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Abstract 

Socialtjänstens arbete med barn och unga går ut på att ge barn och deras familjer 
stöd och hjälp då det uppstår problematik i deras livssituation. Arbetet ska i så stor 
utsträckning som möjligt ske på frivillig väg och framför allt sätta barnets bästa i 
första hand. Trots denna intention om att ge stöd och hjälp åt familjer finns det 
mycket som tyder på att många föräldrar upplever en rädsla och oro inför kontakt 
med socialtjänsten. Anonyma diskussionsforum är en plattform där diskussioner 
om socialtjänsten är ett omdiskuterat ämne. Studiens syfte är därmed att studera 
diskussioner gällande socialtjänstens arbete med barn och unga på anonyma 
diskussionsforum, för att undersöka forumanvändares uppfattning av socialtjänsten 
samt hur föräldraskap diskuteras i förhållande till inblandning av socialtjänsten. 
Metodvalet för undersökande av diskussionstrådarna är diskursanalys med ett 
diskurspsykologiskt angreppssätt. Resultatet har analyserats utifrån teoretiska 
ramverk som socialkonstruktionism, diskurspsykologisk teori samt teori om 
sociala fält och kapitalformer. Resultatet visar på att den dominanta diskursen 
gällande socialtjänsten på de anonyma forumen är att socialtjänsten är inkompetent. 
Vidare visar resultatet att kontakt med socialtjänsten är oförenligt med identiteten 
“en bra förälder”.  

Nyckelord: Socialt arbete, Socialtjänsten, Föräldraskap, Diskursanalys, 
Diskussionsforum 
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1. Inledning  
Socialtjänsten är rävar…  -Anonym forumanvändare på Flashback 

Socialtjänstlagen är delvis utformad efter intentionen att enskilda individer och exempelvis 
familjer ska söka sig till socialtjänsten då de är i behov av stöd och hjälp i sin livssituation. 
Dock inleds kontakten mellan familjer och socialtjänsten ofta genom att det görs en 
orosanmälan av någon i familjens omgivning. Enligt Socialtjänstlagen 14 kapitel 1 § är flera 
myndigheter och yrkesverksamma i samhället skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten 
om kännedom/misstanke om att ett barn far illa uppstår (Leviner & Eneroth, 2014:67). 
Utgångspunkten för socialtjänstens arbete är att stöd och hjälp ska ges i samråd med barnets 
vårdnadshavare, eller med barnet själv om denne är över 15 år (Singer, 2019:253).  

Trots socialtjänstens målsättning att ge stöd och hjälp åt familjer finns det röster som riktar 
stark kritik mot socialtjänstens arbete med barn och unga. Detta har bland annat 
uppmärksammats under den senaste tidens desinformationskampanjer på islamistiska 
internetforum där socialtjänsten bland annat anklagas för att ta barn ifrån deras hem och 
sekularisera dem som i ett led i ett krig mot islam (Lernfelt, 2022).  

Under praktikperioden under socionomutbildningen befann vi oss båda i organisationer där 
arbetet, på olika sätt, innefattade barn och deras föräldrar. Utifrån dessa erfarenheter lade vi 
båda märke till de svårigheter som kan uppstå då det blir aktuellt att göra en orosanmälan när 
det finns kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Utifrån våra erfarenheter är många 
föräldrars uppfattning av socialtjänsten präglad av negativa associationer och en orosanmälan 
ses inte sällan som ett kritiserande och ifrågasättande av deras föräldraskap. Vidare fick detta 
oss att fundera på vad det råder för allmän uppfattning gällande socialtjänsten med särskild 
inriktning på arbetet barn och unga. Präglas den av föreställningen om en hjälpande instans dit 
föräldrar kan vända sig för att få stöd och hjälp i sitt föräldraskap? Eller är uppfattningen 
snarare präglad av föreställningen om en disciplinerande myndighet vars syfte är att kontrollera 
och ifrågasätta föräldrar i deras föräldraskap, eller kanske något däremellan? Socialtjänstens 
insatser ska i så hög grad som möjligt ske på frivillig basis vilket innebär att det är av stor vikt 
att föräldrar har förtroende för socialtjänsten samt att socialarbetare lyckas engagera föräldrar 
i att samarbeta för att förbättra barnens situation. För att kunna göra detta så krävs insikt i hur 
föräldrar uppfattar socialtjänsten och vad som hjälper respektive stjälper ett samarbete.  

Då inblandning av socialtjänsten verkar vara en källa till oro hos många föräldrar har vi valt att 
studera diskussionstrådar på anonyma forum för att få ta del av en mer frispråkig diskussion 
kring socialtjänsten utan den påverkan som vår roll som socionomstudenter skulle kunna 
innebära. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Genom att studera diskussioner på anonyma forum gällande socialtjänstens arbete med barn 
och unga vill vi undersöka forumanvändares uppfattning av socialtjänsten samt hur 
föräldraskap diskuteras i förhållande till inblandning av socialtjänsten. 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar; 

• Vilka föreställningar om socialtjänsten finns på de anonyma forumen? 
• Vilka föreställningar om föräldraskap finns i diskussionstrådarna gällande 

socialtjänsten? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt redogörs för vissa begrepp som används genomgående i studien vilka vi bedömer 
kräver ett visst förtydligande.  

Föräldrar 
Vi använder oss av en vid definition av begreppet föräldrar men för att tydliggöra inkluderar 
vi de personer som har, eller har haft, ett övergripande ansvar för ett barns vård och uppfostran. 
Detta kan exempelvis vara biologiska föräldrar, styvföräldrar eller fosterföräldrar. 
 
Användare/Forumanvändare 
För att delta i diskussioner på Flashback och Familjeliv behöver var och en skaffa sig ett 
användarkonto på dessa anonyma forum. När vi använder oss av begreppet 
användare/forumanvändare hänvisar vi till personer som har ett användarkonto och därmed har 
kunnat yttra sig i de diskussioner som utgör studiens empiriska material.  

Diskussionstråd 
Begreppet diskussionstråd(ar) innebär de diskussioner som förs på de anonyma forumen 
gällande socialtjänstens arbete och föräldraskap.  

Trådstart 
Varje diskussionstråd består av en så kallad trådstart, det vill säga en text som blir starten på 
den diskussion som sedan tar fart på de anonyma forumen.  

Trådstartare (TS) 
Den användare/forumanvändare som tar initiativet till diskussionen och därmed står bakom 
trådstarten refereras som trådstartare i denna studie.  

1.3 Avgränsning 

Härmed redogör vi för nämnvärda aspekter som inte kommer att ingå i föreliggande studie. 
Studien kommer inte att innefatta ett tidsperspektiv, det vill säga inte studera förändringar i 
föreställningar gällande socialtjänsten och föräldraskap över tid. Vi har istället valt att 
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undersöka de aktuella föreställningarna och därmed sträckt oss till diskussionstrådar 
publicerade under de senaste tio åren. En annan avgränsning är att vi inte undersöker barns 
föreställningar gällande socialtjänsten och föräldraskap då en sådan studie eventuellt hade 
försatt barn i en etiskt tveksam situation. Till sist vill vi nämna att vi inte kommer göra en 
jämförande studie mellan föreställningar på Flashback respektive Familjeliv. Vi har dock valt 
att inhämta material från båda dessa forum då statistiken, nämnd ovan, visar att det finns stora 
skillnader i hur många män respektive kvinnor som besöker de båda forumen.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis redogöra för vår sökprocess gällande tidigare forskning. 
Därefter presenteras den tidigare forskningen uppdelad i tre olika avsnitt och teman; 
“Interaktioner på nätet”, “Internetanvändande för föräldraskap” samt “Bilder av 
socialtjänsten”.  

2.1 Sökprocess  
I vår sökprocess efter tidigare forskning började vi att utforska Uppsala universitets biblioteks 
söktjänst som har flera databaser. Vi började söka på svenska:  

(socialtjänst*) AND ((upplevelse*) OR (uppfattning*) OR (erfarenhet*) OR (bild*)) AND 
((brukar*) OR (föräld*) OR (klient*)) vilket inte gav särskilt många relevanta resultat.  

Vi gick därmed vidare och använde oss av engelska sökord: 

(("social work") OR ("social services")) AND ((experience*) OR (perception*)) AND 
((parent*) OR (client*)) och (parent*) AND (internet*).  

Vi avgränsade sedan sökningen ytterligare genom att välja ut endast “peer reviewed”. Dessa 
sökord resulterade i betydligt mer relevant forskning än de svenska sökorden. Vidare har vi i 
vissa fall använt oss av kedjesökning, det vill säga att vi har letat upp och använt referenser i 
de forskningsartiklar vi hittat i den ursprungliga sökningen. Nedan redogörs för det 
forskningsfält föreliggande studie befinner sig inom. 

2.2. Interaktioner på nätet 

Att interaktion via internet skiljer sig från interaktion i “verkligheten” blir tydligt på anonyma 
internetforum där diskussionerna sticker ut när det kommer till bland annat ordval och 
frispråkighet. Därmed är det relevant för oss att ta del av tidigare forskning som studerat 
interaktion via internet.  

Det finns olika ingångar för att studera detta ämne; Blomberg och Stier (2019) har, likt 
föreliggande studie, studerat diskussionsforumet Flashback.org och analyserat 
diskussionstråden gällande den högerextremistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen 
(NMR). Studien visar att diskussionstråden, där sympatisörer av NMR respektive kritiker 
diskuterar, kan förstås som en retorisk kamp om vem som besitter sanningen. Genom forum 
som dessa och andra sociala medier sprids information och åsikter i större utsträckning idag än 
tidigare vilket kan skapa konsekvenser för den ”verkliga” världen. Språket används som ett 
medel för att framföra åsikter som påstås vara sanna vilket i sin tur skapar föreställningar om 
”verkligheten” (Blomberg & Stier, 2019:8–9).  
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Lee och Chun (2016) undersöker huruvida kommentarer online samt opinionsundersökningar 
påverkar människors benägenhet att uttrycka sin åsikt kring olika företag på sociala medier. 
Resultatet visar på att det finns en interaktion mellan onlinekommentarer samt 
opinionsundersökningar och individers tidigare åsikt kring ett företag. Personer med tidigare 
negativa åsikter är mer benägna att uttala sig på sociala medier efter att ha tagit del av 
onlinekommentarer samt opinionsundersökningar än personer med tidigare positiva åsikter 
(Lee & Chun, 2016:484). 

Även Grabner- Kräuter och Bitter (2015) undersöker beteenden på sociala nätverk med syfte 
att förstå hur deltagarnas tillit till dessa plattformar ser ut. Både deltagandet på sociala nätverk 
samt graden av hur privat information medlemmar väljer att avslöja gällande sig själva stegrar 
alltmer. Trots att användarna av de sociala nätverken är medvetna om eventuella risker och hot 
kopplade till deras aktiviteter på sociala nätverk är detta inte något som speglas i deras beteende 
(Grabner-Kräuter & Bitter, 2015:49). Författarna menar att det finns anledning att tro att 
”socialt kapital” spelar en stor roll i detta beteende. Utan tillit till de sociala nätverken skulle 
informationen, nöjet, det sociala och emotionella stödet med mera bli begränsat för användarna 
– både på grund av hur de sociala nätverkens infrastrukturen är uppbyggd samt i förhållande 
till de andra användarna. Ju mer tillit det finns till de sociala nätverken desto mer delar 
användarna med sig av, får de kontakt med andra med mera. Detta kan i sin tur bidra till ett 
större socialt kapital (Grabner-Kräuter & Bitter, 2015:60).  

Gemensamt för dessa studier är hur deltagandet online påverkar våra ”verkliga” liv. Vad vi tar 
för sant, vilka åsikter vi antar som våra egna och vår uppbyggnad av socialt kapital kan enligt 
forskningen formas av detta deltagande via nätet. För vår studie blir dessa forskningsfynd 
relevanta då vi ämnar ta del av diskussioner gällande socialtjänsten på nätet vilket därmed 
innebär att vi behöver beakta att det kan ligga många olika aspekter och agendor bakom dessa 
diskussioner och uttalanden.  

2.3 Internetanvändande för föräldraskap  
Med anledning av vårt syfte är det av intresse för oss att ta del av forskning som behandlar 
föräldrars internetanvändning i syfte att få stöd och information gällande just sitt föräldraskap. 
Både Lundin (2020), Baker & Sanders (2016) och Plantin & Daneback (2009) konstaterar att 
internet är en flitigt använd källa hos dagens föräldrar när det kommer till att söka information 
om, samt få stöd i, sitt föräldraskap. Till skillnad från samtida föräldrar vände sig de äldre 
generationerna till sina egna föräldrar då behovet av information och stöd kring barn och 
föräldraskap uppstod. Överlag har inhämtandet av stöd och information från andra människor 
i ens närhet så som familj, släkt och vänner gällande föräldraskap minskat i samma takt som 
motsvarande istället blivit tillgängligt via internet (Baker & Sanders 2016:918; Plantin och 
Daneback 2009:42).  

Lundin (2020:687) konstaterar att föräldrar som söker stöd via internet då de känner oro för 
sina barn kan uppleva en trygghet i att kunna vara anonyma, att interagera via internet i stället 
för ansikte mot ansikte, att risken för att bli dömda minskar, att det går att finna andra föräldrar 
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i liknande situation samt att internet som plattform kan vara ett led i att bryta isolering. Baker 
& Sanders (2016:926) redogör för att de flesta föräldrar använder sig av internet i syfte att söka 
information och stöd gällande föräldraskap – även de föräldrar som inte är benägna att söka sig 
till andra typer av föräldrastöd såsom föräldragrupper och utbildningar. Även när det kommer 
till skillnader i socioekonomisk status verkar de flesta föräldrar ha tillgång till internet och 
använda det som en källa för inhämtande av information och stöd i sitt föräldraskap.  

2.4 Föreställningar om socialtjänstens arbete 
Eftersom vi ämnar undersöka socialtjänsten och föräldraskap är det av intresse att ta del av 
forskning där föräldrar har fått komma till tals gällande sina personliga erfarenheter av 
socialtjänsten. När det gäller föräldrars erfarenheter och upplevelser av att vara föremål för 
socialtjänstens utredningar eller insatser finns en hel del, framför allt internationell, forskning. 
När det gäller dessa upplevelser är frågor om makt central (Dumbrill 2006; Bouma et al., 2020; 
Tembo, 2020).  

Dumbrill (2006) visar i sin studie att föräldrars upplevelser kring insatser från socialtjänsten 
påverkas av hur socialarbetaren använder makt. Detta påverkar i sin tur vilka strategier 
föräldrar använder för att hantera insatsen. Dumbrill (2006:30–32) utläser två olika sorters 
makt som socialarbetare använder. Antingen makt som används mot och över föräldrarna eller 
makt som används tillsammans med föräldrarna. Dumbrill (2006:33) menar att det finns tre 
olika strategier föräldrar använder för att hantera inblandningen av socialtjänsten. Dessa är: 
”öppet motstånd”, att “spela med”/låtsas att samarbeta och slutligen att jobba tillsammans med 
socialarbetaren. Dumbrill (2006:34) argumenterar för att om socialarbetaren använder makt 
över föräldrarna använder föräldrarna strategierna ”öppet motstånd” eller ”spela med”. Om 
socialarbetarna använder makt tillsammans med föräldrarna används huvudsakligen strategin 
att jobba med socialarbetarna men ibland används också strategin att “spela med” (Dumbrill, 
2006:34).  

I Tembos (2020) studie, som studerar de känslomässiga upplevelser och strategier som 
föräldrar med invandrarbakgrund i Norge har respektive använder i kontakt med socialtjänsten, 
så visar även hon på strategier att “spela med” och även att föräldrar anpassar sina 
känsloreaktioner till vad de tror att socialarbetarna förväntar sig (Tembo, 2020:261). Skräcken 
att socialarbetarna ska ta föräldrarnas barn är vanlig (Schreiber et al., 2013:707; Tembo, 
2020:259) vilket kan tänkas vara en anledning till att föräldrar väljer att låtsas samarbeta trots 
att de inte håller med om socialarbetarnas bedömning kring familjen.  

