ser så mye samspill mellom foreldre og barn som de ansatte i 

barnehagen. Så jeg tenker at de sitter på enormt mye informasjon. Men lite kunnskap 

om hvordan de skal bruke den.” 
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Slik kan man videre tenke seg at det i skolen blir vanskeligere å plukke opp de tilfellene som 

er mindre tydelige. På den annen side, fører skoleplikten til at skolen likevel er det stedet flest 

barn oppholder seg mest utenom hjemmet. Slik står den i en særstilling når det gjelder å skulle 

hjelpe barn i utvikling
182

. Samtidig må samarbeid med skole nødvendigvis involvere flere 

parter og mer koordinering for å plukke opp problemene som kunne blitt håndtert allerede på 

barnehagenivå.  

I8 peker på at kommunikasjon med eldre barn og ungdom også er svært viktig:  

”Det er ofte ikke læreren man betror seg til hvis man har det vanskelig – det er til en 

venn eller en venninne. Og det å kunne si noe om det å varsle om en dårlig 

hemmelighet man har fått beskjed om å holde på, det er på en måte riktig likevel. Det 

er det som er en god venn. Så det vil være viktig å få kontakt med ungdommene og gi 

informasjon om hvor de kan henvende seg når de har informasjon.” 

Kanskje kan prioriteringen av skolesektoren komme som følge av at det også er her det 

meldes om flest problemer. En kan tenke seg årsaker som at barns problemer kommer 

tydeligere frem jo eldre de blir, og at det slik er større mulighet for at folk rundt oppfatter noe 

som galt. Følgelig blir det også hensikt i å sette inn tiltak her for i større grad å kunne gripe 

fatt i de problemene man vet er der. I5 uttrykker imidlertid at hun er usikker på 

barnevernstjenestens nytte av helseteamene de sitter i på alle skoler:  

”Sånn som jeg ser det i dag, er det mest skolen sitt behov at vi er der, enn at det er vårt 

behov at vi går dit. Skolen har jo et veldig behov for at barnevernet er tett på. Fordi de 

lurer på hva de skal melde, hvordan meldingen skal se ut, og lurer på hva de skal se 

etter.”  

Selv om informanten bemerker at de kunne prioritert arbeid mot skole i større grad, er ikke 

dette noe som kommer i første rekke. På spørsmål om hva som eventuelt må til for at det skal 

tillegges større vekt, svarer hun at de har veldig lyst, men mangler kraft og kapasitet. 

Påfølgende bemerker informanten et ønske om at det for eksempel i lærerutdanningen ble lagt 

mer vekt på barnevern, slik at de visste mer om barnevernet enn det de gjør. I5 påpeker også 

viktigheten av måten helsesøstre, lærere og førskolelærere kommuniserer - barnevernet må 

ikke brukes som noe å skremme med:  

”Vi må ikke stå i en sånn situasjon at noen blir moraliserende ovenfor barnet og sier at 

hvis du ikke gjør slik og slik så kommer barnevernet og tar deg. Og noen ganger når vi 
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får det av våre nærmeste samarbeidspartnere, så blir jeg ekstremt skuffet, og tenker at 

”Du burde i hvert fall ha visst”. 

Ut fra utsagnene over, kan det se ut som informanten er mindre interessert i å ta styring over 

hvordan barnevernet oppfattes av de ulike samarbeidspartnerne. Undersøkelser har vist at 

ansatte i barnehage ofte lar være å melde fordi de er usikre på hva de skal se etter
183

. Det at 

informanten mener at det mest er skolens behov at barnevernet er der, kan vitne om at 

informanten ikke helt ser barneverntjenestens behov for proaktivt kommunikasjonsarbeid.  

Dersom man har inntrykk av at samarbeidspartnere er for lite opplyste om egen tjeneste, er 

det ikke barnevernstjenesten selv som vil tjene på å gjøre noe med problematikken? I5 

påpeker betydning av passiv, direkte informasjon: 

”På alle skoler sitter vi som en del av helseteamet, så vi har en medarbeider i alle 

helseteamene i vårt distrikt. Og så har vi en fast dag i måneden hvor de kan komme og 

ta opp generelle problemstillinger om de har det. Så er det sånn at vi ønsker at de skal 

ringe til oss hvis det er noen ting de lurer på.” 

Her ser vi at informanten i stor grad overlater til skolen å initiere kontakten. Dette krever at 

skolen som samarbeidspartner, allerede vet hva de skal se etter. Følgelig kan man også se for 

seg at skoleansatte bare vil søke informasjon hos barnevernet i sakene som er mest påfallende. 

Selv om informanten her peker på måter for barnevernet å informere skolens ansatte, pekes 

det på andre informasjonsarenaer: 

”Jeg tror at skole bør ha noe om barnevernet i undervisningen sin. Det tror jeg er 

kjempeviktig. Og at samarbeidspartnere lærer seg, samarbeidspartnere burde hatt mer 

kompetanse om hva som ligger i barnevernet. Det tror jeg er viktig.” 

Informanten peker igjen på at det ikke er barnevernet som her skal være den aktive part, men 

at samarbeidspartnere bør ”lære seg”. Men hvem skal sørge for at dette blir gjort dersom 

samarbeidspartnerne ikke selv initierer det?  

I5 forteller i en annen sammenheng om en endring i type meldinger. Meldingene virker i dag 

mer kvalifiserte, og det er også færre sjikanemeldinger og meldinger som kunne gått rett til 

PP – tjenesten.  Dette i seg selv, er en positiv endring som i kanskje større grad vil være 

merkbar etter informasjonsutveksling mellom barnevern og samarbeidspartnere. Ved i større 

grad å få klarhet i hvilke tegn eksempelvis lærere skal se etter, vil man legge til rette for at det 

meldes fra. 
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Naturlig nok vil prioritering av kommunikasjonstiltak overfor samarbeidspartnere og andre 

mottakere, alltid kunne knyttes til spørsmål om ressurser. Alle prioriteringssaker avhenger 

imidlertid av beslutningstakeres vurdering av hvilke saker som er mest viktige, noe I8 peker 

på. Hun sier at hun er lei av å snakke om ressurser, og at hun ikke tror det stemmer at det 

alltid handler om dårlige ressurser, men prioritering og hva man ønsker å gjøre. Ut fra oppgitt 

arbeidsmengde, hva kan sies om informantenes villighet til å prioritere proaktiv 

kommunikasjon i de ulike kommunene?
 

I8 uttrykker at hennes barneverntjeneste har svært mange barn plassert utenfor hjemmet i 

forhold til innbyggertall i kommunen.  

”Det sier seg selv at trykket er veldig stort: En sykemelding hos oss tilsier at jeg da 

skal fordele 20- 30 saker på de fem ansatte som er igjen. Og det sier noe om 

ressursene. Videre handler det også om ikke å gjøre mer enn vi greier å fullføre. Og 

slik det er per i dag greier vi å prioritere barnehagene. ” 

I1 på sin side, oppgir å ha færre saker enn andre kommuner. Disse tallene baserer seg på 

utsagn fra informantene, ikke fremvist statistikk. Med utgangspunkt i disse 

sammenlikningstallene, kan man kanskje likevel si noe om samsvar mellom ressurser og 

prioritering. I7 peker på at proaktivitet overfor samarbeidspartnere handler mye om 

holdninger:  

”Det kommer mye an på holdninger hos barnevernets egne ansatte. Og ikke minst hos 

kommuneledelse og barnevernledelse, om at dette er noe som ikke bare bør gjøres 

men skal gjøres.”  

I5 uttrykker nettopp at informasjonsarbeid overfor skoler er noe som ikke blir prioritert slik 

det kanskje kunne: 

”Vi er nødt til å dele inn i må -, bør -, og kan – oppgaver. Så er jo det med individuelle 

definitivt en må – oppgave. Og så burde vi nok ha vært litt mer offensive overfor skole 

da. Så det blir ikke så godt prioritert.”  

I6 påpeker på sin side vektleggingen av tverrfaglig samarbeid i sin kommune.  

”Jeg tror det fungerer så godt i vår kommune fordi det er bestemt helt på 

rådmannsnivå at vi skal ha de tverrfaglige utvalgene. Så det gjør at dersom 

barnevernet skulle kutte budsjettet, så er det utenkelig at vi skulle kutte i ressursene vi 

bruker til det.” 