Skam är också en återkommande känsla hos många föräldrar (Gibson, 2015; Schreiber et al., 
2013; Tembo, 2020). Gibson (2015) argumenterar för hur skam har en betydande roll i socialt 
arbete med barn och unga. Han diskuterar även skillnaden mellan känslor av skam respektive 
skuld och menar att skam kan leda till destruktiva handlingar och brist på empati medan 
skuldkänslor är förknippat med mer socialt positiva och empatiska handlingar som att be om 
ursäkt (Gibson, 2015:335–336). Även Gibson (2015:337) nämner strategin “spela med” men 
menar att den används som en strategi för att undvika sin skam och att bli dömd av 
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socialarbetare. Vissa föräldrar beskriver också känslor av ilska (Schreiber et al., 2013:710; 
Tembo, 2020:260) och kan då öppet opponera sig mot socialarbetaren (Dumbrill, 2006:33-34; 
Schreiber et al., 2013:710; Tembo, 2020:262-263) men också anstränga sig för att inte visa 
dessa känslor (Tembo, 2020 262-263). 

Vi har också intresserat oss för forskning som behandlar en mer “allmän” bild av socialtjänsten, 
då denna kan visa på de mer övergripande diskurser som finns kring socialtjänsten i samhället. 
Den forskning vi tagit med här är dels forskning kring medias bild av socialtjänsten, dels en 
kvantitativ studie kring hur nöjda föräldrar är med de insatser som de erfarit genom 
socialtjänsten i England.  

Medias förmåga att forma den allmänna bilden i olika frågor är väl beforskad (Best, 1995; 
Chaffee & Frank, 1996; Hiebert, 1999; Zaller, 1992, refererade i Gibelman, 2004:331). 
Blomberg (2019) visar i sin studie hur nyhetsmedia i Sverige framställer socialtjänsten. 
Blomberg har i sin diskursanalys undersökt nyhetsmedias rapportering av socialtjänsten mellan 
2010 och 2015 och identifierar sju olika typer av narrativ där det dominerande narrativet är 
“krisen inom socialtjänsten” som porträtterar bland annat hur socialtjänsten misslyckas med att 
hjälpa barn vilket förklaras med för tunga arbetsbördor och brist på resurser (Blomberg, 
2019:240). Gibelman (2004) har undersökt hur tv-serier i USA framställer socialarbetaren och 
diskuterar hur serier porträtterar andra professioner som polis, advokater och läkare som 
kompetenta, engagerade och välutbildade medan socialarbetare framställs som inkompetenta, 
outbildade och som att de utför ett arbete som vem som helst skulle kunna utföra (Gibelman, 
2004:332). Wilkins & Forrester (2021) undersöker hur nöjda föräldrar är med de insatser som 
de erfarit genom socialtjänsten i England. Resultatet visar att trots viss sporadiskt 
förekommande positiv respons beskriver de flesta föräldrar att de varit missnöjda med de 
insatser som erbjudits (Wilkins & Forrester, 2021:2223). 

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet 
Då forskningen vi använt oss av är artiklar som är kollegialt granskade tänker vi att det 
säkerhetsställer en viss kvalité på forskningen vi tagit del av och redogjort för. Det finns en hel 
del forskning om föräldrars erfarenheter av socialtjänsten och huvudsakligen utgörs empirin av 
intervjuer. Vi har också gått igenom forskning kring hur socialtjänsten porträtteras i media. 
Vidare visar forskningen att föräldrar idag använder internet i högre grad som hjälp i sitt 
föräldraskap både när det gäller råd och stöd. Vi har även redogjort för forskning som visar hur 
människor interagerar med varandra över internet. Vi har inte funnit någon forskning som 
explicit studerar hur föräldrar kommunicerar kring sina erfarenheter av socialtjänsten på 
anonyma forum. I förhållande till tidigare forskning, kring föräldrars upplevelser och 
erfarenheter av socialtjänsten, där empirin som sagt huvudsakligen består av intervjuer kan 
eventuellt vårt val av empiri vara ett intressant tillägg och visa på aspekter som kanske inte 
framkommer i en intervju. Tidigare forskning visar på att skamkänslor är vanliga för föräldrar 
som har erfarenhet av socialtjänsten. Vi tänker oss att en studie som undersöker 
diskussionstrådar på anonyma forum som Flashback och Familjeliv kan ge outtalade 
erfarenheter och känslor ett annat utrymme än vad som vanligtvis tillåts i en intervjusituation 
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där två personer sitter ner öga mot öga. Detta kan även bidra till det sociala arbetets praktik då 
det kan visa på hur socialtjänsten kan förbättra information till och bemötande av föräldrar.  
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3. Teori 
Denna studie kommer använda diskursanalys både som metodologiskt och teoretiskt verktyg 
då det inom det diskursanalytiska fältet finns olika riktningar och det är ett angreppssätt som 
innehåller både teori och analysmetod. Vissa riktningar är mer teoribetonade med få konkreta 
metodverktyg medan andra har ett tydligare tillvägagångssätt. Föreliggande studies 
diskursanalytiska riktning kommer huvudsakligen att vara diskurspsykologi. Enligt Winter 
Jørgensen och Phillips (2000:10) “är det viktigt att man inte använder diskursanalysen som en 
analysmetod lösryckt från den teoretiska och metodologiska grunden”. Detta innebär med 
andra ord att med ett användande av diskursanalys medföljer automatiskt vissa teoretiska 
perspektiv och antaganden, varav ett är socialkonstruktionismen vilken vi kommer att redogöra 
för vår relation till nedan. I anslutning till socialkonstruktionismen kommer vi kort förklara 
vissa poststrukturalistiska tankar och annan teoribildning kring diskursanalys som vi bedömt 
vara av värde för denna studie och sedan gå in på diskurspsykologi mer specifikt. Slutligen 
redogörs för sociala fält och kapitalformer, samt våra tankar hur detta kan vara användbart i 
vår undersökning. 

3.1 Socialkonstruktionism och Poststrukturalism  
Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen är 
ett brett perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11; Alvesson & Sköldberg, 2017:28) 
vilket har som utgångspunkt att verkligheten är socialt konstruerad och därmed fokuseras 
forskning på att undersöka dessa konstruktioner (Alvesson & Sköldberg, 2017:28). Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:11–12) refererar Burrs (1995) fyra premisser som binder samman 
olika socialkonstruktionistiska angreppssätt: 

• En kritisk inställning till självklar kunskap, den kunskap vi tar för självklar är inte 
nödvändigtvis den objektiva sanningen. Vi skapar verkligheten genom vårt 
kategoriserande och därmed begränsas vår bild av verkligheten av dessa kategorier. 

• Historisk och kulturell specificitet, vår kunskap är alltid färgad av den historiska och 
kulturella kontext vi befinner oss i. 

• Samband mellan kunskap och sociala processer, hur vi uppfattar världen produceras 
och reproduceras i sociala processer. 

• Samband mellan kunskap och social handling, vilka handlingar vi ser som naturliga och 
onaturliga beror på vilken social världsbild vi lever i. 

Alvesson och Sköldberg (2017:55) refererar till Barlebo Wennerberg (2001) när de beskriver 
hur socialkonstruktionismen kan delas in i ett kritiskt perspektiv, en sociologisk teori, ett 
epistemologiskt antagande och slutligen en ontologisk position, där den ontologiska positionen 
skulle vara den mest radikala enligt Alvesson och Sköldberg (2017:55) då det innebär ett 
antagande om att verkligheten är konstruerad. Här menar vi i enighet med det som Winther 
Jørgensen och Phillips (2000:104) skriver, att det finns en fysisk verklighet utanför människors 
konstruktioner men att den får mening genom språket. Verkligheten begränsas också av 
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språket, exempelvis finns det ord för vissa fenomen i ett språk men som saknar uttryck i andra 
språk. Det svenska ordet lagom saknar motsvarighet i många andra språk och det engelska 
ordet bias saknar en svensk benämning som fångar fenomenet i samma mening. Vidare är det 
också på sin plats att nämna något om poststrukturalismen, som också har en stark anknytning 
till det diskursanalytiska fältet. 

Poststrukturalismen kritiserar strukturalismens statiska syn på språkets struktur (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000:17). Poststrukturalismen menar i enighet med strukturalismen att 
tecken (exempelvis ord) får sin betydelse genom att skilja sig från andra tecken. Men till 
skillnad från strukturalismen så anser poststrukturalismen att sättet ett tecken skiljer sig från 
andra tecken förändras beroende på kontext (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 17). Vi 
tänker oss detta som i ett kalejdoskop där glasbitar bildar olika mönster, en rosa glasbit kan 
vara ett blad på en blomma eller spetsen av en pyramid beroende på hur kalejdoskopet snurras, 
men skiljer fortfarande ut sig från de andra glasbitarna i färg och form.  

I föreliggande studie innebär den socialkonstruktionistiska ansatsen att vi intresserar oss för 
hur forumanvändare konstruerar socialtjänsten samt föräldraskap i interaktionen med varandra 
på Flashback och Familjeliv. Med ett socialkonstruktionistiskt och poststrukturalistiskt synsätt 
är vår förståelse av världen inte en direkt reflektion av världen ”där ute” utan ett resultat av 
historiska och kulturella föreställningar och världen anses därmed vara kontingent, med andra 
ord icke-essentiell. Denna världsbild skapas och upprätthålls samt förändras genom människors 
interaktioner i det vardagliga livet, så även genom interaktioner på nätet (Winther Jørgensen 
och Phillips, 2000:104). 

3.2 Diskursanalytiska begrepp 
Diskurser kan sägas vara de olika mönster som människors språk är strukturerat i (Lundin, 
2008). Därtill menar vi, likt i exemplet ovan med kalejdoskopet, att det finns flera olika 
mönster, det vill säga diskurser. Vi menar också att dessa till viss del är föränderliga genom sin 
kontext som kan vara exempelvis historisk eller kulturell. Till exempel så ser den medicinska 
diskursen antagligen annorlunda ut idag än på 1900-talets början. Diskursanalys går ut på att 
analysera dessa mönster. 

När det kommer till diskursanalytiska begrepp har vi främst använt oss av begrepp från det 
diskurspsykologiska angreppssättet, vilka kommer redogöras för nedan, men även plockat 
vissa delar ur diskursteori samt kritisk diskursanalys. När det kommer till den kritiska 
diskursanalysen har föreliggande studie använt sig av begreppet diskursordning vilket redogörs 
för vidare i metodkapitlet. När det kommer till diskursteorin har vi använt oss av begreppet 
antagonism. Detta är ett begrepp som beskriver hur konflikt kan uppstå mellan diskurser eller 
identiteter, detta benämns som att det uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan olika 
diskurser/identiteter. Olika varianter kan samexistera så länge de inte hindrar varandra. Om de 
däremot ställer vissa krav på individen som står i motsättning till varandra riskerar åtminstone 
en av dessa att uteslutas av den diskurs/identitet som besitter den mer dominanta positionen. 
Ur individens perspektiv kan detta exemplifieras genom att identiteten av att vara “arbetare” 
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hotas när du i identiteten som “värnpliktig soldat” tvingas ha ihjäl andra arbetare i krig i andra 
länder (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:54-55).  

3.2.1 Diskurspsykologi 
Det huvudsakliga diskursanalytiska angreppssättet för föreliggande studie är 
diskurspsykologin. Denna har sina rötter inom socialpsykologin och har kommit att utgöra en 
kritik samt en motsättning till den traditionellt dominerande förhållningssättet inom 
socialpsykologin, och även psykologifältet i stort - kognitivismen. Inom det kognitivistiska 
förhållningssättet anses språk i form av talspråk och text vara direkta speglingar av 
“verkligheten” eller som en produkt av underliggande mentala bilder av denna. 
Diskurspsykologin däremot ser språk, likt andra socialkonstruktionistiska perspektiv, som 
människors konstruktioner av världen vilka skapas och bestäms utifrån våra sociala handlingar 
och interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000:97–98; Lundin 2008:97).  

Det finns ytterligare aspekter som särskiljer den kognitiva socialpsykologin från 
diskurspsykologin. Jaget ses utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv som något socialt och 
formbart vilket kan komma att ändras utifrån sociala praktiker. Detta innebär att den gräns 
mellan individ och samhälle, vilken kognitivismen betonar, inte existerar inom 
diskurspsykologin och Jaget ses snarare som något utspritt. Nära sammankopplat med Jaget är, 
det ovan nämnda begreppet, identitet. Diskurspsykologin betraktar identiteter som ett 
diskursivt fenomen samt att dessa kan komma att ändras och samexistera flera samtidigt 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:105–106). De skapas bland annat genom tal och kan även 
bestämmas utifrån vilka så kallade subjektspositioner som erbjuds inom en viss diskurs. 
Exempelvis inom diskursen “familj” erbjuds kvinnor ofta den subjektsposition som står för en 
stor del av omsorg och hushållsarbete samtidigt som män i större utsträckning erbjuds en 
subjektsposition som försörjare (Lundin 2008:100). Förutom att vi som individer är bärare av 
diskurser och identiteter kan vi även använda diskurser som resurser, det vill säga exempelvis 
genom att aktivt hänvisa till rådande diskurser för att argumentera för vår sak (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:105–106).  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterar en del av den kritik som riktats mot 
diskurspsykologin. Det huvudsakliga kritiska argumentet från kognitivismens sida är att 
psykologiska fenomen bäst kan förstås som individens inre processer och tillstånd istället för 
att förstås som sociala och diskursiva. Vilket av dessa synsätt som är mest relevant beror på 
vilket sätt man väljer att se på människan - antingen som självständig aktör eller i ständig 
relation till sin omgivning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:130). En allmän kritik av det 
diskursanalytiska fältet är hur vi ska kunna använda resultatet av forskningen när allt, eller 
åtminstone en stor del av vår omvärld, är konstruerad och diskursiv. Flera uppmärksammar 
även att det är vissa saker som inte synliggörs genom diskursanalys, särskilt när man diskuterar 
en materiell nivå som exempelvis den fysiska kroppen (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:148). Dock förutsätter de flesta riktningar inom diskursanalysen, och så även vi, att vissa 
delar av exempelvis sociala händelser, interaktioner och strukturer har så kallade 
existensvillkor vilket innebär att de inte ingår i det diskursiva fältet. Däremot tillskrivs 
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exempelvis en interaktion meningsfullhet endast inom det diskursiva (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:105). 

3.3 Sociala fält och kapitalformer 
En ytterligare teori vi valt för denna undersökning, gällande föräldrars uppfattning av 
socialtjänsten samt konstruktioner kring föräldraskap, är Pierre Bourdieus (2002:281) 
teoretiska perspektiv om sociala fält och kapitalformer. Detta är en teori utvecklad med 
avstamp i teorier om klassamhällen och stratifiering och utmärker sig genom synsättet att 
handlingar - det vill säga individers dagliga aktiviteter, tillsammans med strukturer - som 
institutionella processer, skapar en enhet vilket i sin tur skapar och upprätthåller stratifiering 
och klass (Engdahl & Larsson 2011:243; Crompton 2014:170–171). Enligt Bourdieu är 
samhället uppdelat i olika samhällssfärer, exempelvis ekonomi, politik, kultur, religion med 
mera och utifrån dessa undersöks vilka maktförhållanden som råder inom respektive mellan 
dem. Det huvudsakliga intresset för denna teori är hur ojämlikhet och dominans uppstår samt 
reproduceras (Engdahl & Larsson 2011:243). 

Ett socialt fält kan liknas vid en spelplan där det finns vissa regler och normer som sätter gränser 
för det sociala spel som utövas inom fältet. För att kunna delta i det sociala spelet krävs att 
individen innehar vissa resurser - gångbara och giltiga för det sociala fältet. Dessa resurser 
kallas för kapital vilka enligt Bourdieu vidare delas in i ekonomiskt, kulturellt, socialt samt 
symboliskt kapital (Bourdieu 2002:281; Engdahl & Larsson 2011:244; Crompton 2014:172). 
Det ekonomiska utgör den mest konkreta kapitalformen i samspelet vilken utgörs av materiella 
resurser, god ekonomi, egendom med mera. De resterande kapitalformerna uttrycker sig mer 
implicit, dock är de högst betydelsefulla. Det sociala kapitalet kan exempelvis uttrycka sig i 
antalet sociala kontakter, storleken på ett socialt nätverk eller medlemskap i en grupp. Det 
symboliska kapitalet kan innefatta resurser som exempelvis utbildning, social kompetens och 
anseende. Enligt Bourdieu är den mest betydelsefulla symboliska kapitalformen i moderna 
samhällen det kulturella kapitalet vilket i sin tur kan vara kapital i olika former - exempelvis i 
form av materiella saker som böcker, instrument och uppslagsverk. Det kan även uttryckas i 
en mer kunskapsbaserad form som att känna till vissa teorier och ha förmågan att kritisera 
dessa, att ha kännedom om konst, klassisk musik, besitta ett kultiverat språk och så vidare 
(Bourdieu 2002:282, 286; Engdahl & Larsson 2011:244–245; Crompton 2014:171-172).  

Bourdieus teori har kritiserats av flera med bland annat argumentet att det klassystem som 
uppstår av ovanstående kapitalformer har en deterministisk karaktär. Med andra ord finns en 
förutbestämd process för vilka som kommer tillhöra de högre respektive de lägre 
samhällsklasserna beroende på exempelvis vilken familj man föds i, var man upplever sig höra 
hemma, vilket yrke/utbildning man uppmuntras ägna sig åt med mera. I och med denna 
uppfattning av Bourdieus syn på klassamhälle blir det i princip omöjligt att åstadkomma social 
förändring vilket gör att de övre samhällsklasserna alltid blir dem som sitter på mest fördelar 
vilket blir en ordning som blir svår att ruska om (Crompton 2014:175–176). 
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I föreliggande studie kommer vi inte att ägna oss åt någon klassanalys då detta ligger utanför 
studiens syfte. Dock ser vi ett värde i att använda oss av Bourdieus kapitalformer i analysen av 
det empiriska materialet då vi, redan i uppstarten av studien, lade märke till att argumentationen 
gällande socialtjänsten och föräldraskap till stor del utgörs av hävdande av olika slags kapital 
på de anonyma forumen. Även begreppet sociala fält ser vi som applicerbart då detta utgör 
spelplanen där kapitalformerna uttrycks. 
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4. Metod 
Detta kapitel inleds med en presentation av studiens metodval. Vidare ges en bakgrund till de 
anonyma forumen, Flashback och Familjeliv, vilka är de forum vi inhämtat studiens empiriska 
material ifrån. Därefter redovisas processen för materialinsamling och urval av 
diskussionstrådar på de anonyma forumen vilket följs av en presentation av diskursanalys 
vilket utgör studiens analysmetod. Vidare följer ett avsnitt där studien diskuteras i förhållande 
till kvalitetskriterier. Avslutningsvis tar vi upp de etiska överväganden vi tagit hänsyn till i 
studien. Reflektioner kring metodiska val görs dels löpande genom metodkapitlet, dels i 
metoddiskussionen i studiens sista kapitel. 

4.1 Metodval 
Denna studie utgörs av en kvalitativ metod då vår målsättning är att uppnå förståelse för 
innehållet i de diskussionstrådar vi kommer att analysera. Alvesson och Sköldberg (2017:17) 
menar att en viktig egenskap hos kvalitativa metoder är att de framför allt “utgår från 
studiesubjektens perspektiv”. Vidare så refererar de Prior (1997) som menar att vissa är mer 
intresserade av att “analysera ursprunget, naturen och strukturen hos de diskursiva teman 
genom vilka texten producerats” än att undersöka subjektiva betydelser eller meningar (Prior 
1997 citerad i Alvesson & Sköldberg 2017:18). Här går det att diskutera huruvida dessa 
intressen måste stå i motsatsförhållande till varandra. Vi menar att det går att vara intresserad 
av både strukturer i diskurser och subjektiva betydelser och att de dessutom påverkar varandra, 
vilket är i linje med vårt syfte att studera forumanvändares uppfattning av socialtjänsten och 
föräldraskap. 

4.2 Flashback och Familjeliv 

Flashback är ett öppet diskussionsforum vilket innebär att alla med tillgång till internet har 
möjlighet att besöka forumet. Det som särskilt utmärker Flashback som diskussionsforum är 
dess användares möjlighet till anonymitet samt dess förespråkande av åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. År 1983 startades Flashback i form av en tidning vilket senare i takt med 
internets utveckling lanserades som internetforum år 2000. Under forumets flik “om flashback” 
framgår att deras värdegrund vilar på en nonkonformistisk sådan. Därmed utgör Flashback en 
plattform där samtalet är fritt och där även avvikande åsikter är välkomna i samtalen. Flashback 
har sex administratörer och hundra moderatorer. Vid brott mot lagstiftning och/eller något i 
Flashbacks eget regelverk är det deras uppgift att ta till åtgärder mot detta. Flashback är 
utformat efter olika avdelningar som i sin tur har flera underkategorier vilka 
diskussionstrådarna placeras in under. Flashback kräver medlemskap för att starta/delta i 
diskussionstrådar, rapportera regelbrott samt för att få full tillgång till alla diskussionstrådar 
(Flashback.org, 2022).   

Enligt en undersökning från Internetstiftelsen kom Flashback på fjärde plats som det mest 
besökta internetforumet i Sverige, efter Facebook, Instagram och Snapchat år 2018 
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(Internetstiftelsen 2018:49). Liknande undersökning från 2019 presenterar att ungefär en 
tredjedel av den svenska befolkningen besöker Flashback antingen någon gång ibland, varje 
månad, varje vecka eller varje dag (Internetstiftelsen 2019:120). 

Även Familjeliv är ett öppet diskussionsforum där tusentals människor dagligen deltar i olika 
diskussioner. Det grundades år 2003 och de diskussioner som förs på Familjeliv innefattar till 
stor del frågor som berör just ämnet “familj” men kan även behandla ämnen som sträcker sig 
utanför detta (SvD 2016). Ambitionen är att samtalsklimatet ska ha högt i tak men precis som 
på Flashback finns vissa regler att förhålla sig till. Först och främst hänvisar forumet till svensk 
lagstiftning och därtill finns vissa medlems- och förhållningsregler utformade specifikt för 
forumet. Familjeliv är indelad i olika ämnen och forumets användare ombeds att hålla ordning 
och reda, det vill säga placera sin diskussion inom rätt ämne. Om de angivna reglerna skulle 
brytas av användare har Familjeliv rätt att ta till åtgärder som radering av diskussionsinlägg 
samt avstängning av forumanvändare (Familjeliv.se, 2022).   

Både Flashback och Familjeliv har funnits som internetforum sedan tidigt 2000-tal och delar 
målsättningen att utgöra forum med högt i tak och där det finns möjlighet att föra diskussioner 
anonymt. Enligt Internetstiftelsens undersökning (2021:213) är de flitigaste användarna av 
båda respektive forum främst 80-talister följt av 90- och 70-talister. Något som skiljer forumen 
åt är dess popularitet samt hur mycket män respektive kvinnor använder forumen. Under år 
2021 hade Flashback fler användare än Familjeliv - av svenska internetanvändare från 16 år 
och uppåt har 27 % använt Flashback medan 7 % använt Familjeliv. Majoriteten för Flashbacks 
användare utgörs av män medan majoriteten för Familjelivs användare utgörs av kvinnor 
(Internetstiftelsen 2021:192). 

Då föreliggande studie bland annat ämnar undersöka föreställningar gällande föräldraskap ser 
vi Familjeliv som en relevant plattform för föreliggande studie eftersom en stor del av de 
diskussioner som förs på forumet utgörs av ämnena familj, föräldraskap och barn. Valet att 
även undersöka diskussioner på Flashback baseras på att det är ett av de mest besökta forumen 
i Sverige samt att vi tidigt upptäckte att det innefattar mycket relevant material. Som ovan 
nämnt utgörs Familjelivs användare till störst del av kvinnor medan Flashbacks användare till 
störst del utgörs av män vilket är ett argument för att inhämta material från båda dessa forum 
då gruppen föräldrar utgörs av både kvinnor och män. 

4.3 Materialinsamling och urval 

För att inleda materialinsamlingen skapade vi först ett konto på Flashback.org respektive 
Familjeliv.se - detta för att få full tillgång till de diskussionstrådar som är av intresse för studien. 
Därefter startade sökprocessen efter material. I Flashbacks sökruta sökte vi på ordet 
“socialtjänsten” vilket genererade 168 diskussionstrådar. Därefter sökte vi på ordet “soc” vilket 
genererade 648 diskussionstrådar. Då det senare antalet utgjorde ett allt för stort material för 
studiens omfattning valde vi att begränsa sökningen genom att klicka på fältet “sök i forum” - 
detta innebär att sökningen endast görs inom angiven avdelning. Vi valde att göra sökningen i 
avdelningen “Barn och familj” vilket därefter genererade 47 diskussionstrådar.  
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I jämförelse med Flashback har Familjeliv ingen avancerad söktjänst utan endast en sökruta 
för ämnesord. Vid en sökning finns dock valet att sortera resultatet relevans eller datum, vi 
valde datum. Sökresultatet visar endast 10 sidor med diskussionstrådar trots att det finns fler 
träffar än så. På grund av denna begränsning valde vi att lägga till ännu ett sökord i 
sökprocessen på Familjeliv för att få tillgång till ett jämnare antal diskussionstrådar från de 
båda forumen. Vi började med att söka på ordet “socialtjänsten” vilket gav 10 300 
diskussionstrådar. Därefter sökte vi på ordet “soc” vilket genererade 35 000 diskussionstrådar. 
Till sist sökte vi på ordet “socialen” vilket genererade 15 700 diskussionstrådar. På respektive 
sökord fanns tio sidor med material att tillgå.  

Ovan nämnda sökord är breda och fångar upp många olika diskussioner gällande socialtjänsten 
vilket var vår avsikt i det tidiga skedet av materialinsamlingen. Både “socialtjänsten”, “soc” 
och “socialen” är ord som, enligt vår mening, innefattar många olika föreställningar om 
socialtjänstens arbete med barn och unga. Vår bedömning var att även föräldraskap i 
förhållande till socialtjänsten skulle fångas upp av dessa sökord. Efter denna inledande 
sökprocess gjordes en genomläsning av diskussionstrådarnas trådstarter för att påbörja ett 
första urval. Under denna process utformades ett antal kriterier för att sortera ut vilka 
diskussionstrådar som anses relevanta för vår studie. Kriterierna är följande: 

1) Att trådstarten innefattar något gällande barn eller föräldraskap 
2) Att trådstartaren är en förälder/vårdnadshavare 
3) Att diskussionstråden uppkommit senast år 2012 (det vill säga max tio år gammal) 
4) Att trådstartaren (till synes) inte är en minderårig person 
5) Att trådstartaren inte utger sig för att vara en socialarbetare/liknande profession 
6) Att diskussionstråden innefattar diskussioner om den svenska socialtjänsten 

Dessa kriterier har dels utformats efter syfte och frågeställningar, dels växt fram under 
genomgång av trådstarterna. Vissa kan motiveras av uppenbara skäl - exempelvis att vi endast 
väljer ut diskussionstrådar som rör den svenska socialtjänsten då vår studie utspelar sig i en 
svensk kontext, att diskussionstrådar äldre än tio år väljs bort då vi inte är intresserade av att 
undersöka förändring av föreställningar över tid, samt att diskussionstråden ska innefatta något 
av ämnena barn eller föräldraskap då detta är en förutsättning för att uppfylla studiens syfte. 
Att endast inkludera diskussionstrådar där trådstartaren är en förälder är ett sätt att minska 
antalet trådar samt att komma åt ett föräldraperspektiv när det kommer till föreställningar kring 
socialtjänsten och föräldraskap. Då vi under urvalsprocessen stött på diskussionstrådar där 
trådstartaren utger sig för att vara en minderårig person har vi av etiska skäl sorterat bort dessa 
diskussionstrådar, trots att personen kan vara förälder. Vi har även sorterat bort 
diskussionstrådar där trådstartaren utger sig för att vara en socialarbetare eller tillhörande annan 
liknande yrkesgrupp med motiveringen att vi inte är intresserade av att undersöka ett perspektiv 
som innefattar en professionell syn på socialtjänsten och föräldraskap.  

Efter ovanstående urvalsprocess där diskussionstrådarna granskats gentemot kriterierna 
utgjorde det resterande resultatet 112 diskussionstrådar. Utifrån studiens omfattning ansåg vi 
detta vara ett alltför stort material. Därmed gjorde vi ett slumpmässigt urval genom att samla 
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trådarna i olika listor beroende på om de var utvalda från Flashback eller Familjeliv samt utifrån 
vilka sökord de härstammade ifrån. Vi valde ut var sjunde diskussionstråd i de olika listorna 
och landade till slut i 14 diskussionstrådar vilket vi ansåg var ett lämpligt antal för studien. 
Diskussionstrådarna utgör 231 sidor text.  

4.4 Diskursanalys  
Begreppet diskurs kan kortfattat definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen/en 
särskild del av världen (Winter Jørgensen & Phillips 2000:7). Föreliggande studie kommer mer 
specifikt innebära ett kartläggande samt en identifiering av olika rådande diskurser gällande 
socialtjänsten och föräldraskap. Winther Jørgensen och Phillips (2000:134) hänvisar till 
Faircloughs begrepp diskursordning vilket innebär att flera olika diskurser kan samexistera och 
konkurrera inom samma sfär - exempelvis inom samma institution. De olika diskurserna ger 
då var och en sitt innehåll till den övergripande institutionen. Vidare är intressant att undersöka 
vilka av diskurserna som är de mest dominerande och vilka faktorer som bidragit till dess 
dominans (Winter Jørgensen & Phillips 2000:135). För en diskursanalys föreslår Winter 
Jørgensen och Phillips (2000:135–136) att en diskursordning ställs upp som ett ramverk för 
undersökning och analys. Denna metod är applicerbar oberoende av vilken typ av diskursanalys 
som valts för en studie.  

Inom diskurspsykologin finns flera olika angreppssätt vilka skiljer sig åt avseende var de väljer 
att placera sitt huvudfokus. Å ena sidan kan det riktas mot att kartlägga och identifiera diskurser 
i sin abstrakta form utan att vidare undersöka hur användningen av dessa ser ut i de sociala 
sammanhangen. Å andra sidan kan det riktas mot detaljer i språkbruket och den sociala 
interaktionen och då i stället utelämna dess anknytning till de större sociala och kulturella 
strukturerna. Dessa angreppssätt kan kombineras samt användas i högre eller lägre grad 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:112–113). I denna studie kommer vi röra oss mellan de 
ovan nämnda angreppssätten. 

Utifrån ovanstående metod har vi under flera genomläsningar sökt efter mönster och därefter 
kodat och tematiserat materialet. Under den första kodningen delade vi in materialet utifrån 
föreställningar om socialtjänsten respektive föräldraskap. Vidare kunde urskiljas 
återkommande mönster vilka utmynnade i flera diskurser som i sin tur inramades av 
diskursordningarna “Socialtjänsten” samt “Att vara en bra versus dålig förälder”. Dessa 
redovisas närmare i resultat- och analyskapitlet. Både diskursordningarna och dess diskurser 
har utformats med hjälp av våra teoretiska verktyg. I linje med ovanstående beskrivning av 
diskursordning har vi lagt märke till att vissa diskurser besitter en mer dominant position än 
andra.  