Denne informanten forteller også om et samarbeid hvor PPT (Pedagogisk psykologisk 

tjeneste) og barnevernet underviser i barnehagene om hva omsorgssvikt er.   
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Utsagn fra informantene peker i retning av at de som i størst grad vektlegger mediehåndtering, 

er de samme som i størst grad virker å vektlegge proaktiv kommunikasjon overfor 

samarbeidspartnere. Dette fører til muligheter for et styrket omdømme i noen kommuners 

barneverntjenester, mens resterende har tilsvarende liten mulighet til omdømmebygging.  

Oppsummering 

Vi har sett informanter som peker på økning i antall meldinger etter informasjonsarbeid 

overfor samarbeidspartnere. Analysen behandler fordeler ved målrettet ansvarsfordelig hva 

angår eksterne informasjonstiltak. Ansvarsfordelingen kan motivere ansatte, og øke grad av 

prioritering av eksternkommunikasjon.    

I lys av teori om indre konsistens, har vi sett at manglende oppfølging av de som sender 

bekymringsmelding ikke betyr at disse lar være å melde fra til barnevernet neste gang. 

Manglende oppfølging kan imidlertid skade barnevernets omdømme i form av negativ omtale 

mellom bekjente. Slik vil de som av tillitsmessige årsaker tidligere ikke har meldt, heller ikke 

gjøre det fremover. De som imidlertid har latt være å melde på bakgrunn av andre årsaker, 

kan derimot bli mer tilbøyelig til å melde i lys av denne omtalen. Dette fordi de nå vet i hvilke 

tilfeller andre har meldt ifra. 

Avslutningsvis i kapittelet har vi sett at de som er aktive overfor media, også er aktive overfor 

samarbeidspartnere. Slik har noen kommuner tilsvarende større muligheter for å påvirke 

barnevernstjenestens omdømme i den samlede befolkningen.  
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  7. Påvirkningsmuligheter i en felles kommunikasjonsstrategi  

I dette kapittelet behandles underproblemstilling 3: Hvordan forholder kommunalt barnevern 

seg til kommunikasjonsstrategien ”Et åpent barnevern”, og hva skal til for at en felles 

kommunikasjonsstrategi blir fulgt opp, og mest mulig nyttig for barnevernet?  

Innledningsvis drøftes strategien som budskap i seg selv, med kommunalt barnevern som 

mottaker. Videre vurderes strategiens påvirkningskraft, og årsaker til nedprioritering av 

kommunikasjonstiltak i enkelte kommuner. Avslutningsvis ser vi på hvordan forhold mellom 

kommunalt og statlig barnevern kan være til hinder for praksisendring på satsningsområder, 

og hvordan en kommunikasjonsstrategi best kan få fotfeste i kommunalt barnevern.  

Berørt gruppe – kommunalt barnevern 

Kommunikasjonsstrategien Et åpent barnevern (Se vedlegg 7) kan sees som et budskap som 

skal formidles fra statlig barnevern, med mål om å sette noe på dagsorden hos en eller flere 

målgrupper. Som med alle andre kommunikasjonstiltak, kan en slik strategi ikke bare bli 

avgjørende for hvordan videre praksis blir, men også styrking eller svekking av forhold 

mellom staten som avsender, og mottaker
184

. I2 kommenterer strategien: 

”Bufdir har utviklet en mediestrategi for barnevern på landsbasis, men den er spesielt 

knyttet opp mot det statlige barnevernet. ” 

 Strategiens navn antyder at strategien er et felles anliggende for hele barnevernet. Samtlige 

av mine informanter later også til å ha mottatt den. Med andre ord virker strategien, uansett 

grad av satsing ut mot kommunene, også å ha kommunalt barnevern som målgruppe.  

På den ene siden kan strategien sees som intern kommunikasjon - kommunikasjon av et 

budskap fra barnevern til barnevern. På den annen side, kan informantuttalelser om forholdet 

mellom statlig og kommunalt barnevern antyde at statlig barnevern i stor grad sees som en 

ekstern aktør. I tillegg uttrykkes det at forhold mellom de to partene er kompliserte. Dette gjør 

at statlig barnevern kan ha minst like vanskelig for å nå frem med et budskap til kommunalt 

barnevern, som til hvilken som helst annen instans; De innehar ikke de fordelene som kan 

lette kommunikasjon internt i en organisasjon preget av gjensidig tillitt mellom avdelinger. 

Som vi skal se, nevner flere av informantene at de også har godt samarbeid med aktører i det 
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statlige barnevernet. Alle er imidlertid også inne på at forholdet til det statlige til tider er 

anstrengt. Slik krever kommunikasjonstiltak mellom kommune og stat desto større 

planlegging av målgruppetilpassing og budskapsutforming.  

Kommunalt barnevern som mottaker, kan med fordel deles inn i mindre deler. Slik kan man få 

oversikt over hvilke kommunikasjonstiltak som er best egnet for de ulike gruppene, og man 

vil med større sikkerhet kunne dekke spekteret av nødvendig informasjon. Vi har sett at 

aktivitetsnivået rundt satsing på ekstern kommunikasjon, varierer stort i de ulike kommunene. 

Følgelig er også forskjellig kommunikasjon nødvendig for å påvirke de ulike. Ved å dele 

barnevernstjenester inn i Grunig og Hunts nevnte tilstander kategorier hva angår aktivitetsnivå 

i berørte grupper, vil det være lettere å sørge for at kommunikasjonen tilpasses det viktigste. 

Hva som gjør en kommunikasjonsplan effektiv for en bestemt barnevernleder, avhenger av 

hvilken gruppe han eller hun tilhører. Følgelig vil også kommunikasjonsstrategiens 

påvirkningskraft avhenge av hvorvidt den kommuniserer informasjon som kan bevege de 

ulike gruppene over i en aktiv, berørt tilstand. Er det i det hele tatt praktisk mulig å plassere 

ledere i de ulike gruppene, og hvorvidt kan man si at Et åpent barnevern påvirker disse? 

Kartlegging av aktivitetsnivå hos ledere  

I all strategisk kommunikasjon bør man vite mest mulig om gruppen man kommuniserer med. 

En nøyaktig plassering av samtlige barnevernledere i de ulike gruppene, vil være et 

tidkrevende forarbeid som vanskelig lar seg gjøre uten kontroversiell klassifisering av 

navngitte personer. Likevel kan en kvantitativ, anonym undersøkelse av holdninger og 

aktivitetsnivå rundt i kommunene kartlegge hvor de fleste befinner seg. Slik kan det være 

mulig å lage en kommunikasjonsstrategi som tiltaler opinionen av barnevernsledere.  

Dersom man ikke har mulighet for å utføre en slik undersøkelse, kan man da vurdere hvilke 

grupper som vil være de viktigste å nå, og kommunisere med denne uavhengig av antallet en 

ser for seg i gruppen?  

Å kommunisere budskap som kanskje bare tiltaler en forsvinnende del av gruppen, til 

samtlige kommunale barnevernstjenester, kan totalt sett gjøre mer skade enn positiv effekt. 

Dette på bakgrunn av de assosiasjoner til avsender som vil skapes i mottaker etter budskap 

som oppleves irrelevante og mindre gjennomtenkte. Dette understreker viktigheten av 

forarbeid før ethvert kommunikasjonstiltak; Dersom kommunikasjonen ikke appellerer, vil 
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muligheten for innflytelse neste gang reduseres ytterligere på bakgrunn av svekket relasjon 

mellom mottaker og avsender. 

Ledere kan tilhøre flere berørte grupper, avhengig av hvilke kommunikasjonstiltak det 

gjelder. Når det eksempelvis kommer til grad av initiativtaking overfor lokale medier, har vi 

sett at svært få av mine informanter tilhører den aktivt berørte gruppen. De befinner seg 

snarere i den latente. Samtidig er mange i den aktivt berørte, siden de er i ulike tverrfaglige 

samarbeid med samarbeidspartnere.   

På bakgrunn av generell kunnskap om medier, vil også noen ledere ha mindre behov for 

kunnskapsfremmende informasjon, enn informasjon som bevisstgjør viktighet av proaktiv 

kommunikasjon. Når denne gruppen så føres over i den bevisst berørte, kan de automatisk 

også gå over i den aktivt berørte gruppen, uten behov for mer informasjon. Dette fordi de 

tilsynelatende befinner seg i den latente gruppen på bakgrunn av manglende bevissthet rundt 

viktighet av å handle, heller enn kunnskap om hvordan å handle. Andre grupper igjen vil være 

både ubevisste og latente, ettersom de mangler kunnskap om både hvordan og hvorfor.  