4.5 Kvalitetskriterier 
Begreppen reliabilitet och validitet, som i grunden kommer från kvantitativ forskning, kan 
behövas justeras något för att passa en kvalitativ studie (Ruth, 1991:277, 285; Repstad, 
2007:152). 
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Reliabilitet handlar traditionellt om mätinstrumentens exakthet och hur pålitlig och precis den 
information som kommer av mätningen är (Repstad, 2007:151). Vid en kvalitativ studie är 
forskaren själv mätinstrumentet och då är reliabiliteten avhängig av om forskaren har den 
erfarenhet och kompetens som behövs för att mäta på ett pålitligt sätt (Ruth, 1991:283). Vi har 
försökt att så tydligt som möjligt redogöra för alla moment i vår studie för att reliabiliteten ska 
kunna bedömas. Vi har också försökt att hålla oss öppna för materialet och reflekterat kring 
hur vår egen förförståelse kan färga vad vi ser och hur vi analyserar. 

Validitet handlar om huruvida forskningsfrågan hör ihop med empirin, mäts det som avses 
mätas och det som är relevant i sammanhanget (Repstad, 2007:151). Likt denna definition 
refererar Bryman (2012:389) till Masons definition av validitet inom den kvalitativa 
forskningen vilken lyder, huruvida man observerar, identifierar eller (med hänvisning till den 
kvantitativa forskningen) ”mäter” det man påstår sig göra. Utifrån dessa hänvisningar har vi 
under processens gång flera gånger tittat tillbaka på studiens syfte och frågeställningar för att 
ha dessa i beaktning under tiden vi samlat in och analyserat det empiriska materialet. 

Bryman (2012:390–393) refererar till Guba och Lincoln (1985; 1994) som har utvecklat 
specifika kvalitetskrav för kvalitativ forskning varav trovärdighet är något vi anser av vikt att 
kommentera. Trovärdigheten delas in i fyra kriterier: Tillförlitlighet, trovärdigheten i våra 
beskrivningar, här har vi exemplifierat med många citat för att påvisa de slutsatser vi kommit 
fram till. Överförbarhet, att genom täta beskrivningar ge andra personer möjlighet att bedöma 
om det går att överföra våra resultat till en annan kontext. Här har vi försökt vara noggranna i 
våra beskrivningar för att andra ska ha möjlighet att bedöma överförbarheten. Pålitlighet som 
motsvarar reliabiliteten hos kvantitativ forskning, att forskaren tydligt ska redogöra för alla 
delar av forskningsprocessen som vi nämner ovan. Och slutligen att det ska gå att konfirmera 
resultatet/studien, vilket innebär att forskarna inte medvetet låtit personliga värderingar 
påverka resultatet vilket vi också kommenterat under reliabiliteten ovan. 

4.6 Etiska överväganden  
Inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns, av Vetenskapsrådet (2002:5–6), 
framtagna forskningsetiska principer vilka fungerar som riktlinjer för att kunna bedriva etiskt 
försvarbar forskning. Dessa principer är en avvägning mellan det så kallade forskningskravet 
och individskyddskravet. Med forskningskravet menas att det är viktigt att forskning bedrivs 
för samhällets och dess individers utveckling. Den behöver dessutom vara av hög kvalité och 
inriktas på relevanta frågor. Detta ställs mot individskyddsansvaret vilket innebär att 
samhällsmedlemmar har rätt att skyddas mot gränsöverskridande insyn i sin privata sfär. 
Individskyddsansvaret innefattar även skydd mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelser och 
kränkningar. Individskyddskravet är vidare uppdelat i fyra huvudsakliga krav vilka ska 
uppfyllas inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning; Informationskravet, 
forskaren ska delge aktiva deltagare forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2002:7). 
Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämta samtycke från undersökningens deltagare då 
studiens empiriska material bygger på aktiva deltagare. I de studier där uppgifter inhämtas från 
passiva deltagare, exempelvis existerande myndighetsuppgifter eller annan offentlig handling, 
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behöver samtycke inte efterfrågas (Vetenskapsrådet 2002:9). Konfidentialitetskravet, uppgifter 
om deltagare i en studie ska ges största möjliga anonymitet (Vetenskapsrådet 2002:12). 
Nyttjandekravet, uppgifter om enskilda människor får endast användas till forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet 2002:14). 

Utifrån ovanstående kvalitetskrav har vi funderat över de etiska aspekter som uppstår i och 
med föreliggande studie. Berg (2015:130) beskriver hur studier av internetmaterial kan 
innebära tillgång till spännande forskningsmaterial, icke-påverkat av forskarens närvaro, och 
samtidigt innebära en del etiska riskmoment. Vid exempelvis intervjustudier finns ett samtycke 
direkt inhämtat från studiedeltagarna medan studiematerial skapat av internetanvändare på 
exempelvis anonyma forum gör det i princip omöjlig att uppfylla samtyckeskravet så som det 
är utformat. Forumanvändarna på Flashback och Familjeliv har inte producerat sina 
diskussionsinlägg i syfte att medverka i forskning eller annan undersökning. 
Diskussionstrådarna är dock offentliga vilket, vi får anta att, de flesta som uttrycker sig på 
denna plattform är medvetna om. Dessa förutsättningar relaterar till viss del till ovanstående 
samtyckeskrav då det utifrån diskussionsforumens utformning finns en överenskommelse att 
allt som publiceras där är till allmän beskådan på internet. Vi bryter därmed inte mot några 
lagar och regler, dock är det enligt vår mening viktigt att ha respekt för att internetanvändarna 
troligtvis inte väntat sig att deras diskussioner skulle bli analyserade, speglade gentemot olika 
teorier med mera.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002:9) kan våra deltagare bedömas vara passiva varför vi ej har haft 
möjlighet och inte heller bedömt det nödvändigt att informera deltagarna. Då våra deltagare är 
anonyma även för oss och då vi inte tagit med användarnamnen i vår redogörelse av materialet 
så har vi tagit de åtgärder som vi bedömt möjliga gällande konfidentialitetskravet. Angående 
nyttjandekravet innehåller vårt material endast anonyma individer men för att säkerställa kravet 
kommer vårt material endast användas av oss för denna studie och sedan raderas. 
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel redogörs för studiens resultat och analys. I avsnitt 5.1 redovisas det resultat 
och analys vilka ger svar på studiens första frågeställning, det vill säga vilka föreställningar av 
socialtjänsten som finns på de anonyma forumen. I avsnitt 5.2 redovisas det resultat och analys 
vilka ger svar på studiens andra frågeställning, det vill säga vilka föreställningar om 
föräldraskap som finns på de anonyma forumen.  

Efter att ha tagit del av diskussioner på Familjeliv och Flashback gällande föräldrars 
föreställningar av socialtjänstens arbete med barn och unga samt föräldraskap är vår 
bedömning att det råder flera diskurser inom dessa områden. Vissa verkar vara mer 
förekommande samt ha en mer dominant position än andra. Diskurserna kommer att 
presenteras med hjälp av en diskursordning, dessa går under namnen “Socialtjänsten” samt 
“Att vara en bra versus dålig förälder”.  

De diskurser vi funnit i materialet kommer att redovisas med hjälp av citat från flera 
diskussionstrådar. Citaten innehåller en del stavfel och grovt språk vilket vi valt behålla i dess 
ursprungliga form. Att censurera citat och korrigera stavfel skulle kunna påverka resultatet då 
språkanvändningen i diskussionstrådarna bidrar till konstruktionen av de diskurser vi belyser 
och analyserar.  

5.1 Föreställningar gällande socialtjänsten 
I följande avsnitt behandlas studiens första frågeställning om vilka föreställningar av 
socialtjänsten som finns på de anonyma forumen. De diskurser vi funnit ingår under 
diskursordningen “Socialtjänsten”. Vissa diskurser vi funnit kommer inte att redogöras för 
närmare då de inte tillhör de mest framträdande, bland annat “socialtjänsten är mansfientlig” 
och “rädsla och oro inför socialtjänsten”. Nedan redovisas de tre diskurser vi bedömt som mest 
framträdande i diskussionstrådarna vilka tematiserats som “Socialtjänsten är inkompetent”, 
“Socialtjänsten behövs” samt “Hur man hanterar socialtjänsten”. Varje diskurs redovisas samt 
analyseras löpande med citat ur diskussionstrådarna. I slutet av avsnitt 5.1 görs en 
sammanfattning av resultat och analys för denna frågeställning.  

5.1.1 Socialtjänsten är inkompetent 
I diskussionstrådarna finns många röster som på olika sätt uttrycker att det råder inkompetens 
inom socialtjänsten. Både trådstartarna, det vill säga föräldrar, och även andra forumanvändare 
berättar dels om sina egna erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten, dels om uppfattningar 
som inte härstammar från direkta erfarenheter och upplevelser - exempelvis bekantas 
erfarenheter. Diskursen kommer nedan att redovisas med utdrag från diskussionstrådarna vilka 
utgör exempel på olika argument som tillsammans konstruerar denna diskurs.  
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Ett vanligt förekommande argument i diskussionen om socialtjänsten är att de besitter en 
maktposition. Nedan redovisas ett urval av denna typ av diskussionsinlägg. 
 

1. “Gillar inte riktigt att det stod "kallelse" i brevet jag fick, som om jag vore deras slav. 
Men jag antar att det är precis så jag ska se det.” 
 

2. “Det finns ingen lämplighetsprövning inom socialtjänsten (jmf. polis) det finns ingen 
legitimation (jmf. läkare, ssk etc). Det finns inget annat yrke där man har så stor makt 
över människors liv och där fel personer kan göra lika stor skada.” 
 

3. “Ett av de starkaste kortet som socialsekreteraren använder när någon inte fogar sig 
och slickar dem i baken är hot, "gör du inte som jag säger som kommer jag att bestraffa 
dig och ditt barn". 
  

4. “Gå över alla gränser! Säg till soc att ni inte vill ha vårdnad längre och prata om att 
aldrig träffa ungen mer. Då byter de sida. Dem vill bara känna att dem har makt.” 
 

5. “Men socialtjänsten börjar tydligen tycka att det är fel liv att leva, alltså är deras 
lösning LVU och in på snabbkurs i knarkande och kriminalitet för det har jag missat att 
lära honom.” 

 
Ovanstående citat uttrycker socialtjänstens inkompetens genom beskrivningar av att vara en 
instans som besitter samt utnyttjar en maktposition, att de använder sig av hot, att de 
kontrollerar människors liv samt att insatser inom lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) skulle förvärra ett utsatt barns situation. Härigenom skapas en social 
konstruktion av socialtjänsten i form av en överordnad makt vilken forumanvändarna ser som 
sann (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:104). Utöver ovanstående citat har många fler 
forumanvändare beskrivit socialtjänstens makt och hur denna utnyttjas/används på ett 
problematiskt vis. Att föräldrar upplever socialtjänstens överordnade maktposition stämmer 
överens med tidigare forskning gällande föräldrars upplevelser av socialtjänsten - en instans 
som på olika sätt använder sin maktposition, antingen mot eller med föräldrarna (Dumbrill, 
2006:32-33). Citat 1 bekräftar den sociala konstruktionen av socialtjänsten som en överordnad 
makt särskilt genom att beskriva att en kallelse till socialtjänsten fick hen att känna sig som en 
”slav”. Enligt det diskurspsykologiska perspektivet placerar föräldern även sig själv i en 
underordnad subjektsposition, det vill säga den subjektsposition som automatiskt erbjuds inom 
den sociala konstruktionen ”socialtjänsten som överordnad makt” (Lundin, 2008:100).  
 
Ett annat återkommande mönster på forumen är diskussioner gällande huruvida socialtjänstens 
arbete, å ena sidan är för ingripande, å andra sidan är för passivt. Nedan redovisas ett urval av 
dessa diskussioner. 
 

6. “I princip all forskning (särskilt svensk sådan för övrigt) är helt klar över att 
omhändertaganden är mycket negativa för de inblandade barnen. Med tanke på att 
Sverige omhändertar fler barn än i princip alla andra länder så borde man fokusera mer 
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på att skydda barnen från socialtjänsten och mindre på att skydda dem från sina 
föräldrar.” 

7. “Det finns säkert situationer där barn behöver omhändertas, men många gånger tror 
jag det startas utredningar och görs insatser på väldigt lösa boliner. Dessutom är jag 
övertygad om att mycket av sådant här är direkt kontraproduktivt och skadar barnen 
mer än vad det hjälper dem. Att LVU -placera barn för att de inte trivs i skolan eller 
med kompisar kommer garanterat traumatisera barnen mer än vad de var innan.” 

8. ”Allt du har skrivit är bullshit. Mina personliga erfarenheter säger att soc kan vara 
jävligt slapphänta vad gäller missbrukande föräldrar” 

9. “Väldigt få omhändertas, alldeles för få faktiskt, men av dom som omhändertag görs 
skrämmande många felaktiga bedömningar. barn som mår bra tas från bra hem och 
kriminella och missbrukande ungar bor kvar i missär..” 

 
Citat 6 och 7 argumenterar, framför allt, för att socialtjänsten är för ingripande. Citat 8 och 9 
argumenterar, framför allt, för att socialtjänsten ingriper för lite/för sällan. I vissa fall, likt citat 
9, uttrycks motsättningen av en och samma forumanvändare som menar att socialtjänsten 
ingriper i fel situationer medan de låter andra mer allvarliga situationer passera. Detta är ett 
exempel på två motstridande diskurser. I diskussionsinläggen händer det att forumanvändarna 
använder sig av andra diskurser för att stärka sin argumentation. I citat 6 används en 
vetenskapsdiskurs då forumanvändaren refererar till ”I princip all forskning...”  för att stärka 
sitt argument. Härmed används en diskurs, vetenskapsdiskursen, som en resurs för att stärka 
en annan - diskursen om socialtjänstens inkompetens.  
 
Flera diskussionsinlägg på den anonyma forumen vittnar om att socialtjänsten inte lyssnar, 
misstolkar samt att de gör subjektiva bedömningar. I citaten nedan visas exempel på detta.  
 

10. “Hoppas du skojar när du säger att jag ska ta det via soc. För det är som att prata 
med en vägg, mina ord är mindre värda än luft där. De misstror mig i allt (...)” 

11. “Har hört att det inte alltid fungerar på det viset. Att underkasta sig ett "stöd" är ett 
erkännande att man har problem, vilket kan tyda på olämplighet. Att inte ta emot stödet 
tyder på bristande medvetenhet och bristande samarbetsförmåga. Finns många 
berättelser från de som fastnat i socialtjänstens klor som inte är alltför trevliga. Allt som 
görs och sägs kan tolkas negativt.” 

12. “Dotterns autism hon är svår. Socialen tror att det är mitt fel att hon inte pratar osv 
och att hon äter samma mat jämnt men habiliteringen känner ingen oro och inte läkaren 
heller hon går upp i vikt osv.  

13. “Lite inte på att socialtjänsten är det minsta objektiv” 

 
Flera beskriver att socialtjänsten har en tendens att tolka information till föräldrarnas nackdel 
samt att vad man än säger kommer det att tolkas/vridas till en version långt ifrån deras egen 
verklighet. Genom de interaktioner som sker på de anonyma forumen där flera forumanvändare 
instämmer i ovanstående argument skapas en social konstruktion av socialtjänsten som en 
instans som inte lyssnar och som i princip medvetet missförstår sina klienter. Som tidigare 
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nämnt används ibland diskurser som resurser i argumentationen om socialtjänstens 
inkompetens. Citat 12 refererar till läkare och habilitering vilka skulle kunna placeras inom den 
medicinska diskursen som innehar en hög status i vårt samhälle och därav stärker 
forumanvändarens argumentation (Winther Jørgensen & Phillips 2000:105). 
 
Andra forumanvändare vittnar om erfarenheter samt uppfattningar om socialtjänstens insatser 
genom beskrivningen att de snarare stjälper än hjälper. Exempel på detta redovisas i citaten 
nedan.  