Konkretisering av tiltak 

Flere av informantene uttrykker at Et åpent barnevern kan fungere som et positivt signal å 

sende fra staten om at man ønsker nettopp et åpnere barnevern. I4 mener strategien kan bidra 

til at de ulike kommunene selv setter kommunikasjon mer på dagsorden:  

”Det vil være en kvalitetssikring som fører til en diskusjon. Når vi får en sånn strategi, 

så må vi jo drøfte den her. Jeg kan ikke forholde meg til fire overskrifter som kommer 

fra staten, jeg må se hva dette betyr for oss her når vi skal jobbe.” 

En kommunikasjonsstrategi fungerende på det generelle nivå som informanten over peker på, 

forutsetter at de ulike barnevernstjenestene innehar kunnskapen som skal til for å tilpasse den 

til egen kommune. Et åpent barnevern virker å være mest beregnet på nettopp de latente eller 

bevisste som ikke mangler kunnskap om ekstern kommunikasjon. Dette fordi strategien 

mangler konkrete eksempler. I5 kommenterer eget aktivitetsnivå:  

”Jeg tror ikke vi kunne gjort noe så mye bedre enn i dag med mindre vi hadde fått en 

form for påfyll. Vi kunne kanskje ha kommunisert hva folk på huset har funnet i sine 

mastergrader og sånne ting. Men vår erfaring er at vi ikke tror media er så veldig 

interessert i det vi vil kommunisere.” 
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En mer spesifikk strategi kan styrke troen de ulike har på egne kunnskaper om eksempelvis 

mediehåndtering. Som følge av sosiale bevis på at de tanker de allerede har, stemmer, øker en 

da aktivitetsnivået. Slik kan en plan som viser konkret hvordan en sak om eksempelvis 

forskningsresultater kan se ut, senker terskelen for å kontakte mediene.  Dette forutsetter 

imidlertid at informanten også ser viktigheten av å handle pro - aktivt og åpent i 

eksternkommunikasjon.  

Kommunikasjonsstrategien påpeker nettopp viktighet av kontakt med medier, og at 

barnevernstjenesten bør jobbe med medierelasjoner. Slik kan det virke som Et åpent 

barnevern er mer ment for å øke bevissthet rundt dette, og på denne måten bevege folk fra 

den latent berørte gruppen og over i den bevisst berørte. Dersom strategien skal nå andre enn 

de som allerede har kunnskap om mediehåndtering, forutsetter det at den formidler 

kunnskapen som kreves. Sannsynligvis var det også en slik kunnskapsheving som lå bak 

medietreningen som ble arrangert i sammenheng med lanseringen av strategien. Som I8 

påpeker – slik kunnskap må imidlertid satses på, og også vedlikeholdes. Dersom den ikke 

brukes, er det stor sannsynlighet for at den heller ikke holdes inntakt eller utvikler seg i tråd 

med aktuelle medier. 

I mitt utvalg er det mange som ikke deltok på medietreningen forbundet med lanseringen av 

Et åpent barnevern. Enda færre mener de fikk noe ut av den. I5 understreker:  

”Jeg var på kurs en gang. Forferdelig dårlig, dårligste jeg har vært på i hele mitt liv.” 

Samtidig gir informantene inntrykk av først og fremst å sitte igjen med det som her gikk på 

reaktiv krisehåndtering med trening foran kamera. Følgelig kan man se for seg at opplisting i 

strategien av tilfeller hvor barnevernet skal kontakte mediene, kunne vært hensiktsmessig. 

Ved å konkretisere hvilke spesifikke saker man kan spille inn til lokale medier, kan man ha 

større mulighet for praksisendring. Spesielt dersom man har mulighet til å gjenta eksemplene i 

flere kanaler over tid. En gjentakelse av de spesifikke eksemplene, kan bidra til at 

”mediebjellen” vil ringe for barnevernsansatte når de møter disse i hverdagen. Hvis man i 

tillegg klarer å kommunisere et at kommunikasjon av disse tilfellene er hva kollegaer i 

tilsvarende posisjoner ser som ønskelig, vil man ha desto større muligheter til å påvirke 

barnevernsansatte til handling overfor medier.  
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For en presset barnevernstjeneste, kan man videre se for seg kortere vei mellom holdning og 

handling dersom strategien inneholdt konkrete tiltak med informasjonsopplegg som allerede 

var planlagt og tilrettelagt på detaljnivå.  

Den aktivt berørte gruppen 

Kommunikasjonsstrategien inneholder noen punkter som virker å være rettet mot den aktivt 

berørte gruppen.  Her pekes det på løsninger for å øke trygghet og kompetanse hos ansatte. 

Eksempelvis rådes det til å gi ansatte faglig veiledning og at intern kommunikasjon skal 

prioriteres
185

. De som tilhører den aktive gruppen, kan bli viktige medspillere når det gjelder å 

nå den latente og bevisste gruppen. Følgelig blir det tilsvarende viktig å kommunisere med 

disse. Spørsmålet her blir imidlertid hvor mange som faktisk tilhører denne gruppen, og 

hvilken gruppe er viktigst å nå?  

Med henhold til sosiale bevis og oppfattet passivitet blant kollegaer, kan man argumentere for 

at den aktivt berørte gruppen kan være en av de viktigste å kommunisere med, uavhengig om 

den kanskje består av mindretallet. Opinionsledere spiller en sentral rolle når det gjelder å 

vekke interesse for en sak
186

.  I form av å kunne fungere som opinionsledere, kan ledere i den 

aktivt berørte gruppen ha store muligheter for å påvirke andre ledere. Samtidig er man her 

avhengig av å bevisstgjøre den aktivt berørte gruppen på at de i denne sammenhengen tilhører 

en latent berørt gruppe; Kanskje er de ikke bevisste på den store muligheten de har til å 

påvirke kommunikasjonskulturen i barnevernet.  

Øvrige årsaker til manglende praksisendring 

Ingen av informantene mener at Et åpent barnevern førte til noe form for endring i 

kommunikasjonspraksis i deres kommune. Av flere bare nevnt som ”et av mange skriv fra 

staten som ligger i skuffen og støver ned.” Foruten eventuelle mangler i strategien, hva kan 

være årsaken til et slikt initiativs manglende gjennomslagskraft? 

I2 mener måten et åpent barnevern ble tatt imot reflekterer forholdet mellom stat og 

kommune. Han påpeker: 

”Forholdet mellom stat og kommune er bob, bob. Vi oppfatter at de driver med noen 

greier som har mer eller mindre relevans for oss.” 
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Flere av informantene nevner videre at det er nødvendig at en kommunikasjonsplan har større 

grad av forankring nedenifra, eller at den i større grad kommuniseres av departementet enn av 

Bufdir. I5 sier på sin side at en plan om et åpent barnevern er fint, men at barnevernet er mer 

lukket enn tidligere. Informanten påpeker: 

”Med det at de gikk ut og sa ”Et åpnere barnevern”, tror jeg at folk fikk en idé om at 

nå var det blitt det. Slik at i folks bevissthet var barnevernet blitt åpnere, uten at det 

faktisk var det. Så det å kommunisere det tror jeg er bra fordi man på en måte får en 

sekundæreffekt.” 

Selv om hun legger til at en burde ha fulgt opp med å være åpnere, kan dette utsagnet vitne 

om en positiv holdning til noe som kan føre til det motsatte av den åpenheten som er etterlyst. 

Større åpenhet rundt barnevernet ovenfor opinionen kan bidra til å lukke informasjonsgapet 

mellom brukere, opinion og barnevern. Med uttalelsen fra I5 tatt i betraktning, kan det virke 

som man kun vil endre barnevernet på utsiden.  Som I8 var inne på, vil en slik endring ikke gi 

et varig godt omdømme.  

På den annen side, kan man se for seg at en slik kommunikasjonsinnsats overfor ansatte i 

barnevernet kan gi inntrykk av et opinionsklima som er mer positivt til kommunikasjon. Slik 

kan bekymring for eventuelle sosiale sanksjonene ved å forbli passiv, øke. Her kan også 

subjektiv norm spille inn. Slik kan kommunikasjonen av en kommunikasjonsstrategi i seg selv 

virke fremmende for bevissthet på proaktiv kommunikasjon - nesten uavhengig av 

gjennomførbarhet og innhold.  

Subjektiv norm gjør seg mest gjeldende for egen handling når den angår de man ser som 

betydningsfulle, og følgelig er mer opptatt av å behage. Dette fører oss tilbake til hvilke 

muligheter en statlig utviklet kommunikasjonsplan vil ha for å påvirke i kommunene. 

Forhold mellom statlig og kommunalt barnevern 

Hvordan statlige utarbeidete initiativ tas imot i kommunene, er avhengig av flere faktorer. 

Blant disse er kommunal beslutningstakers holdninger til satsningsområdet som legges frem. I 

tillegg avhenger det av beslutningstakers holdninger til staten som avsender. Dette er noe 

informantresponsen i min studie gjenspeiler. De som later til å være mest positive til en slik 

strategi, er de som enten allerede har et nært forhold til proaktiv ekstern kommunikasjon, 

og/eller virker å ha et mindre anstrengt forhold til det statlige barnevernet. I1 uttrykker at 

staten ikke kan gjøre mye mer enn å prøve å inspirere:  
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”Hvis de nå skulle prøve å endre noe, vil jeg tro at andre vanskelige sider i forholdet 

vårt ville komme frem, og at det kommunale barnevernet ville vegre seg.”   

Denne ytringen er noe som uttalelser fra I9 kan underbygge. På spørsmål om hvilket forhold 

hun har til Et åpent barnevern, forteller informanten først og fremst om sitt forhold til det 

statlige barnevernet:  

”Jeg har permen her. Jeg får ingen hjelp, jeg må bare styre alt sjøl. Jeg har ingen hjelp 

ifra Bufetat. De sitter langt ifra barna og situasjonene, og vi skulle hatt masse av de 

ressursene ute i kommunen.” 

Videre forteller informanten at hun hadde håpet på mer støtte fra Bufetat i det daglige 

arbeidet:  

”Det som har skjedd, er at der inne har de fått en drøss med stillinger, vi har ikke fått 

noe mer. Vi sitter med det tunge ansvaret, og de er spesialister. De er så visst ikke 

spesialister, det er vi som er spesialister. Det er vi som sitter med det på fanget, det er 

vi som må gjøre vedtaka.”  

Når det gjelder hvorvidt hun har fått tilbud om medietrening fra staten sier hun følgende:  

”Nei, det er en perm. Med masse ord. Det har jeg nok av. ” 

I2 gir også uttrykk for at han i stor grad oppfatter kommunikasjonsstrategien som ord uten 

mening:  

”Det er typisk for statlige strategier at noen har sittet i et lønnskammer og tenkt noen 

tanker, så engasjerer de et firma. Og så kommer de med masse fjonge foiler og sånt, 

og det har ingen gjennomslagskraft ute i praksisfeltet. Forutsetningen må være det at 

en faktisk opplever at strategi tar utgangspunkt i det opplevde behov.” 

Selv om informanten videre gir uttrykk for at han er enig i den grunnleggende tanken om at 

åpenhet er fornuftig, er denne oppfatningen en som typisk kan føre til at en slik strategi ikke 

får gjennomslag. Blant andre nevner også I3 manglende felles forståelse mellom kommunalt 

og statlig barnevern, noe som videre vil svekke virkning av kommunikasjonen partene 

imellom:  

”Vi får jo mye fra staten som vi skal forholde oss til. Noe er vi mer glad for enn andre 

ting, og vi kjenner oss ikke alltid igjen i det. Og så syns jeg nok kanskje at en del av de 

uttalelsene som kommer fra statsråden har vist at han ikke helt kjenner feltet eller hvor 

skoen trykker. Det blir mye festtaler og lite virkelighet.”  

Ut ifra slike utsagn, kan en se for seg at negativitet til initiativer fra statlig barnevern i seg selv 

gir Et åpent barnevern minimale muligheter for påvirkning i kommunen. Dette underbygges 

av I2s uttalelse om andre kommunikasjonsinitiativ:  
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”Jeg tror at hvis Bufdir eller Bufetat tok på seg den rollen, ville det falle på 

steingrunn.” 

I lys av disse uttalelsene, blir det vanskelig å se for seg at en statlig kommunikasjonssatsning 

skal kunne påvirke handlingsintensjon i positiv retning. Med tanke på assosiasjonsprinsippet, 

kan en kommunikasjonssatsing fra staten tvert imot gjøre de lederne med negative holdninger 

til staten mer negative til kommunikasjonsarbeid. Dersom mottaker allerede mener at 

avsender ikke har forutsetninger for å kunne si noe om hva det bør satses på i kommunalt 

barnevern, vil de i desto mindre grad følge deres oppfordringer. Slik blir de værende i den 

latent berørte gruppen i form av manglende positiv holdning til handlig. På den annen side, 

kan de som allerede mener at ekstern kommunikasjon er noe som ikke blir satset nok på, få et 

bedre inntrykk av staten. Dette i form av deres felles interesseanliggende, og at Bufetat 

”endelig” gjør noe riktig.  

I7 forteller at barnevernet i hans kommune ikke er organisatorisk tilknyttet statlig barnevern 

på samme måte som andre kommuner, og at det slik har mindre med statlig barnevern å gjøre. 

Denne informanten var også den som virket å ha det mest positive synet på statens 

kommunikasjonssatsning. Dette kan bygge opp under tanken om at forholdet mellom stat og 

kommune ser ut til å være en vesentlig hindring for god mottakelse av 

kommunikasjonsstrategien. Også I7 nevner imidlertid at det kan bli for mange nye 

satsningsområder å forholde seg til:  

”Det er til nytte, men det er ikke nok i seg selv. Det er en fare i det at man blir litt lei 

av alle disse nye satsningsområdene og handlingsplanene. Slik at de egentlig bare blir 

stående i en hylle. Jeg tenker at i denne saken er det kjempeviktig, men det må noe 

mer til. En må ha en satsning nedover i systemene på at dette er viktig og hvorfor.”  

Andre avsendere ansees mer troverdige på informantene enn statlig barnevern. Følgelig kan 

en se for seg at disse kan ha større mulighet for innflytelse. Samtidig kan en se for seg at jo 

mer initiativet kommer fra de som har samme vurderingsgrunnlag som dem selv, jo større vil 

muligheten være for avsender å fremstå troverdig; Avsender kan ikke tas for å formane rundt 

noe den vet lite om. Tillitt til folk med samme bakgrunn som en selv, påpekes av I9:  

”Jeg vet om en kommune hvor barnevernet er så heldig å ha en ordfører som har 

jobbet i barnevernet. De blir tatt hånd om på en helt annen måte.” 

 I lys av avsenders sentrale rolle, kan løsningen være i større grad å inkludere opinionsledere 

fra kommunalt barnevern i utarbeidelse av strategi og kommunikasjonen mot ansatte. Slik 
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risikerer man ikke å gi inntrykk av at dette er noe staten har satt sammen i lys av egen 

oppfatning av dagens situasjon. Dette bekreftes av I7. Han mener at et initiativ om å 

presentere barnevernet systematisk må komme ovenifra, ikke fra hver enkelt tjeneste eller 

kommune. Mer konkret nevner han her departementet, ettersom dette favner både statlig og 

kommunalt barnevern. Informanten understreker: 

”Og så er det avhengig av departementets evne til å inkludere kommunalt og statlig 

barnevern i planleggingen av et slikt prosjekt.” 

Uansett om initiativet til Et åpent barnevern kom fra departementet, kan det følgelig virke 

som dette i større grad burde vært kommunisert overfor kommunen. Slik kunne man lagt lokk 

på eventuelle føringer som resultat av et komplisert forholdet mellom kommune og 

Bufetat/Bufdir. Dersom avsender legger vekt på å kommunisere at tiltak er vurdert på 

bakgrunn av praksis i kommunene, kan en følgelig også se for seg større muligheter for 

gjennomslag. Slik får beslutningstakere i kommunalt barnevern heller ikke mulighet til å 

gjemme seg bak en oppfatning av at også andre nedprioriterer eksternkommunikasjon. Her 

står nevnte opinionsledere sentralt for å kunne fronte en aktiv praksis.  