 
14. “(...) men deras andra lösning skulle vara förödande för hans framtid. rycka bort 
honom från familj och alla kompisar och ett riktigt bra hem. Är det vad vi har 
socialtjänst till idag, förstöra livet för skötsamma människor som har det bra och alldrig 
skulle behöva ha med dom att göra, vi varken vill eller kommer någonsin behöva deras 
hjälp eller pengar, endå skall dom försöka göra socialfall av sonen.“ 

15.“Ja, LVU och insatser är direkt skadliga eftersom det innebär att problem klumpas 
samman och skapar nätverk av bekymmer.“ 

16. “Jag har själv suttit på LVU. Det är ett helvete som inte hjälper någon. Att socialen 
ser det som en hjälpande åtgärd bevisar att oavsett vad så är TS en mycket bättre 
förmyndare än socialen.” 

 
Utifrån vad som påstås vara både erfarenheter och uppfattningar beskrivs socialtjänstens 
insatser för barn och unga som rent skadliga i citaten ovan. I citat 14 beskriver en förälder 
socialtjänsten som en instans som förstör människors liv vilket utgör en social konstruktion. I 
förhållande till denna konstruktion skapas även en subjektsposition samt identitet i förhållande 
till socialtjänsten då föräldern beskriver hur socialtjänsten gör ett så kallat ”socialfall” av sonen 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:105–106; Lundin 2008:100). Enligt föräldern blir detta en 
direkt konsekvens av att ha med socialtjänsten att göra. I samma citat uttrycks även en identitet 
av ett barn som inte ska behöva ha någon inblandning av socialtjänsten – det vill säga då barnet 
har en ”familj, kompisar och ett riktigt bra hem”. Han fortsätter utformningen av denna identitet 
genom att beskriva att familjen ”alldrig skulle behöva ha med dom att göra, vi varken vill eller 
kommer någonsin behöva deras hjälp eller pengar”. Härmed målas två identiteter upp – familjer 
med inblandning av socialtjänsten och familjer utan inblandning av socialtjänsten. Citat 14 kan 
ses som ett uttryck för en konflikt mellan dessa två identiteter, det vill säga en antagonism 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:54–55). 
 
Ett annat återkommande mönster på de anonyma forumen är att socialtjänstens arbete beskrivs 
som rättsosäkert. Socialarbetare beskrivs som okunniga när det kommer till juridik och lagar. 
Detta exemplifieras av nedanstående citat.  
 

17. “Men nu agerar socialtjänsten ofta med en egen lagbok som man skriver om allt 
eftersom.” 
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18. “(...) generellt så arbetar tyvärr förhållandevis få socialsekreterare utifrån gällande 
lagar, förordningar och direktiv. Om du ifrågasätter socialsekreteraren på den rättsliga 
planet kommer du snabbt att se att de inte har en aning om vad som gäller.” 

19. “Ingen kommun kan väl besluta om LVU i någon annan kommun? Jag har hela 
tiden uppfattat det här som en otroligt rättsosäker process. (...) Känns som ett 
rättsövergrepp a la Nordkorea.” 

 
Ovanstående diskussionsinlägg med flera beskriver socialtjänstens inkompetens genom dess 
bristande kunskaper inom det juridiska fältet. Genom formuleringar som att ”gå efter egen 
lagbok”, att ”socialsekreterare sällan utgår från gällande lagar” samt ”rättsosäker process a la 
Nordkorea” nedvärderas socialarbetarnas kompetens genom användandet av lagdiskursen som 
resurs vilket därigenom stärker forumanvändarnas argument (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:105). Genom diskussionsinlägg som dessa skapas en social konstruktion av socialtjänsten 
som laglös och oseriös. Denna konstruktion stämmer överens med tidigare forskning om hur 
socialtjänsten porträtteras i media och populärkultur. Enligt Blomberg (2019) beskriver svensk 
media hur socialtjänsten misslyckas i sin uppgift att hjälpa barn, och Gibelman (2004) 
beskriver hur socialtjänsten porträtteras som bland annat outbildad och inkompetent i 
amerikansk populärkultur.  
 
Slutligen har vi valt att redovisa korta delar av citat där socialtjänsten beskrivs med diverse 
skällsord. Även dessa finner vi vara en bidragande del i konstruktionen samt diskursen av 
socialtjänsten som inkompetent.  
 

“Socialtjänsten är rävar (...)”  

“Soc sekreterarna är stridsfittor (...)” 

“(...) skratta sedan gott åt att socfittorna (...)” 

“"soctanter" (jag kallar dem så oavsett ålder och kön) (...)” 

“Min soc-kärring fru här hemma (...)” 

“Jävla kommunist-soc.kärringar (...)” 

 

De flesta forumanvändare som använder sig av dessa skällsord har antingen kontakt, eller har 
tidigare haft kontakt med socialtjänsten. Som tidigare nämnt i början av avsnittet finns det 
tydliga mönster av att uppfatta socialtjänsten som en överordnad makthavare på de anonyma 
forumen. Dessa skällsord kan ses som ett sätt att jämna ut den maktobalans som upplevs av 
individen då denne befinner sig i kontakt med socialtjänsten. Maktobalansen mellan förälder 
och socialtjänst har utforskats i tidigare forskning vilken har konstaterat att föräldrarna 
utvecklar olika strategier i hanteringen av denna (Dumbrill 2006:30–32). Som vi ser det kan 
skällsord ses som en typ av strategi för att hantera denna maktobalans. Något värt att nämna, 
utifrån ovanstående citat samt fler diskussionsinlägg, är att det ofta påpekas och synliggörs att 
de flesta socialarbetare är kvinnor. I vissa fall diskuteras kvinnodominansen inom 
socialtjänsten explicit men ofta uttrycks den implicit genom exempelvis ovanstående könade 
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skällsord. Även socialtjänsten som kvinnodominerad utgör en social konstruktion vilket ger ett 
visst innehåll till uppfattningen av socialtjänsten. 

5.1.2 Socialtjänsten behövs 
Ovanstående diskurs, “socialtjänsten är inkompetent”, besitter en dominant position på 
Familjeliv och Flashback gällande diskussioner om socialtjänsten och deras arbete med barn 
och unga. Dock har vi även funnit en antagonistisk diskurs vilken vi har valt att benämna som 
“socialtjänsten behövs”. Denna diskurs är långt ifrån lika utbredd och vanligt förekommande 
som den tidigare nämnda diskursen men argumenterar emot denna genom att beskriva 
socialtjänsten och deras arbete med barn och unga som bland annat adekvat och nödvändigt. 
Många av inläggen inom denna diskurs nyanserar diskussionerna samt avdramatiserar 
socialtjänstens arbete. Detta utgör en motsättning till många av de erfarenheter och 
uppfattningar som beskrivs inom den tidigare diskursen ovan. Liksom förra avsnittet redogörs, 
med hjälp av olika argument framförda i diskussionstrådarna, för vad som innefattas i diskursen 
“socialtjänsten behövs”.  

Det första argumentet vi observerat är då socialtjänstenen beskrivs som en instans vars uppgift 
är att hjälpa och stötta familjer i deras problematik och som framför allt arbetar för barnets 
bästa. Detta synliggörs i citaten nedan.   

1. “Och det bästa kanske t.om är att få hjälp via soc. Dom har faktiskt riktigt bra 
kontakter. Jag förstår att man blir rädd och reagerar som man gör. Det förstår nog soc 
också.” 

2. “Deras utredning är till för att hjälpa er. Se om ni behöver stöd mm.” 

3. “Det är rutin att socialen kontaktas när en förälder har drogproblem. Socialens fokus 
är barnets bästa. De vill se att barnet inte far illa.” 

4. “Socialtjänsten har i sitt uppdrag att skydda, i vissa fall behöver barn primärt skyddas 
från fortsatta övergrepp, misshandel, allvarliga missförhållanden i hemmet.” 

 
I motsats till de sociala konstruktioner som skapades i förra avsnittet där forumanvändarna 
förstod socialtjänsten som maktmissbrukare, misstolkande, rättsosäkra etcetera skapas härmed 
en social konstruktion av socialtjänsten som en hjälpande och stödjande hand med barnens 
välmående i sikte. Socialtjänstens maktposition och ingripande insatser rättfärdigas med 
argumenten att det tillhör deras rutiner och ligger i deras uppdrag och framstår därmed som 
adekvata. Men det framgår också en förståelse för att man kan känna rädsla inför kontakt med 
socialtjänsten vilket exemplifieras i citat 1.   
 
Det råder även diskussioner gällande socialtjänstens arbete med barn och unga där vissa menar 
att man inte har något att oroa sig för så länge man inte har gjort något fel, så länge man är 
“normal”. Flera av inläggen med denna karaktär kommenterar specifikt risken för att barn och 
föräldrar ska utsättas för ett omhändertagande enligt LVU. Exempel på detta finnes i citaten 
nedan.  
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5. “Har du inget att dölja så har du heller inget att frukta.” 

6. “Jag tror inte att du riskerar att dom kommer ta ditt barn om du inte har några andra 
skelett i garderoben och är normalfuntad.” 

7. “Okej men baserat på detta verkar du ändå vettig och tror inte du har något att frukta 
från socialen.” 

8. “Man får inte lvu bara av att släppa en fis inne på ica utan det måste finnas 
dokumenterade missförhållanden som motiverar ett lvu.” 

 
Citaten 5–7 visar på en social konstruktion av vad som är ”normalt” genom formuleringar som 
”har du inget att dölja...”, ”inte har några andra skelett i garderoben och är normalfuntad” samt 
”baserat på detta verkar du ändå vettig” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:104). Vad som 
vidare ryms i normaliteten uttrycks inte i citaten. Citaten uttrycker dock indirekt att de familjer 
som ryms inom den sociala konstruktionen av ”normal” inte blir aktuella hos socialtjänsten. 
Även citat 8 bidrar till denna sociala konstruktion men uttrycker även en annan sådan gällande 
socialtjänsten. Genom formuleringen ”det måste finnas dokumenterade missförhållanden som 
motiverar ett lvu” skapas en social konstruktion av en socialtjänst som inte begår några misstag. 
Denna sociala konstruktion står i kraftig konflikt med diskursen om socialtjänsten som 
inkompetent. Samtidigt så blir konsekvensen av dessa argument att om du inte är ”normal” så 
ska du frukta socialtjänsten. 
 
Flera diskussionsinlägg framför argumentet att socialtjänsten givetvis gör en utredning om 
allvarliga uppgifter framkommer. Enligt vår observation framförs detta argument 
huvudsakligen av personer som, vad vi vet, inte befinner sig i aktuell kontakt med socialtjänsten 
och därmed har en distanserad hållning till deras arbete. Det förekommer dock enstaka exempel 
på där föräldrar, aktuella hos socialtjänsten, inser nödvändigheten av en utredning. Exempel på 
dessa argument redovisas nedan. 
 

9. “Såklart vill de utreda när det kommer allvarliga uppgifter” 

10. “Har själv haft kontakt med socialen efter att sonen fantiserat ihop historier om vad 
hans pappa skulle ha utsatt honom för... De ville då (så klart) försöka reda ut hur det 
kom sig att han sa detta. Visst kan det kännas lite obehagligt att behöva berätta detaljer 
om sitt liv för främmande människor. Men de vi mötte på socialen var väldigt trevliga 
och förstående. Så det blev ett par samtal, och sedan var saken snart ur världen.” 

11. “De bara inte FÅR bete sig så, det är så de SKA bete sig… De verkar (av goda 
anledningar) ha startat en utredning och då kontaktar de de som de anser är lämpliga för 
att göra en bra utredning.” 

 
Citaten ovan bidrar alla till diskursen om att socialtjänsten behövs. Dock framkommer nya 
sociala konstruktioner av socialtjänsten. Citat 10 framställer socialtjänsten som en instans som 
samarbetar och lyssnar på föräldrarna. I förhållande till denna diskurs placeras sonen i en 
subjektsposition av att vara den som dragit in familjen i problemet genom att ha ”fantiserat 
ihop historier” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:107; Lundin 2008:100). Denna sociala 
konstruktion stämmer inte helt överens med tidigare konstruktioner av en socialtjänst som 
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arbetar för barnets bästa. Citat 11 rättfärdigar, likt andra ovan nämnda citat, socialtjänstens 
maktposition.  
 
Inom diskursen socialtjänsten behövs har vi slutligen funnit ett argument som specifikt inriktar 
sig på spekulationer gällande socialtjänstens arbete med insatsen LVU. Argumenten betonar 
att det krävs en hel del för att socialtjänsten ska ta beslut om omhändertagande av barn enligt 
LVU, att detta är en sista utväg om det inte går att samarbeta med föräldrar på frivillig väg. Se 
citat nedan.  
 

12. “Min erfarenhet av socialtjänsten är att det krävs enormt mkt för en LVU så din son 
har det troligast inte haft det särskilt bra hos sin mamma.” 

13. “Soc sätter inte något så kraftigt som LVU på ett barn utan god anledning?” 

14. “Lvu är den mest ingripande åtgärden som kan sättas in och det gör man inte bara 
på lösa grunder… (...)” 

15. “LVU kommer ju inte upp på bordet förrän det absolut inte går att få ordning på 
frivillig väg. Det de vill ha är ett samarbete och att det går att prata på ett vettigt sätt 
med vederbörande i normal samtalston.” 

 

I ovanstående diskussionsinlägg, likt genom tidigare nämnda citat, konstrueras socialtjänsten 
som en instans som tar de rätta besluten. Denna sociala konstruktion står i konflikt med både 
forskning som konstaterat att många klienter upplever missnöje med socialtjänstens arbete 
(Wilkins & Forrester, 2021; Dumbrill, 2006; Gibson, 2015; Tembo, 2020) samt alla de som 
uttrycker sitt missnöje gällande socialtjänstens arbete på de anonyma forumen. Ovanstående 
citat bidrar till en föreställning om att ett LVU-beslut inte kan tas på lösa eller felaktiga grunder.  

5.1.3 Hur man hanterar socialtjänsten 
I diskussionstrådarna efterfrågar många råd om hur de ska bete sig i kontakt med socialtjänsten. 
Det förekommer också att användare får oombedda råd och att människor delar med sig om 
hur de själva har hanterat eller hur de anser att socialtjänsten ska hanteras. Därav har diskursen 
”Hur man hanterar socialtjänsten” utformats som en av de mest framstående diskurserna i 
materialet gällande socialtjänsten. Här har vi i likhet med tidigare forskning (Dumbrill, 2006; 
Schreiber et al., 2013; Tembo, 2020) kunnat urskilja strategierna “samarbeta”, “spela med” och 
“öppet motstånd”. Förutom dessa har vi också sett strategin “fly” och en underkategori till 
“spela med” som vi kallar “fjäska”. I den tidigare forskningen saknas interaktion mellan 
anonyma privatpersoner när det gäller socialtjänsten vilket kan förklara varför vårt resultat 
visar strategier som kanske inte uttalas i andra sociala sammanhang. Denna diskurs redogörs 
genom presentation av olika strategier som diskuterats på de anonyma forumen. 

Strategin “samarbeta” innebär att föräldern är öppen och ärlig, tar emot den hjälp som 
socialtjänsten erbjuder och försöker arbeta tillsammans med socialtjänsten. Nedan följer några 
exempel. 

1. “Gör det som är bäst för ditt barn och försök arbeta tillsammans med soc.” 
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2. “Du kan bara vara dig själv när du går dit. Tala sanning, var uppriktig, berätta hur du 
tänker göra framöver så det inte upprepar sig.” 

3. “Se dom inte som en fiende utan ta emot den hjälp som erbjuds. Om ni samarbetar så 
kommer de att samarbeta.” 

4. “Gör det som är bäst för ditt barn och försök arbeta tillsammans med soc, de vill 
samma sak som du, att ditt barn skall få en trygg uppväxt.” 