Når det gjelder opinionslederes arena for påvirkning i kommunalt barnevern, er det naturlig å 

se på hvilke fora kommunale barnevernsledere møtes i. Dette er I9 inne på:   

”Det eneste fora vi barnevernsledere har, det er jo på Bufetat. Vi har ikke noe 

kommunalt fora. Det burde vi absolutt ha, fordi vi blir på en måte styrt av Bufetat og 

de reglene som de trer nedover hodet på oss. ” 

Informanten nevner her ingenting om Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO), som ble 

stiftet et halvt års tid før dybdeintervjuet. NOBO kan bli en viktig arena for å sette proaktiv 

kommunikasjon ytterligere på dagsorden i kommunene. Dersom staten ønsker gjennomslag i 

kommunene, kan en se for seg at et kommunisert samarbeid med ledelsen i NOBO her vil ha 

gode sjanser for å bidra til endring i handlingsintensjon. En annen mulighet kan være 

Kommunenes Sentralforbund. Denne organisasjonen skal jobbe for bedre rammebetingelser i 

kommunal sektor
187

, og kan slik kanskje ha større muligheter for innpass i 

kommunesammenheng.  
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Oppsummering 

Ingen av informantene uttrykker at kommunikasjonsstrategien Et åpent barnevern førte til 

praksisendring i deres kommune. Vi har sett at strategiens gjennomslagskraft blant annet 

avhenger av hva som ligger bak dagens kommunikasjonspraksis i kommunene. 

Informantutsagn kan peke i retning av at den statlig utarbeidete kommunikasjonsstrategien er 

for lite konkret når det gjelder tiltak. Flere informanter bemerker at de ulike kommunene selv 

må konkretisere en strategi ut ifra situasjonen i egen kommune. Dette forutsetter imidlertid at 

alle kommuner innehar nødvendig fagkompetanse på proaktiv kommunikasjon.   

De fleste informanter refererer til et anspent forhold mellom kommune og stat. Dette påpeker 

viktigheten av at en kommunikasjonssatsing inkluderer ansatte fra kommunen for mulighet til 

gjennomslag. I denne sammenheng påpekes også betydningen av at de kommunale 

barnevernslederne som allerede er proaktive med ekstern kommunikasjon, også er bevisste 

sine muligheter til å påvirke de mindre aktive. 
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     8. Konklusjon 

Innledningskapittelet presenterte oppgavens hovedproblemstilling med tilhørende 

underproblemstillinger:  

Hvordan arbeider kommunalt barnevern med omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon, 

og hvordan kan prioritering av eksterne kommunikasjonstiltak sies å påvirke barnevernets 

arbeidshverdag og omdømme?  

1) Hvordan blir omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon prioritert, og hvordan 

vurderer kommunalt barnevern betydningen av proaktiv eksternkommunikasjon? 

2) I hvilken grad kan vektlegging av mediehåndtering sies å være i tråd med medienes 

betydning for barnevernet?  

3) Hvorvidt har kommunalt barnevern kunnskap om metoder og muligheter for å få 

redaksjonell medieomtale?  

4) Hvordan forholder kommunalt barnevern seg til kommunikasjonsstrategien ”Et åpent 

barnevern”, og hva skal til for at en felles kommunikasjonsstrategi blir fulgt opp, og 

mest mulig nyttig for barnevernet under ett? 

Under besvares problemstillingen ut ifra funn påvist i analysekapitlene. Ettersom funn 

relevante for underproblemstilling 1 og 2 er nært beslektet, besvares disse parallelt med 

hverandre. Avslutningsvis bekreftes eller avkreftes innledningskapittelets antakelser, før det 

ut ifra teori og informantutsagn gis noen anbefalinger. Som nevnt innledningsvis ses 

hovedproblemstillingen som overordnet, og besvares gjennom behandlingen av 

underproblemstillinger og antakelser. 

Svar på problemstilling 

1) Hvordan blir omdømmebygging og proaktiv kommunikasjon prioritert, og hvordan 

vurderer kommunalt barnevern betydningen av proaktiv eksternkommunikasjon? 

Ikke uventet er det stor variasjon hva angår gjelder prioritering av proaktiv kommunikasjon 

hos mine informanter. Alle informanter uttrykker imidlertid at proaktiv kommunikasjon er 

viktig for barnevernet. Grad av prioritering av kommunikasjonstiltak, virker imidlertid å tyde 

på at mange ikke ser hvor avgjørende eksternkommunikasjon kan være for barnevernet.  
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Vi har sett at de som i mindre grad later til å prioritere proaktivitet overfor medier, i stor grad 

er de samme som tilsynelatende tillegger kommunikasjonstiltak overfor samarbeidspartnere 

minst vekt. Dette kan si noe om at en bevisstgjøring på viktighet av eksternkommunikasjon 

må til. Flere informanter påpeker at de tror det i stor grad er holdninger til viktighet av 

proaktiv kommunikasjon som er problemet – ikke manglende ressurser. Denne antakelsen 

underbygges blant annet ved at den informanten som gir inntrykk av å være blant de mest 

aktive vedrørende eksterne kommunikasjonstiltak, også er blant de som uttrykker å ha over 

gjennomsnittet mye å gjøre hva angår annet barnevernsarbeid. Samtidig uttrykker en av 

informantene som er tilsynelatende minst aktiv i så henseende, at hans kommune har høyere 

bemanning og færre saker enn gjennomsnittet. Slik virker sistnevnte informants praksis å tilsi 

enighet i en annen informants uttalelse om at barnevernet driver med barnevern, ikke 

mediestrategier. Selv om flere uttrykker at de ser på mediehåndtering som en stor del av det å 

være barnevernsleder, kan slik nedprioritering tyde på at en stor del av mine informanter 

likevel nedvurderer betydningen av eksternkommunikasjon for barnevernet.      

2) I hvilken grad kan vektlegging av mediehåndtering sies å være i tråd med medias 

betydning for barnevernet?  

3) Hvorvidt har kommunalt barnevern kunnskap om metoder og muligheter for å få 

redaksjonell medieomtale? 

Den manglende aktiviteten overfor medier kan komme av manglende kunnskap om metoder 

og muligheter for mediehåndtering. Flere informanter uttrykker at medier stort sett er opptatt 

av sensasjonspreget stoff. Derav følger også uttalelser om at medier ikke vil være interessert 

om barnevernet har noe positivt å meddele. Analysen viser imidlertid at det negative fokuset 

som ofte preger omtale av barnevern, gir muligheter for at nettopp det positive vil skille seg 

ut.  

Vi har videre sett flere av informantene påpeker det vanskelige ved medienes ønske om 

personifisering og personorientering. Medier vil ha et ansikt, men hensyn til barn og 

taushetsplikt, gjør ofte at barnevernet ikke kan gi dem det. En av informantene peker 

imidlertid på hvordan medienes personinteresse ikke trenger å bety eksponering av 

barnevernsbarn. Mediene lager saker hvor han som barnevernssjef eksponeres med store 

overskrifter. Dette peker på viktigheten av en profilert barnevernsleder, ettersom man her har 
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mulighet til å gi journalister det personfokuset de ønsker, samtidig som barnevernet selv blir 

representert av et ansikt folk kjenner. Informantenes uttalelser vedrørende hva medier er 

interesserte i, understreker viktigheten av det å følge aktivt med på barnevernsstoff i mediene. 

Selv om noen informanter abonnerer på tjenester som daglig samler medieomtale av 

barnevern, er det også her de som virker å ha mest mediekontakt som følger nøyest med. Her 

kan man se for seg at alle ville hatt mye å hente ved å følge aktivt med på mediedekning av 

barnevernet, ettersom dette kan generere større kunnskap og kreativitet vedrørende muligheter 

for omdømmebyggende mediedekning.    

Initiativ overfor lokale medier blir tilsynelatende ikke tillagt den vekten det bør. Her er både 

muligheter for innpass store, og påvirkningspotensial overfor lokalsamfunnet likeså. 

Helgemagasiner og stille perioder er også spesielt interessante i omdømmebyggende s  

ammenheng. Dette fordi helgemagasiner gjerne har et annet fokus enn dagsaviser, samt at 

rolige perioder for mediene vil gi større muligheter for mediedekning.    

Selv om enkelte ledere virker å være mer aktive enn andre, er et gjennomgående trekk ved 

mitt datamateriale at initiativ overfor mediene ikke prioriteres i arbeidet med barnevernets 

omdømmebygging. Dette på tross av at barnevernets omdømme står i en særstilling hva angår 

medienes eksklusive definisjonsmakt. 

Opinionens oppfatning av barnevernet, skapes nesten utelukkende gjennom medier. Dette 

skjer fordi barnevern er et tema de færreste har førstehånds erfaring med. Selv om mange 

gjerne kjenner noen som har direkte kontakt med barnevernet, vil de negative assosiasjonene 

knyttet til barnevern, føre til at positive opplevelser med barnevern ikke deles med andre. 