 
Något vi lagt märke till med denna strategi är att den endast benämns av andra som ett råd. I 
vårt material uttalas den inte av de föräldrar som är aktuella hos socialtjänsten som en strategi 
de använder. De som i citat ovan föreslår strategin “samarbeta” kan antas ha ett förtroende för 
att socialtjänsten vill väl och förväntas göra adekvata bedömningar. Socialtjänsten konstrueras 
härigenom som kompetent att göra bedömningar av barns behov och som en instans som 
hjälper familjer och att de är lätta att samarbeta med. 
 
Strategin ”spela med” innebär att föräldrar motvilligt går med på insatser de inte tror hjälper 
och därmed inte säger emot socialtjänstens bedömningar trots att de inte håller med, detta i 
syfte att bli av med dem och att undvika tvångsåtgärder, framför allt i form av att socialtjänsten 
omhändertar förälderns barn. Strategin kan också innebära lögner och undanhållande av 
information som socialtjänsten förväntas bedöma som dålig vilket ges exempel på i citat 6 och 
8 nedan. Att “spela med” ges både som råd och som en strategi som föräldrar vars barn är 
aktuella hos socialtjänsten använder.  

5. “Vill man bli av med dom så ska man samarbeta med dom, bästa sättet.” 

6. “Föreslår soc att du ska gå någon utbildning för att lära dig att förstå vad ett barn är 
moget till i vilken ålder, så säg att du är glad för förslaget och självklart vill lära dig 
(oavsett vad du egentligen tycker om det).” 

7. “Le och vinka, "frivilligt" acceptera deras jävla övergrepp på min familj, släppa in 
några jävla inhyrda "familjebehandlare" som skall lära oss hur man "skall" leva sitt liv 
och när och var vi skall äta middag och hur mycke "skärmtid" man får ha.” 

8. “Kom överens med din son om att ni förklarar för myndigheterna att sonen utsätts för 
mobbning på skolan vilket är anledningen till att han inte dykt upp.” 

9. “Gå med på "behandling". Du kommer få första kallelsen i mars. Då råkar du bli 
sjuk. Du får en ny tid april. Hoppsan, sjuk igen. Du hinner gå på ett möte i maj. 15 juni 
meddelar du att soc kan torka sig i röven, för då har inte grabben någon skolplikt 
längre. Problem solved.”  

 
Strategin “spela med” har en dominerande position i diskussionerna om hur socialtjänsten ska 
hanteras. Denna strategi bidrar i motsats till strategin ”samarbeta” till att socialtjänsten 
konstrueras som en instans som inte gör adekvata bedömningar och inte heller kommer att 
lyssna på föräldrarnas invändningar och att det kanske till och med blir sämre om de invänder. 
Då socialtjänsten dessutom innehar makt över tvångsåtgärder måste man lura dem för att 
undvika dessa tvångsåtgärder. Just socialtjänstens maktposition kan också tänkas vara 
anledningen bakom att de som väljer denna strategi undviker att göra motstånd då det kan vara 
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riskabelt att hamna i konflikt med den som har ett maktövertag, detta kan också härstamma 
från känslan av att socialtjänsten använder makt över dem och inte med dem (Dumbrill, 2006). 
Detta kan tolkas som att de i stället ”låtsas” ha identiteten av den samarbetande föräldern trots 
att de inte delar socialtjänstens bild av problemen, vilka förändringar som behöver ske eller 
vilka insatser som kan hjälpa. Och i stället för att ställa sig i en hjälplös subjektsposition så 
behåller de något av makten och därigenom också en viss kontroll över situationen.  
 
En underkategori till “spela med” som förekommer i vårt material är att “fjäska” för 
socialtjänsten. Även detta med motivet att socialtjänsten ska avsluta ärendet. Nedan följer 
några exempel. 
 

10. “Bättre att du fjäskar på direkt så behöver du förhoppningsvis inte ha något mer 
med dem att göra sen.” 

11. “Kommer få slicka röv på soc ett halvår innan jag kan be dom fara åt helvete å 
grabben kan få återgå till att göra va han har lust med resten av livet” 

12. “Det är ju bara att gå med på familjebehandlingen, men du kan ju göra något roligt 
av det hela med. Om du får sitta och prata med nån eller ett par tanter, så var så trevlig 
och vänlig mot dem som möjligt. Ge komplimanger hela tiden för allt de gör och säger 
och hur de ser ut, och kommentera allt de säger med att berätta hur smarta och kloka du 
tycker de är, att de borde ha högre lön eftersom de gör ett sånt bra arbete, fråga dem en 
massa personliga frågor om deras privatliv och uppväxt och hur de bor. Ge lite 
blommor och choklad i present och sitt och teckna porträtt av dem under mötena. Och 
så vidare, och gå verkligen till överdrift med att vara trevlig mot dem. Men inte för att 
ställa dej in hos dem, utan för att få dem att känna att det är obehagligt hur onormalt 
vänlig och intresserad du är av dem, för det är god chans att de isåfall inte kommer vilja 
träffas mer enbart pga det.” 

Den strategi som visas i citat 10–12 tar steget längre och i stället för att enbart låtsas samarbeta 
så används smicker för att snabbare bli av med socialtjänsten och undvika tvångsåtgärder. 
Socialtjänsten konstrueras härigenom som mutbara alternativt naiva. Citat 12 skiljer sig lite, 
det skulle kunna tänkas vara ett inte helt seriöst menat inlägg men konstruerar fortfarande 
socialtjänsten som påverkbara genom manipulation. 

Strategin “öppet motstånd” innebär att föräldern öppet motsätter sig eller ifrågasätter 
socialtjänstens bedömningar eller insatser. 

13. “Bortsett ifrån att jag har tänkt att konfrontera socialen angående deras sätt att jobba 
så kommer jag även att framföra delar av det samtal som jag och barnets mamma hade 
för att påvisa min oskuld och hennes bluff, min tanke är även att kräva att barnet 
transporteras hem till mig snarast så kanske jag inte kommer att göra anmälan mot både 
barnets mamma och socialen.” 

14. “Dokumentera allt (det är fullt lagligt för dig att spela in något där du är en part)” 

15. “Begär att få se de vetenskapliga underlag som ligger till grund för beslut och 
ställningstaganden” 
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Enligt tidigare forskning används strategin ovan ofta när föräldern upplever att socialtjänsten 
använder sin makt över och mot föräldrarna (Dumbrill, 2006) och när föräldrarna har känslor 
av ilska (Dumbrill, 2006; Schreiber et al., 2013; Tembo, 2020). Här verkar den eftertanke eller 
rädsla, kring socialtjänstens makt, som nämnts ovan saknas. Detta skulle kunna bero på att 
föräldern som upplever för mycket ilska, saknar möjlighet till den självkontroll som krävs för 
att använda strategin ”spela med” eller att föräldern intagit en subjektsposition där den är så 
maktlös att det inte spelar någon roll. Det skulle också kunna bero på att rädslan för 
socialtjänstens maktövertag inte är lika stor. Vidare verkar det finnas en bild av att 
socialtjänsten går att påverka med hot som exemplifieras i citat 13. 
 
Att helt enkelt fly eller flytta är en strategi som inte nämns i tidigare forskning men som 
förekommer både som råd och som en strategi som föräldrar överväger i kontakt med 
socialtjänsten. Då Sveriges socialtjänst är kommunalt organiserad så föreslår vissa att det 
räcker att skriva sig själv eller barnet i en annan kommun. Att flytta utomlands är ett annat 
alternativ. 

16. “Mitt barn fick lvu I förvaltningsrätten för 3 veckor sedan. Jag åkte iväg med 
barnet, gömde oss i 3 veckor.” 

17. “Att fly utomlands är en mycket bra idé, men det kan också fungera att flytta eller 
bara skriva sig i en annan kommun.” 

18. “Skaffa en lägenhet/hus och skriv honom där. Eller skriv honom hos någon 
släkting. Det är sekretess mellan socialtjänsterna och det är ett vanligt sätt att 
undkomma klåfingriga byråkrater som "vet bäst" och "bara vill väl".” 

19. “flytta till norge och skaffa ett vanligt jävla kroppsarbete, skratta sedan gott åt att 
socfittorna inte kommer åt varken dig eller din familj” 

 
Att föräldrar är beredda att ta till åtgärder som att flytta för att komma ifrån socialtjänsten kan 
vara ett tecken på den rädsla och maktlöshet som föräldrar kan känna inför socialtjänsten. Att 
andra också ger strategin ”fly” som råd tänker vi också visar på brist på förtroende för att 
socialtjänsten gör berättigade insatser för familjer. Socialsekreterare konstrueras härigenom 
som omöjliga att påverka vilket leder till att den enda lösningen är att fly för att komma ifrån 
dem.  

5.1.4 Sammanfattning - frågeställning 1 
I syfte att besvara vår första frågeställning har vi ovan redogjort för diskursordningen 
“socialtjänsten”. Vi har presenterat de tre dominerande diskurserna i denna ordning 
”socialtjänsten är inkompetent”, ”socialtjänsten behövs” och ”hur man hanterar socialtjänsten” 
vilket svarar på frågeställningen vilka föreställningar av socialtjänsten som finns på de 
anonyma forumen. Diskursen ”socialtjänsten är inkompetent” och ”socialtjänsten behövs” står 
som vi tidigare nämnt ofta i motsättning till varandra. ”Socialtjänsten är inkompetent” har den 
mest dominanta positionen i diskursordningen. Denna dominanta position skulle kunna bero 
på det som tidigare forskning visat att de som är missnöjda har större benägenhet att uttrycka 
det på de anonyma forumen (Lee och Chun, 2016), det skulle också kunna tyda på att fler 
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personer är missnöjda med socialtjänsten i allmänhet (Wilkins & Forrester, 2021). Vi har också 
visat att den världsbild där socialtjänsten konstrueras som inkompetent relaterar till diskursen 
om hur man hanterar socialtjänsten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:141). Att föräldrar 
uppmanas eller själva säger sig ”spela med” är betydligt vanligare än uppmaningar om att 
samarbeta med socialtjänsten ”på riktigt”. Vi tänker att om det finns ett förtroende för 
socialtjänstens kompetens och förmåga att hjälpa leder detta till effekten att strategin 
”samarbeta” blir den naturliga. Om en person i stället har en världsbild av att socialtjänsten är 
inkompetenta och en rättsosäker instans med makt att omhänderta barn (Schreiber et al., 2013; 
Tembo, 2020) blir effekten i stället strategin ”spela med” eller ”fly”. Något vi lagt märke till i 
diskussionstrådarna över lag är att många forumanvändare påstår sig sitta på ”sanningen”. I 
vissa fall stärks påståenden om socialtjänsten upp av källor som exempelvis egna erfarenheter, 
bekantas erfarenheter, forskning med mera. I andra fall refererar forumanvändaren inte till 
något alls – det bara ”är” så. Detta är i linje med det som även Blomberg och Stier (2019:8–9) 
har fastställt i sin forskning gällande forumet Flashback där argumentationerna förstås som en 
kamp om vem som besitter just sanningen. 

5.2 Föreställningar gällande föräldraskap  
I detta avsnitt behandlas studiens andra frågeställning, vilka föreställningar om föräldraskap 
som finns i diskussionstrådar gällande socialtjänsten. Under genomläsning samt analys av 
materialet är vår uppfattning att det, i alla diskussionstrådar, pågår en förhandling om vad som 
definierar ett gott respektive bristande föräldraskap. Denna förhandling utgörs av olika parter 
som lägger fram sin definition av vad som definierar samt påverkar ett gott respektive bristande 
föräldraskap. Därmed är diskursordningen i detta avsnitt “Att vara en bra versus dålig förälder”. 
Även i denna diskursordning har flera diskurser kunnat urskiljas, några mer framträdande än 
andra. Exempel på de diskurser vi inte kommer redogöra för närmare är “Barnets bästa före de 
egna behoven” och “Samarbetsförmåga med före detta partner”. De mest framträdande 
diskurser som kunnat urskiljas vilka kommer redogöras för närmare har tematiserats “Hem och 
hygien”, “Missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa”, “Uppfostran” samt “Föräldrar med 
kapital”. Varje diskurs har sitt eget avsnitt och redovisas samt analyseras med hjälp av citat ur 
diskussionstrådarna. I slutet av avsnitt 5.2 görs en sammanfattning av resultat och analys för 
denna frågeställning. 

5.2.1 Hem och hygien 
Konstruktionen av en bra förälder innehåller ofta argument om ett ordningsamt och stabilt 
vardagsliv, med rent och snyggt hemma, rena och välklädda barn, tydliga rutiner och ett stabilt 
boende. Nedan följer exempel på vikten av att ha det städat hemma. 

1. “MEN, det som jag tyckte var oerhört jobbigt var att huset var otroligt stökigt när soc 
kom hit. Det låg leksaker inklusive lego över hela huset. Köksbänkarna var hygieniska 
(ej gammal disk eller så), men det stod fullt av saker där. Vi håller på att renovera 
barnens rum och hade tömt deras garderober och hyllor, och alla de sakerna stod i stora 
högar utanför badrummet.” 
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2. “Anledningen den som anmält har haft ska vara att det är smutsigt hemma hos mig. 
Det tycker inte jag att det är. Mitt barn är 3 år och är som alla andra ungar ganska vild. 
Ni vet, sprider leksaker över hela lägenheten och sliter bort soffkuddar osv. Jag slängde 
ihop min dotters leksaker, dammsög och tog tag i den lilla disken. På en timme såg det 
exemplariskt ut. Menar, socialen såg ju verkligen ett bombnedslag när dom kom in..” 

2.1. “Berätta hur stressig just den helgen var, med barnkalas, inköp av kläder, 
bullbak och så vidare… Sköt hemmet i fortsättningen!” 

2.2 “Har du inget att dölja och inga brister i din omsorg om ditt barn, så ska du 
inte behöva vara orolig. I annat fall så får du skärpa dig med städningen” 

 
I citat 1 och 2 ovan uttrycker föräldrar stress över att de haft det ostädat när socialtjänsten 
kommit på besök. Båda menar dock att det varit speciella omständigheter som gjort att de haft 
det stökigt just då. I citat 1 påpekas att de håller på att renovera barnens rum och att det är en 
av anledningarna till att det är stökigt, det poängteras också att köksbänkarna var hygieniska 
även om det stod saker där vilket skulle kunna tolkas som att den som skriver ändå tycker det 
är viktigt att det är rent. I citat 2 säger trådstartaren till en början att hen inte tycker att hen har 
det smutsigt hemma, men säger sedan att det såg ut som ett bombnedslag när socialtjänsten 
kommit på besök. Här understryker dock trådstartaren att det bara tog en timme av städning 
sen såg det exemplariskt ut, vilket skulle kunna tolkas som att hen menar att eftersom det gick 
så snabbt att städa var det inte så smutsigt. Hen hänvisar även till hur hens treåring precis som 
alla andra ungar är ganska vild och stökar ner. Detta kan tolkas som att hen positionerar både 
sig själv och sitt barn som “normala”, alla barn är vilda och stökar ner vilket då skulle innebära 
alla barnfamiljer har problem med stök hemma. Svaret hen får i citat 2.1 radar upp aktiviteter 
som barnkalas, inköp av kläder och bullbak. Här sker en förhandling kring identiteten ”en bra 
förälder” då hen menar att ovanstående är aktiviteter som ingår i ett bra föräldraskap. Om det 
är dessa aktiviteter som föräldern har lagt sin tid på kan man anses vara en bra förälder trots att 
det är stökigt vid något enstaka tillfälle. Användaren poängterar dock att det är viktigt att 
trådskaparen sköter hemmet i fortsättningen. Citat 2.2 säger att trådstartaren inte behöver oroa 
sig om hen inte döljer något och inte har några brister i omsorgen av barnet, men annars får 
hen skärpa sig med städningen och konstruerar därigenom ett ostädat hem som en brist i 
omsorgen av ett barn. Det finns en tydlig konstruktion av identiteten förälder som någon som 
sköter hemmet. När någon har haft det stökigt och därigenom misslyckas med att uppfylla detta 
kriterium i konstruktionen av ett gott föräldraskap är de noga att poängtera att detta endast är 
tillfälligt eller på grund av speciella omständigheter. Detta kan tänkas vara på grund av skam, 
om någon erkänner att de inte uppnår kraven för konstruktionen ”en bra förälder har ett städat 
hem” så erkänner de därigenom att de inte är en bra förälder. 
 