Folk som har negative opplevelser med barnevernet, vil av samme grunn være mer opptatt av 

å dele disse med omverdenen; Negative assosiasjoner til barnevern vil gjøre at det er mer 

akseptert å komme med negative ytringer om barnevernet. Slik blir mediene eneste kilde til 

informasjon for de fleste, med mindre det er snakk om negativ omtale. Dette kan også være 

grunnen til at barnevernet har vist seg å være høyere ansett av sine brukere enn av den øvrige 

befolkningen.  

Med mindre barnevernet klarer å snu det negative assosiasjonsmønsteret slik at folk også 

deler sine positive erfaringer med barnevern, vil informasjonskløften mellom opinion, 

barnevern og brukere forbli slik den er i dag. Dette kan føre til at enkelte hjelpetrengende ikke 
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får hjelp. Barnevernsyrket kan også gå glipp av essensiell motivasjons – og statusheving. Slik 

kan man også få færre søkere til barnevernsstudiet, og mindre velvilje hos bevilgende 

myndigheter. Følgelig kan man tross varierende grad av aktivitet blant informantene, si at 

dagens aktivitetsnivå ikke ser ut til å være i tråd med medienes viktighet for barnevernet.  

4) Hvordan forholder kommunalt barnevern seg til kommunikasjonsstrategien ”Et 

åpent barnevern”, og hva skal til for at en slik felles strategi blir fulgt opp og mest 

mulig nyttig for barnevernet under ett? 

Flere informanter uttrykker at de er positive til initiativet fra staten om at barnevernet skal bli 

åpnere. Selv om de fleste er klar over at strategien eksisterer, mener som nevnt ingen av 

informantene at kommunikasjonsstrategien har ført til praksisendring i deres kommune. En 

informant peker på at en slik strategi må inneholde noen overskrifter, for at det så blir opp til 

kommunene selv å tilpasse tiltak etter deres kommune. Dette likner også på måten Et åpent 

barnevern er utformet. En slik videreutvikling på kommunenivå, forutsetter imidlertid at den 

enkelte barneverntjeneste innehar riktig fagkompetanse på proaktiv eksternkommunikasjon. 

Et åpent barnevern inneholder flere eksempler på hvordan mål kan nås, men peker ikke på 

eksempler på detaljnivå. Informantenes uttalelser vedrørende mediehåndtering, kan tyde på at 

en strategi bør inneholde flere konkrete eksempler. Dette kan være hvilke spesifikke saker 

som bør kommuniseres til medier, og hvilke spesifikke informasjonstiltak som bør utøves 

overfor nevnte samarbeidspartnere.  

Det ser videre ut som et tidvis anstrengt forhold mellom stat og kommune har mye å si for 

manglende oppfølging av kommunikasjonsstrategien. Flere informanter uttrykker sterk 

misnøye med statlig barnevern, og oppgitthet over at staten kommer med anbefalinger ”uten å 

ha greie på hvordan det er i praksisfeltet.” Her pekes det på at en kommunikasjonsstrategi 

som i større grad kommuniseres at den kommer fra departementet enn fra Bufetat(Bufdir), 

kanskje vil bli bedre mottatt. Gjennomgående er imidlertid at mottakelsen av en 

kommunikasjonssatsing avhenger av hvordan det evnes å inkludere kommunalt barnevern i 

utarbeidelsen.   

Bekreftelse og avkreftelse av antakelser 

A1: Beslutningstakere i barnevernet har et negativt syn på bruk av strategisk 

kommunikasjon og PR- virksomhet for å forbedre omdømme. Selv om proaktiv 
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eksternkommunikasjon tilsynelatende nedprioriteres i flere kommuner, later ingen 

informanter til å ha negative assosiasjoner til det å jobbe strategisk for å bedre omdømme. 

Tvert imot ytrer de fleste at dette er noe som er positivt, og at det kunne vært høyere prioritert. 

Antakelsen avkreftes.  

A2: Praksis i barnevernet er å jobbe reaktivt med ekstern kommunikasjon. Flere 

informanter forteller om stor grad av aktivitet overfor samarbeidspartnere. Selv om flere også 

forteller om initiativtaking overfor medier, vurderer jeg denne å være for liten i forhold til den 

betydningen medier har for barnevernet. Medienes betydning for barnevernet gjør videre at 

aktiviteten som flere av informantene utviser overfor samarbeidspartnere, totalt sett vurderes 

for lav til at informantenes praksis kan ansees som proaktiv. Antakelsen bekreftes.   

A3: Barnevernet forsøker, men har vanskelig for å få positive nyhetssaker ut i mediene. 

Mange informanter uttrykker at mediene ikke er interessert i positive saker. Selv om noen 

peker på at de har hatt medier på besøk også uten at det har resultert i medieoppslag, har 

påfallende få av mine informanter eksempler på saker de selv har initiert overfor mediene. 

Antakelsen avkreftes.   

A4: Beslutningstakere i barnevernet har liten tro på at proaktiv kommunikasjon har en 

avgjørende betydning for barnevernet. Alle informantene uttrykker til en viss grad at de 

mener proaktiv kommunikasjon er avgjørende for barnevernet. Manglende prioritering av 

proaktiv eksternkommunikasjon i flere kommuner, kan på den annen side antyde det motsatte. 

Samtidig virker flere av de informantene som i større grad prioriterer eksterne 

kommunikasjonstiltak å være såpass bevisste på kommunikasjonens rolle for barnevernet, at 

antakelsen heller ikke kan bekreftes. Antakelsen verken bekreftes eller avkreftes. 

A5: Proaktiv eksternkommunikasjon nedprioriteres på grunn av høyt arbeidspress.  

To informanter nevner spesielt tid som en begrensende faktor for satsing på proaktiv 

eksternkommunikasjon. Samtidig har vi sett at de informanter som er blant de tilsynelatende 

mest aktive, uttrykker at det ikke nødvendigvis er tid det står på, men holdninger til hva som 

er viktig å prioritere. Selv om hun også påpeker viktighet i å jobbe med media, sier en 

informant at det er barnevern som er jobben, ikke mediehåndtering. Dette er en holdning også 

flere av mine informanter virker å ha, noe som også kan tyde på at mediehåndtering ikke 

hadde vært høyere prioritert om en hadde hatt lavere arbeidspress. Det at informanter som 
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virker å være mest aktiv vedrørende ekstern kommunikasjon, også er de som tilsynelatende 

har størst arbeidspress også ellers, er noe som kan tyde på at arbeidspress ikke er den mest 

avgjørende faktoren. Antakelsen avkreftes.  

Anbefalinger 

 Barnevernsledere bør ha større kunnskap om nyhetskriterier og informasjon som 

automatisk bør generere initiering overfor medier (Eksempler på saker gis i kapittel 5).  

 Barnevernsledere må bevisstgjøres viktighet av medieomtale i lokale medier og 

helgemagasiner, og prioritere kontakt med disse. 

 Barnevernsleder bør være eksponert i lokale medier i den grad at han eller hun blir et 

ansikt folk kjenner. I tillegg til å gi videre muligheter for medieomtale, kan dette 

ufarliggjøre barneverntjenesten i form av å knyttes til en person publikum kjenner til.   

 Barnevernsledere bør i større grad følge jevnlig med på medieomtale av barnevernet. 

Dette kan gjøres gjennom abonnementstjenester (Tilgjengelig på barnevernet.no). I 

tillegg til å oppdatere på den rådende diskusjonen, vil dette gi verdifulle tips til hvilke 

saker som kan spilles inn i medier av gjeldende barnevernstjeneste. 

 Journalister bør inviteres for å følge barnevernstjenesten i sitt arbeid. Dette vil være 

essensiell relasjonsbygging uavhengig av medieoppslag. 

 Informasjonstiltak overfor samarbeidspartnere bør gjøres etter ansvarsfordeling i den 

enkelte barnevernstjeneste. Her bør enkeltpersoner gis spesifikt ansvar for oppfølging, 

eksempelvis fordeles et antall spesifikke barnehager per saksbehandler.  

 I kommunikasjon med samarbeidspartnere (og i kommunikasjon med øvrig opinion), 

bør det fokuseres på noen få spesifikke tegn på tilfeller barnevernet skal kontaktes. 

Disse bør kommuniseres så tydelig at de blir allmennkjente, noe som vil senke terskel 

for å kontakte barnevernet. 