Nedan följer exempel på diskussioner om att en god förälder sköter barnets hygien 
 

3. “Vår mellantjej har jättetovigt hår och brukar säga att vi drar henne i håret när vi 
försöker borsta ut tovorna nu är jag jättenojjig för allting.” 

3.1. Kanske dags att klippa håret kort på mellersta barnet. Om det är mycket 
tovor och hon upplever att det drar hårt i hårbotten så testa att klippa det kortare. 
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3.2 Använd spraybalsam på barnet när du borstar... Så lär inte stora tovor 
uppkomma lika frekvent… 

3.3 Jag har köpt silkeskudde till henne och dyra balsam produkter det funkar bra 
men bara om håret tvättas minst var tredje dag och så ofta vill hon inte tvätta 
håret. 

4. “Dom kollar hur erat samspel är, om bäbisen tar ögonkontakt med er och om ni 
besvarar, hur ni pratar med bäbisen och om den har renblöja/rena kläder/är ren själv 
och inte har överdrivet mycket sår (under armhålor och hacka är okej då dom flesta 
bäbisar får sår i dessa veck dock ska inte såren vara överdriva och gärna ha kräm/puder 
på sig)” 

 
I citat 3 är trådstartaren orolig då socialtjänsten ska starta en utredning efter en orosanmälan 
från skolan då ett av familjens barn har berättat att han blir slagen hemma. De menar dock bara 
att de tagit hårt i honom då de, när syskonen haft konflikt med varandra, särat på barnen. Här 
sker också en konstruktion kring föräldraskap och våld. Att slå ett barn är oftast en otänkbar 
handling inom de flesta diskurser om föräldraskap. Sära på syskon som bråkar (även om det är 
hårdhänt) tycks dock anses okej och kanske till och med vara ett bra föräldraskap. Barnets 
upplevelse av våld konstrueras härigenom av föräldern som icke-våld. Identiteten förälder är 
därigenom också konstruerad som någon som kan och bör använda sitt fysiska övertag i vissa 
situationer. Diskussionen handlar till en början mycket om dotterns toviga hår där trådstartaren 
får diverse hårvårdstips, vilket exemplifieras i citat 3.1–3.3. Detta skulle kunna tolkas som att 
det är mycket viktigt att sköta barnens hår då hårvården diskuteras så ingående och våldet inte 
nämns. Detta blir även som ett passivt medhåll i trådstartarens konstruktion av våld i 
förhållande till föräldraskap. Det skulle också kunna vara ett tecken på att våld mot barn är 
något man inte pratar om och kanske inte heller har lösningar för och att det därmed blir lättare 
att fokusera på hårvård. Inte heller senare i tråden nämns våldet explicit, det förekommer dock 
kommentarer om att det kanske behöver hjälp med att hantera barnens konflikter vilket skulle 
kunna tolkas som ett försiktigt ifrågasättande av trådstartarens konstruktion. I citat 4 påpekas 
att socialtjänsten kommer undersöka om bebisen är ren och att de sköter bebisens hygien. 
Härigenom konstrueras också den bra föräldern som någon som sköter barnets hygien genom 
att detta uttrycks vara saker som socialtjänsten lägger vikt vid.  

5.2.2 Missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa 
En missbrukande eller kriminell förälder eller en förälder med psykisk ohälsa anses i 
diskussionerna vara en bristande förälder vilket ges exempel på nedan. Det är också ovanligt 
att denna ståndpunkt, framför allt när det gäller missbruk, möter några motargument utan detta 
verkar vara något som forumanvändarna är överens om. 
 

5. “Mina barns pappa har ett brottsregister som är två A4 sidor långt. Jag har en Adhd 
diagnos....Och jag ansågs då farlig för mina barn” 

6. “Har du inga problem med missbruk nu så kan du vara alldeles lugn.” 

7. “Min son har tagit skada av att växa upp ensam tillsammans med sin mamma som 
troligen har någon allvarligare form av kluster b störning” 
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8. “Jag kan tycka att det verkar rimligt att dom gör en utredning. Har man en depression 
som ter sig som du beskrev så är den av allvarlig art och det är inte alltid möjligt för dig 
att agera rationellt.”  

 
Citat 5 skulle kunna tolkas som att användaren tycker att man är en bättre förälder om man har 
ADHD jämfört med om man är kriminell. Hon ifrågasätter hur hon med sin ADHD-diagnos 
kan anses vara farlig för sina barn då pappan är kriminell. Hon nämner dock inget om hur 
pappans kriminalitet har bedömts. Hon konstruerar därigenom identiteten kriminell som mer 
oförenlig med identiteten förälder än vad identiteten ”någon som har ADHD” är och 
ifrågasätter socialtjänstens bedömning att hon är farlig för sina barn genom denna förhandling 
av identiteter. Citat 6 menar att om trådstartaren inte har ett pågående missbruk är det ingen 
fara och säger därigenom också att om trådstartaren har ett pågående missbruk så behöver hen 
vara orolig för socialtjänstens utredning. På så sätt konstrueras den dåliga föräldern som någon 
som har ett pågående missbruk. Citat 7 menar att barnet har tagit skada av att växa upp med 
sin mamma som han menar troligen har en personlighetsstörning. Denna pappa har haft en 
vårdnadstvist med mamman under många år och uttrycker på olika sätt att han tycker hon är 
en olämplig mamma. Detta citat kan tolkas som att han, genom att nämna att hon har en 
personlighetsstörning, förstärker sitt argument om att mamman är olämplig genom att det i 
diskursen finns en antagonistisk position mellan identiteten förälder och identiteten ”någon 
med psykisk ohälsa”. Han etablerar genom detta sig själv som den mer lämpliga föräldern. I 
citat 8 påpekar en användare att det är lämpligt att socialtjänsten gör en utredning då pappan 
tidigare haft en depression där han haft tankar på att skada sig själv och barnet, pappan 
understryker dock att det endast varit tankar och inte några handlingar. Citat 8 konstruerar trots 
detta föräldern som har en depression som någon som ibland kanske inte agerar rationellt och 
sätter också här identiteten förälder i en antagonistisk position i förhållande till identiteten 
”någon med psykisk ohälsa”. 
 
Nedan följer delar ur en tråd som en pappa startat där han beskriver att socialtjänsten har hotat 
att omhänderta hans barn. Han har tidigare missbrukat och varit kriminell men menar att han 
nu har lämnat det “skitlivet”. 
 

9. “Bara för jag har pundat, varit med i gäng, levt på kriminalitet tidigare så skall jag 
straffas livet ut. Eller nej inte jag, Min familj skall straffas. Det har gått så långt nu att 
jag funderar för mig själv att lämna min fru och barn för att inte det ska gå åt helvete 
för familjen. Jag måste offra mitt liv för deras skull. Ett bakslag till nu så kommer jag 
antingen skjuta soc handläggarna och ta en livstid på kåken. För jag låter inte mina barn 
bli tagna på felaktiga grunder. Förstör dom vårat liv nu SÅ måste jag hämnas för att 
visa för mina närstående att jag dödar för min familj. Barnen har det så jävla bra som 
ett barn kan ha. Finns ingenting som jag gör fel. Hade ni offrat era liv för att hålla ihop 
resten av familjen? Jag är en sån människa att rör du min familj så dör du oavsett om du 
är kungen eller en husvagnsgubbe i en skog.” 

9.1 “Skall ja behöva sätta en kula i pannan på mig själv så gör jag det. Som sagt 
jag dör och dödar för min familj.” 
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9.2 “Nånstans måste du inse att det är dig som det är fel på om du hotar ta livet 
av dig pga soc, skulle tro att dina barn kommer växa upp och bli kriminella men 
det kanske inte är försent?” 

9.3 “Åh din lilla råtta. Jag skaffade faktiskt barn när jag var mogen och 
ansvarsfull samt lämnat de där skitlivet.” 

9.4 “När TS börjar gapa om att han ska skjuta soc-handläggarna och ta en 
livstidsdom på kåken...börjar bitarna falla på plats. Du ger ett intryck av att vara 
labil och instabil. Kallar folk som kommenterar för råttor. Vad du än gör så dra 
inte med dig dina ungar ner i träsket.” 

 
Trådstartaren uttrycker i citat 9 frustration över, som han upplever det, att hans familj ska 
straffas för att han tidigare missbrukat och varit kriminell. Hans lösningar på problemet är att 
antingen lämna familjen, skjuta soc-handläggarna eller ta livet av sig. Han upplever också att 
han måste hämnas, för att visa närstående att han dödar för sin familj. Detta skulle kunna tolkas 
som att han levt i ett socialt fält färgat av kriminalitet och under normer som premierar 
våldskapital och att det är den världsbild han fortfarande har. När han försöker använda dessa 
normer i sin argumentation så möts han av mothugg. I citat 9.2 och 9.4 så menar andra 
forumanvändare att hans argument får honom att framstå som ostabil samt en dålig förebild 
och att han därigenom är en bristande förälder. Detta tolkar vi som att det inom diskursen 
föräldraskap inte finns plats för identiteten kriminell och att dessa också står i ett antagonistiskt 
förhållande till varandra. En motsättning till detta uttrycks i en annan diskussionstråd där 
användaren menar att identiteterna före detta missbrukare och förälder, inte behöver utesluta 
varandra. Denna åsikt är dock sällan förekommande.  

10. “Jag är inte helt insatt men har du varit ren nu ett år så borde det väl inte vara nåt 
problem, det finns massor med folk som haft missbruksproblem och ändå är lämpade 
som föräldrar. Bara du kan uppvisa att du är ren nu så borde de låta det vara.” 

 

Genom kommentaren skapas en ny social konstruktion av föräldraskap genom vilken även en 
före detta missbrukare kan förstås som förälder (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:104). 
Då identiteter inom det diskurspsykologiska perspektivet ses som diskursiva, föränderliga och 
ostabila kan två motsägande identiteter som exempelvis förälder och före detta missbrukare 
förenas till en och samma vilket redovisas genom citat 10 (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000:107).  

I diskussioner kring missbruk och kriminalitet positionerar sig också forumanvändare som bra 
föräldrar genom att ta avstånd från detta. 

 
11. “Varken jag eller sonen är kriminella, vi missbrukar eller brukar inga droger, 
alkohol eller tobak.” 

12. “Vi är ingen missbrukarfamilj, eller familj som lämnar våra barn vind för våg utan 
en helt vanlig familj” 
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13. “Att Soc gör sitt jobb tycker jag också är bra, OM det finns soklara bevis eller 
misstankar på att barnen far illa. Tex missbrukarfamiljer, misshandel eller där 
föräldrarna inte kan hantera barnen. Men i vårt fall är det inget av det där och jag 
önskar jag kunde skita i soc som du skriver!” 

 

Även här ses exempel på det antagonistiska förhållandet mellan identiteten förälder och 
kriminell/missbrukare. Citaten ovan kan tolkas som att användare menar att då de tar avstånd 
från subjektspositioner som missbrukare eller kriminella så är de bra föräldrar. De använder 
detta argument som att det skulle vara motivering nog varför socialtjänstens inblandning är 
onödig och oförståelig. Det går även att tolka som om man är missbrukare eller kriminell är 
man också automatiskt olämplig som förälder vilket leder till att det är dessa föräldrar 
socialtjänsten borde koncentrera sig på och inte “vanliga familjer”. Missbrukare och kriminella 
konstrueras med andra ord som dåliga föräldrar. 

5.2.3 Uppfostran 
Diskursen uppfostran är stor och det finns motsättningar inom den. Att det är viktigt att en 
förälder lär sitt barn att följa och respektera samhällets regler och normer uttrycker många 
användare, men det finns också användare som argumenterar för att om det är för barnets bästa 
är det tillåtet att bryta normerna.  
 

1. ”Du ska stötta honom att gå till skolan, annars gör du honom en björntjänst! Om du 
bryr dig om din son, hjälp honom att gå till skolan. Belöna honom för det. Släpp ditt 
eget och tänk lite längre vad som är bäst för sonen. Du förstör för honom nu!” 

2. ”Det är inte tanken att du ska låta din son sätta reglerna. Det är din uppgift att tvinga 
fram struktur och rutiner. Han är fortfarande i sina formativa år. Om han växer upp med 
inställningen att han kan göra som han vill, när han vill och hur han vill kommer det 
sluta väldigt illa för honom som vuxen.” 

3. ”Du gör helt rätt som låter honom nörda med datorer och nisha sig.” 

4. ”Nej hon får panik i affärer. Därför utsätter jag inte henne för att gå i affärer. Varför 
skulle jag det? Människor, starka lampor, lukter, ljud hon inte klarar av . Hon åker 
heller inte buss och har rätt till färdtjänst, taxi, när vi åker iväg” 

 

Ovan är exempel på två motstridande diskurser. Den första handlar om att barn behöver 
styrning och kontroll och att man som förälder kan och ska använda sin maktposition gentemot 
barnet, detta ges exempel på i citat 1 och 2. Den andra, som exemplifieras i citat 3 och 4, handlar 
om att anpassa sig till det specifika barnets intressen och förutsättningar. Det är vanligt att 
användare kommer med synpunkter på hur andra ska uppfostra sina barn. Det är inte lika 
vanligt men det sker att de föräldrar som är aktuella hos socialtjänsten själva argumenterar om 
uppfostran gällande deras egna barn. Citat 4 är ett exempel på när föräldern själv argumenterar 
kring uppfostran. Detta efter att ha blivit ifrågasatt av andra användare. Denna förälder 
ifrågasätter varför hon ska utsätta sitt barn för saker som barnet mår dåligt av bara för att det 
hör till samhällets normer och ifrågasätter därigenom konstruktionen av just dessa normer. 
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En vanlig argumentation i diskussioner kring uppfostran är vikten av att sätta gränser och inte 
“dalta” barn, vilket citaten nedan är exempel på. 

5. ”Suck vilket dalta det ska vara. Brukar inte vara denna person men denna gången 
tycker jag det går för långt en 6 åring klarar gott och väl att åka buss själv. Klarar man 
av att gå/cykla till skolan/förskolan klarar man av att åka buss. 6 år är nästan lite sent. 
Man kan gott skicka iväg en 5 åring själv till förskola.” 

6. ”Om hon är verbal och kan förstå konsekvenser så kan du som förälder ställa krav 
och ultimatum. Kan du inte borsta hennes hår utan att hon står still så har du som 
förälder rätt att klippa håret. Kan hon inte sköta det själv eller att det blir bråk varje 
gång då är hon inte mogen att ha långt hår. En förälder har rätt att sätta ned foten även 
om det är emot barnets vilja. Är håret svårskött. Du fick ett tips om att sova i flätor, ge 
din dotter olika val så som att sova i flätor eller sitta stilla så att du får borsta. Berätta 
även att du kommer att klippa håret om hon inte sitter still eller vägrar sova i flätor.” 

 
I citat 6 ses exempel på den diskurs som nämndes ovan om att barn behöver styrning och 
kontroll medan citat 5 snarare efterfrågar mindre kontroll men fortfarande verkar ställa sig 
utanför diskursen om att anpassa sig till det specifika barnets intressen och förutsättningar. 
Forumanvändaren bakom citat 5 uttrycker en generaliserad åsikt om att en 6-åring gott och väl 
klarar att åka buss själv, utan något resonemang kring barns olika mognad, vi kallar denna 
uppfostran för ” låt dom klara sig själva”. 
 