 

 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 115 

 

Litteraturliste 

Bøker og artikler: 

Aalberg, Toril og Eiri Elvestad. 2005. Mediesosiologi. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Allern, Sigurd. 2001. Nyhetsverdier. Kristiansand: IJ- forlaget. 

Apeland. Nils M. 2010. Det gode selskap. Omdømmebygging i praksis. Drammen: 

Hippocampus 

Askheim, Ole Gaute Aas og Tor Grenness. 2008. Kvalitative metoder for markedsføring og 

organisasjonsfag. Oslo: Universitetsforlaget.  

Backe-Hansen. Elisabeth. 1995. Til barnets beste. Beslutninger og beslutningsprosesser I 

barnevernet. Oslo: TANO A.S. 

Bang, Tor og Anne Rød (2003): Informasjon og samfunnskontakt: en innføring. Oslo: 

Abstrakt forlag AS. 

Blohowiak, DonaldW. 1987. No comment! An Executive’s Essential Guide to the News 

Media.New York; Praeger Publishers.  

Broom, Glen M. Cutlip & Center’s Effective Public Relations.Tenth Edition. Upper Sadle 

River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

Brønn, Peggy Simic og Øyvind Ihlen. 2009. Åpen eller innadvendt. Omdømmebygging for 

organisasjoner. Oslo: Gyldendal Forlag AS.  

Cantrell, Christina og Alana Newman. 2006. Children and Media Coverage of Trauma. Dart 

Center for Journalism and Trauma.  

Cappelen, Anders. 1998. Bruk pressen. Håndbok I hvordan din bedrift kan få positive 

medieomtale, og unngå negativ oppmerksomhet. Oslo: InfoFokus AS.    

Cappelen, Anders, Aina L. L. Christensen og Øystein Bonvik. 2007. God PR. Norsk markeds-

PR I praksis. Otta: Kommunikasjonsforlaget.no  

Cappelen, Anders, Aina L. L. Christensen og Øystein Bonvik. 2007. PR-tips. Otta: 

Kommunikasjonsforlaget.no  

Cresswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five 

Aproches. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.    

Cialdini, Robert B. 2007. Påvirkning – Teori og praksis. 3. utgave. Oslo: Abstrakt 

forlag AS. 

Cutlip, Scott M., Allen H. Center og Glen M. Broom. 2006. Effective Public Relations. ) 9. 

utgave. Upper Sadle River, New Jersey: Rearson Prentice Hall.  

 Doorley, John og Helio Fred Garica. 2007. Reputation Management. The Key to Successful 

Public Relations and Coroporate Communication. New York: Taylor & Francis Group.  



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 116 

 

Fombrun, Charles J. 1996. Reputation. Realizing Value from the Coroporate Image. Boston, 

Massachusetts: Harvard Business School Press. 

Grunig, James E og Todd Hunt. 1984. Managing Public relations. Orlando, Florida 3887: 

Harcourt Brace Jovanivich College Publishers. 

Harr, Erik. 2010. Medielobbyisme – kunsten at sætte en dagsorden. 2. opplag. Oslo:(?) 

Børsens Forlag. 

Haug, Magne. 2000. Informasjon eller påvirkning. Utviklingstrekk ved informasjon og 

samfunnskontakt som fag. 5. opplag. Bedriftsøkonomens forlag. 

Horverak, Sveinung og Asgeir Solstad (Red) 2008. Kort om barnevern. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2006. Psykologi i organisasjon og ledelse. 

3. Utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 

Kennamer, David J(editor). 1992. Public Opinion, The Press and Public Policy. Westport: 

Preager Publishers. 

Kotler, Philip. Markedsføringsledelse. 2005. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS 

Kitchen, Philip J. 1997. Public Relations: Principles and Practice .London, Thompson 

Learning 

Koch, Aril dog Katrine Koch. Barn av barnevernet.1995. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S.  

O’Keefe, Daniel J. 2002. Persuasion – Theory & Research. Thousand Oaks, California: 

Sage Publications, Inc. 

Schiffman, Leon G. og Leslie Lazar Kanuk. 2007. Consumer Behaviour. Niende Utgave. 

Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. 

Sidnell, Jack. 2010. Conversation analysis: An Introduction. United Kingdom: John Wiley & 

Sons Ltd. 

Silverman, David. 2005. Doing qualitative research. 2. utgave. Oaks, California: Sage 

Publications, Inc.    

Simonsen, Arne. 2007. Offentlig informasjons – og kommunikasjonsarbeid. Mål og metoder. 

3. utgave. Oslo: Kommuneforlaget AS. 

Smith, Ronald D. 2005. Strategic Planning for Public Relations. 2.utgave. Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Thagaard, Tove. 1998. Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen: 

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

Widerberg, Karin. 2005. Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt. Oslo: 

Universitetsforlaget. 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 117 

 

Østlyngen, Trine og Turid Øvrebø. 2006. Journalistikk. Metode og fag. 2. utgave. Oslo: 

Gyldendal Norsk Forlag AS 

Nettsider:  

http://www.adressa.no/nyheter/deglemtebarna/  

http://www.apeland.no/filer/RepTrak-Offentlig-2010-resultater.pdf 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Barnevern/Et%20%c3%a5pent%20barnevern.p

df 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Barnevern/Journalisthandbok.pdf 

http://www.freewebs.com/barnevernetdreper/ 

http://www.ks.no/u/Om-KS/Administrativt/Kort-om-KS/ 

http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%

20medier/100319_Del_1.pdf  

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7368332 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Til%20barnets%20beste%20-

%20samarbeid%20mellom%20barnehagen%20og%20barneverntjenesten.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/NOV

A%20Sammarbeid%20barnehage%20-%20barnevern.pdf 

http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2009/barnevern/ 

http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2011/barnevern/ 

http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/ 

http://www.ssb.no/emner/10/04/laeiby/ttab-2010-06-08-01.html 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201004/03/art-2010-10-04-01.html 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-

sporretimesporsmal/?qid=50041 

http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190 

http://www.apeland.no/filer/RepTrak-Offentlig-2010-resultater.pdf
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Barnevern/Et%20%c3%a5pent%20barnevern.pdf
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Barnevern/Et%20%c3%a5pent%20barnevern.pdf
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Barnevern/Journalisthandbok.pdf
http://www.freewebs.com/barnevernetdreper/
http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/100319_Del_1.pdf
http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/100319_Del_1.pdf
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7368332
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/NOVA%20Sammarbeid%20barnehage%20-%20barnevern.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/NOVA%20Sammarbeid%20barnehage%20-%20barnevern.pdf
http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2009/barnevern/
http://www.ssb.no/emner/02/barn_og_unge/2011/barnevern/
http://www.ssb.no/emner/03/03/barneverng/
http://www.ssb.no/emner/10/04/laeiby/ttab-2010-06-08-01.html
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=50041
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=50041
http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190


Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 119 

 

Vedlegg 1 

Publisert i magasinet ”Tøft, men verdt det”, innstikk i Dagbladet påsken 2011 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 120 

 

Vedlegg 2 

Hentet fra http://www.116111.no/Informasjonsmateriell 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 121 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 122 

 

Vedlegg 3 

23.03.11(http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4070867.ece)

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 123 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 124 

 

Vedlegg 4 

Publisert 23.03.11(http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4070866.ece)  



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 125 

 

Vedlegg 5 

Publisert 05.02.11 (Summnørsposten)  



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 126 

 

Vedlegg 6  

Publisert 29.05.2011 (http://dt.no/nyheter/laber-interesse-for-krisetelefon-1.6269332) 

 

 

 

http://dt.no/nyheter/laber-interesse-for-krisetelefon-1.6269332


Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 127 

 

 

 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 128 

 

Vedlegg 7 

Hentet fra http://www.bufetat.no/presse/ 

 

http://www.bufetat.no/presse/


Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 129 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 130 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 131 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 132 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 133 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 134 

 

 

 

 



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 135 

 

Vedlegg 8 

Intervjuguide 

Generelt 

Kommune/dato: 

Innledning med informasjon om prosjektet. 

 

1. Kan du si litt om bakgrunnen din?  

- Hvor lenge har du vært leder her?  

- Hva har du gjort tidligere? 

2. Kan du si noe om organiseringen av barnevernet i din kommune?  

- Hvor mange jobber her? 

- Flere ledere? 

3. Kan du gi et cirka - tall på hvor mange saker en saksbehandler jobber med her i 

gjennomsnitt(Mottak, undersøkelse og tiltak/eventuelt oppfølging av fosterhjem)? 

 

Strategier  

4. Finnes det noen spesiell kommunikasjonsstrategi eller mediestrategi for barnevernet i din 

kommune? 

- Har det vært snakk om dette å utvikle dette? 

5. Hvilket forhold har dere til kommunikasjonsstrategien utviklet av staten: ”Et åpent 

barnevern”?  

- Hvordan ble denne mottatt hos dere da den kom? 

- Førte den til endring i kommunikasjonspraksis hos dere?  

- I hvilken grad tror du kommunale barnevernsansatte har denne i bakhodet i 

dag? 

6. I hvilken grad mener du en slik felles kommunikasjonsstrategi kan være til nytte for 

barnevernet i kommunene? 

7.  Hva skal til for at en slik blir fulgt opp i større grad? 

8. Har dere noen nedfelt plan for å håndtere kommunikasjonen ved eventuelle kriser i 

barnevernet i kommunen? 
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- Om så er: hvem utformet den, hvem kjenner til den? 

- Har den blitt brukt? 

 

Kommunikasjonsarenaer og interessenter 

9. Hvem ser du som de viktigste målgruppene for barnevernets kommunikasjon? 

- Nasjonalt 

- I din kommune 

10. Hva mener du er de viktigste arenaene for å kommunisere hvem barnevernet er og hva det 

gjør? 

- Nasjonalt 

- I din kommune 

11. Hva ser du som de viktigste mediene for barnevernet å kommunisere gjennom? TV, 

lokalavis, riksdekkende? 

- Nasjonalt 

- I din kommune 

12. Internavis i barnevernet? 

- Nasjonalt 

- I din kommune 

  

Barnevernets kompleksitet, identitet og virksomhetsidentitet 

13. Kan du si noe om det finnes fastsatte verdier som skal være gjennomgående i barnevernets 

arbeid?  

- Egne her i kommunen? 

14. Mener du barnevernet som ett er flinke til å formidle disse i sin kontakt med interessenter? 

- Hva med barnevernet i din kommune 

15. Har du kjennskap til hvorvidt barnevernet har enn felles formulert visjon? 

- Har dere en egen her i din barneverntjeneste? 

16. Hvordan ønsker du at folk skal se på barnevernet i fremtiden? 

 

Personlig kontakt med involverte 

17. Har dere fått tilbakemelding på- eller gjort noen evaluering av nettsidene deres?  
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- Hvor viktig anser du dem for å være for hvordan barnevernet oppfattes?  

- Har noen spesielt ansvar for denne? 

18. Har dere fått noe tilbakemelding eller gjort noen evaluering på telefontjenesten deres?  

- Hvor viktig anser du denne for å være for hvordan barnevernet i din kommune 

oppfattes? 

19. Har dere fått noe tilbakemelding eller gjort noen evaluering på beliggenheten eller 

kontorene deres?  

- Hvor viktig anser du denne for å være for hvordan barnevernet i din kommune 

oppfattes? 

20. I hvilken grad er det vanlig for barnevernsansatte i kommunen på eget initiativ å oppsøke 

skoler, barnehager, sykehus osv for å fortelle om egen virksomhet? 

- Hvor gjøres dette? 

- Hvordan gjøres dette? 

- Hvor ofte gjøres dette? 

- Hvor viktig anser du dette for å være for hvordan barnevernet i din kommune 

oppfattes? 

 - Hvilke følger tror du dette arbeidet har? 

- (Om personen uttrykker slikt arbeid som ønskelig) Hva mener du skal til for at dette 

skal prioriteres? 

 

21. Har dere noe system for å fange opp og behandle respons fra brukere? 

22. Har dere noen tanker om hva en kunne gjort bedre kommunikasjonsmessig i forhold til 

disse i din kommune? 

 

Diskusjon 

23. Har dere diskutert kommunikasjonsstrategier i etatens omdømmearbeid? 

- Noen dere ser som mer ønskelige? 

- Mindre ønskelige? 

Medietrening 

24. Kan du si noe om medietrening hos dere? 

 - Hvem har fått kurs? 

- Når var siste kurs? 
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- Fikk dere skolering i hvilke saker hva mediene er ute etter?  

- Fikk dere eksempler på hvilke saker eller vinklinger mediene kan være interessert i å 

få fra dere? 

- Fikk dere tips om hvordan å selge inn saker til journalister? 

 

25. Oppfatter du at medietreningen har gjort ansatte komfortable med å forholde seg til 

henvendelser fra mediene? 

Kontakt med aktuelle medier/ reaktiv mediehåndtering  

26. Blir dere ofte kontaktet av medier?  

27. Kjenner du til hvilke journalister i din region som vanligvis dekker barnevernssaker? 

28. Har dere rutiner for hvem som skal ta seg av slike henvendelser og uttale seg i medier?  

29. Hvem kan uttale seg, eventuelt skrive kronikker osv? 

30. Finnes det noen form for rutine for å registrere og arkivere medieomtale av barnevernet i 

kommunen? 

31. Rutiner for å korrigere eventuelle feilaktige eller misvisende opplysninger som måtte 

komme frem i mediene? Eksempel? 

32. Tror du ledere i din posisjon føler seg trygge på lover og regler for hva de kan uttale seg 

om? 

 

Proaktiv bruk av medier og kommunikasjon 

33. Forekommer det at barnevernet selv tar kontakt med mediene når det er noe det ønsker å 

kommunisere? Kan du nevne eksempler på en slik situasjon?   

34. Har dere noe mål for hvordan dere ønsker å framstå i medier? 

35. Har dere blitt oppfordret til å jobbe proaktivt mot medier og eventuell skolering i dette? 

- Hva ser du som de viktigste grunnene til at dere gjør, evt. ikke gjør dette? 

36. Har dere noen tanker om hva en kunne gjort bedre kommunikasjonsmessig i forhold til 

medier i din kommune? 

 

Ekstern kommunikasjonshjelp 

37. Har dere noen etaten dere føler dere trygge på at kan gi gode svar hvis det er noe dere 

lurer på med kommunikasjon? 
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38. Kan du si noe om deres forhold til kommunens kommunikasjonsavdeling? 

 - I hvilken grad henvender dere til dem for råd/bistand i kommunikasjon?  

 39. I hvilken grad har dere brukt ekstern hjelp til PR og kommunikasjon kommunen?  

 

Omdømmemålinger 

40. Hva vet du om hvordan det står til med barnevernets omdømme og målinger på det? 

- På nasjonalt plan 

- I din kommune (Evt. mindre formelle samtaler og undersøkelser hos brukere dere har 

kontakt med) 

- Målinger blant egne ansatte og trivselsmålinger 

41. Vet du hos hvilke grupper omdømmet har blitt målt? 

- Skilles det mellom ulike grupper? 

42. Kjenner du ut ifra disse målingene til hvor det kan foreligge misstillitt til barnevernet? 

(Eks misstillitt til avgjørelser, oppfølging, behandlingstid, arbeidsmiljø, ledelse, etikk, 

tilgjengelighet osv.)  

- Hvilke områder ser du for deg selv? 

Omdømme 

43. Har dere fått oppfordringer fra statlig barnevern til å drive omdømmebygging, i så fall 

hvordan? 

44. Hvordan vurderer du muligheten for at en instans som barnevernet skal kunne ha et godt 

omdømme i samfunnet? 

45. Hvilke grupper ser du som viktigst å ha et godt omdømme hos? 

46. Hvilke verdier mener du er de viktigste å kommunisere til disse gruppene? 

47. Hvilke fordeler tenker du medfører et barnevern med et godt omdømme hos 

- Befolkningen generelt? 

- Myndighetene(Regjering/Storting)? 

- Berørte barn, foreldre, indirekte berørte? 

- Medier 

- Andre i kommunen 

 

Medienes rolle for omdømme  



Masteroppgave i Medievitenskap – 07.09.2011 

 

Side 140 

 

48. Hvordan vurderer du mediers rolle i forhold til å bygge et godt omdømme?  

49. I hvilken grad tror du medier kan spille en annen rolle for barnevernet enn for andre 

institusjoner? Evt. Hvorfor tror du det er slik? 

 

Ansvar for omdømmet 

50. Hvor tror du andre barnevernsledere mener hovedansvaret for å bygge og ivareta 

barnevernets omdømme ligger? (Politikere/departement, direktorat, barneombud, Bufetat, 

kommune?) 

51. Tror du denne oppfatningen deles med andre ansatte? 

 

Avslutning: Noe du vil føye til? 

 