Att det är dåligt att curla barn är även något som många användare uttrycker, vilket visas 
exempel på nedan. 
 

7. ”Så bara för att man inte curlar sitt barn så kan man bli kallad till soc.. Barn mår bara 
bra av att klara sig själva, stärker deras självförtroende..” 

8. ”Stackars curlade barn.” 

 
Att säga att någon curlar tycks ibland också användas lite som ett retoriskt grepp för att få mer 
tyngd i sin egen ståndpunkt, som att curla är något alla är överens om är dåligt vilket ses i citat 
8, där användaren uttrycker att det är synd om alla curlade barn som att det vore en självklarhet. 
I citat 7 ges ytterligare ett exempel på ”låt dom klara sig själva” och menar att det bara är bra 
för barn. 
 
Att åldersadekvat anpassa kraven på barnen nämns ofta som något en bra förälder gör och 
också något som användare föreställer sig att socialtjänsten lägger vikt vid. 
 

9. ”Varför blir det ens en diskussion om barnet är för litet när TS har facit i hand? Det 
är ju precis sådant här som kan hända om ett litet barn får för mycket ansvar. Ett 
förskolebarn resonerar inte med en vuxens förnuft och erfarenhet utan kan bete sig helt 
irrationellt och potentiellt livsfarligt. Det var uppenbarligen fel beslut att låta barnet åka 
själv.” 

10. ”Alltid en svår avvägning, men i det här fallet tycker jag den är rätt solklar. Sex år 
är för ungt, särskilt när TS inte ens bryr sig om att se efter om ungen kommit hem som 



 

 

 

43 

han ska, utan tydligen inte ens märker när barnet kommer hem eftersom han är 
upptagen med sina hobbys.” 

Ovan ges alltså fler exempel på uppfostringskategorin att anpassa sig till barnets specifika 
förutsättningar. Citat 9 menar att barnets ålder inte spelar någon roll om det är så att barnet 
faktiskt inte klarar det som efterfrågas.  

Utifrån vårt material kan vi urskilja tre olika kategorier av uppfostran som uttrycks i trådarna. 
”Kontroll och tvång”, ”flexibel och anpassad” och slutligen ”låt dom klara sig själva”. Detta är 
den diskurs inom föräldraskap där det finns flest motsättningar, de flesta verkar övertygade om 
att deras bild av uppfostran är den rätta. Detta leder också till att det finns fler valbara 
subjektspositioner när det gäller just uppfostran. De bidrar alla till konstruktionen av en bra 
förälder men gör också att konstruktionen ser olika ut beroende på vilken uppfostran man anser 
vara riktig. Konstruktionen av socialtjänstens syn på uppfostran verkar huvudsakligen vara 
”flexibel och anpassad” men i vissa fall även ”kontroll och tvång”, särskilt när det gäller 
skolnärvaro. 

5.2.3 Förälder med kapital 
I diskussionstrådarna pågår som tidigare nämnt en förhandling om vad som innefattar ett bra 
versus dåligt föräldraskap. I denna förhandling har vi funnit att argumenten inte sällan 
underbyggs av olika former av kapital som exempelvis materiella resurser, sociala nätverk, en 
viss utbildning/karriär med mera. Nedan ges exempel från diskussionstrådarna på de anonyma 
forumen då forumanvändarna, genom att understryka ett visst kapital, försvarar sig mot att de 
skulle brista i sitt föräldraskap.  
 
Till att börja med visas ett urklipp från olika diskussionstrådar där föräldrar försöker försvara 
sig mot påståenden och anklagelser om att de skulle brista i sitt föräldraskap.  
 

1. “Ekonomiskt så har jag så jag klarar mig livet ut och endå kommer lämna tillräckligt 
för att han också klarar sig även om han skulle ge fan i att plugga eller jobba något, 
vilket inte är aktuellt, han kommer läsa in högstadiet efter denna sommar via 
privatundervisning eftersom det är vad han vill göra.” 

2. “stämmer bra det, jag gick bara gymnasiet men det förändrar inte det faktum att jag 
endå är ekonomiskt oberoende och inte behöver oroa mig för framtiden, jag jobbar så 
mycke eller lite jag vill och med något jag tycker är förbannat roligt.” 

3. “Vi har allt vi behöver, fast bostad, nära till skola, affärer, sjukvård etc. där vi bor på 
andra sidan jorden.” 

 
Genom att betona sina ekonomiska tillgångar i form av pengar, arbete, fast bostad, att vara 
bosatt i ett område där det är nära till skola, affärer och sjukvård försöker föräldrarna bakom 
dessa citat positionera sig som bra föräldrar. Då diskussionsinläggen diskuterar föräldraskap i 
förhållande till inblandning av socialtjänsten är ovanstående citat till viss del uttryck för vad 
de tror socialtjänsten lägger vikt vid när det kommer till föräldraskap. Ovanstående citat utgör 
exempel på hur föräldrar betonar sitt ekonomiska kapital för att positionera sig inom det sociala 
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fältet, i detta fall fältet för föräldraskap (Bourdieu 2002:281). I citat 2 går även att urskilja ett 
kapital i form utav utbildningsnivå. Här försvarar sig den uttalande föräldern gentemot en 
anklagelse om att vara lågutbildad, det vill säga brist på symboliskt kapital vilket är ett 
argument som i tidigare inlägg hållits emot honom i diskussionen om hans föräldraförmåga 
(Engdahl & Larsson 2011:244).   
 
I nedanstående citat syns ytterligare argument för vad som innefattar ett bra föräldraskap samt 
goda levnadsförhållande för barn. Utöver detta ges även exempel på föräldrar som kämpar för 
sin trovärdighet i sin argumentation.  
 

4. “Mina barn har en bra mamma och en bra pappa, mat på bordet, ett stabilt boende 
och kompisar. Lever ett helt vanligt Svensson liv men är absolut inte bortskämda över 
huvud taget.” 

5. “Jag har en socialsekreterare och barnutredare i familjen som verkställt flertalet 
LVU?s, jag vet vad jag pratar om.” 

6. “Det finns inte heller någonting som tyder på att barnet skulle fara illa hos mig och 
de som är involverade (t.ex. jag själv, nära släktingar och förskolepersonal) har inte 
märkt att någonting skulle vara galet i min vårdnad om barnet.” 

 
Föräldern bakom citat 4 framhåller, förutom ett ekonomiskt kapital, ”mat på bordet” och 
”stabilt boende”, även det sociala kapitalet i argumentationer om vad som utgör ett bra 
föräldraskap (Bourdieu 2002:286). Detta görs genom att poängtera att barnen har en stabil 
relation till båda föräldrarna, att de har kompisar samt är bosatta i ett socialt stabilt område. 
Citat 5 är ett annat exempel på användande av socialt kapital, det vill säga att ha de rätta 
kontakterna när det kommer till inblandning av socialtjänsten. Genom detta citat blir det tydligt 
att nära kontakt med personer som arbetar inom socialtjänstens verksamhet är något som väger 
tungt i argumentationen gällande föräldraskap i förhållande till socialtjänsten. 
Forumanvändaren menar i princip att hen sitter på sanningen och att andra därmed inte kan 
ifrågasätta dennes argument. Citat 6 visar hur en förälder, genom att hänvisa till det sociala 
nätverket och deras bedömningar, argumenterar för att det inte finns brister i dennes 
föräldraskap. Både citat 5 och 6 exemplifierar hur forumanvändare försöker stärka sin 
trovärdighet genom att referera till det sociala nätverket. Detta kan ses som en strid på det 
sociala fältet där personerna bakom citaten försöker positionera sig med hjälp av att hävda sitt 
sociala kapital (Crompton 2014:174). 
 
Nedan visas diskussionsinlägg där olika faktorer framhävs som antingen fördelaktiga eller 
ogynnsamma då du som förälder befinner dig i kontakt med socialtjänsten.  
 

7. “Är du fin i håret, har dyra kläder och kan i ord formulera dej. Då går det bra. Du 
döms efter ditt utseende” 

8. “"Fuck Sverige, fuck samhället. " avslutar du ditt inlägg med, vilket visar vilken 
intellektuell nivå du ligger på, horunge” 

9. “Min sambo jobbar heltid. Jag har ingen diagnos men min sambo har dyslexi.” 
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Ovanstående utgör exempel där forumanvändare framhäver ett symboliskt kapital för att 
positionera sig i diskussionen om föräldraskap (Engdahl & Larsson 2011:244). Citat 7 är ett 
exempel på när det symboliska kapitalet uttrycks i form av att ha ett visst utseende samt en 
förmåga att formulera sig vilket framhävs som en viktig aspekt då du som förälder befinner dig 
i kontakt med socialtjänsten. Även citat 8 poängterar förmågan att formulera sig och 
sammankopplar även detta med intellekt vilket går att kategorisera som ett symboliskt kapital. 
Citat 9 belyser ämnet diagnoser och uttrycker att det skulle vara icke-fördelaktigt att besitta en 
diagnos som förälder då du befinner dig i kontakt med socialtjänsten. Något värt att nämna 
gällande citat 8 är hur forumanvändaren inleder med att kritisera trådstartaren för sitt språkbruk, 
det vill säga avsaknad av det symboliska kapitalet, och sedan avslutar diskussionsinlägget med 
att kalla trådstartaren för ”horunge”. Utifrån diskurspsykologins teori gällande identiteter sker 
i citat 8 en krock mellan identiteter hos forumanvändaren. Att först värdesätta ett rumsrent 
språkbruk för att sedan själv slänga sig med sådana ord är en antagonism, det vill säga en 
identitetskrock, som var tydligt framträdande i materialet (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000:54–55).  
 

5.2.4 Sammanfattning - frågeställning 2 
I syfte att besvara vår andra frågeställning har vi presenterat diskursordningen ”Att vara en bra 
versus dålig förälder” vilken innefattar diskurserna ”Hem och hygien”, ”Missbruk, kriminalitet 
och psykisk ohälsa”, ”Uppfostran” samt ”Föräldrar med kapital”. Denna diskursordning 
besvarar vilka föreställningar om föräldraskap som finns i diskussionstrådar gällande 
socialtjänsten. Diskussionstrådarna från Familjeliv och Flashback utgår från ämnet 
socialtjänsten vilket innebär att diskussionerna till stor del fokuserar på vad forumanvändarna 
anser att socialtjänsten lägger vikt vid i ett föräldraskap. Därifrån leds även diskussionen in på 
vad forumanvändarna anser vara ett bra versus dåligt föräldraskap generellt. Vi har visat hur 
användarna förhandlar kring identiteten ”förälder” genom att använda olika resurser, bland 
annat olika former av kapital och genom att bygga på redan dominerande diskurser i samhället 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000:107). Vi har med hjälp av Bourdieus teori visat hur 
striderna på de sociala fälten inte endast handlar om positionering utan även om att identifiera 
vad som anses värdefullt. Genom definition av det värdefulla skapas också en motsats, det som 
anses sakna värde på det sociala fältet. Genom denna process kommer vissa grupper på det 
sociala fältet bli betraktade som nedvärderade och tilldelas nackdelar (Crompton 2014:174–
175) vilket vi har visat bland annat gällande missbrukare, kriminella och personer med psykisk 
ohälsa.  
 
Många citat ur diskussionstrådarna handlar om föräldrars osäkerhet gällande deras föräldraskap 
då de hamnat i kontakt med socialtjänsten. Om dessa föräldrar även vänder sig till människor 
i sin omgivning med sin situation vet vi ingenting om. Dock skulle man kunna tolka detta 
mönster som att möjligheten till anonymitet gör att föräldrar känner sig trygga i att vända sig 
till de anonyma forumen då de upplever osäkerhet i sitt föräldraskap. Detta skulle kunna bero 
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på att känslor som exempelvis skam inte blir lika påtagliga som om de skulle dela sin 
problematik med andra i “verkligheten”. Denna tolkning stämmer överens med tidigare 
forskning (Lundin, 2020:687) om att föräldrar finner det lättare att uttrycka sig anonymt 
gällande sitt föräldraskap då detta minskar risken för att bli dömd samt att det kan vara lättare 
att hitta andra i liknande situation på forumen än i “verkligheten”. 
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6. Diskussion 
Syftet för denna studie har varit, genom att studera diskussioner på anonyma forum gällande 
socialtjänstens arbete med barn och unga, undersöka forumanvändares uppfattning av 
socialtjänsten samt hur föräldraskap diskuteras i förhållande till inblandning av socialtjänsten. 
Bakgrunden till detta syfte var att socialtjänsten snarare verkar betraktas som ett hot än en 
stödjande och hjälpande instans i många föräldrars ögon. Denna uppfattning är något vi lagt 
märke till i vårt vardagliga liv samt under vår praktikperiod på socionomprogrammet. Därav 
var vi intresserade av att undersöka vilka föreställningar som råder gällande socialtjänstens 
arbete med barn och unga, både hos föräldrar och även andra vuxna. Resultatet visar på många 
olika föreställningar gällande socialtjänsten och föräldraskap. 

Den första frågeställningen ställde frågan om vilka föreställningar av socialtjänsten som finns 
på de anonyma forumen. Resultatet har presenterats med hjälp av olika diskurser. Den mest 
dominanta diskursen gällande socialtjänsten är den om att “socialtjänsten är inkompetent” 
vilken förstärks med hjälp av argument som att de är maktmissbrukare, att deras arbete är för 
ingripande/för passivt, att de misstolkar klienternas berättelser, att deras insatser snarare 
stjälper än hjälper och att deras arbete är rättsosäkert. I anslutning till detta har även diskursen 
“hur man hanterar socialtjänsten” varit framträdande vilken innefattar en mängd strategier för 
dem som befinner sig i kontakt med socialtjänsten, bland annat samarbete, spela med, fjäska, 
öppet motstånd och att fly. Den diskurs som utmanar den dominanta “socialtjänsten är 
inkompetent”, är “socialtjänsten behövs”. Argumenten bakom denna diskurs är att 
socialtjänsten finns till för att hjälpa och ser till barnets bästa, att de inte ingriper om du är 
“normal”, att de givetvis utreder om det finns allvarliga uppgifter och att det krävs mycket för 
att ett LVU-beslut ska bli aktuellt.  

Den andra frågeställningen ställde frågan om vilka föreställningar om föräldraskap som finns 
i diskussionstrådar gällande socialtjänsten. Resultatet har visat på fyra framträdande diskurser 
gällande föräldraskap, ”hem och hygien”, ”missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa”, 
”uppfostran” samt ”föräldrar med kapital”.  Genom hänvisning till dessa diskurser pågår en 
förhandling på de anonyma forumen om vad som är definierar en bra versus dålig förälder. 

Samtliga diskurser har analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt- och 
diskurspsykologiskt perspektiv samt med teorin om sociala fält och kapitalformer. Resultatet 
talar för att kontakt med socialtjänsten är något som inte är förenligt med ett bra föräldraskap 
vilket leder till att föräldrar inte vill vara i kontakt med socialtjänsten. Om du som förälder 
hamnar i denna situation krävs strategier för att hantera den. De föreslagna strategierna har i 
de flesta fall syftet att göra sig av med socialtjänsten så fort som möjligt. Ett bra föräldraskap 
kan enligt resultatet inte heller förknippas med andra, av forumanvändarna betraktade, 
tillkortakommanden såsom missbruk, kriminalitet samt psykisk ohälsa.  
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6.1 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Den dominerande diskursen i våra resultat gällande föreställningar om socialtjänsten, 
”socialtjänsten är inkompetent”, stämmer i stort överens med tidigare forskning. Gibelmans 
(2004) studie som visar hur socialarbetare framställs som inkompetenta och outbildade i 
amerikanska tv-serier kan tyda på att detta finns en större övergripande diskurs i samhället som 
formar människors uppfattning av socialtjänsten och som också produceras och reproduceras 
på anonyma forum. Även Blombergs (2019) studie där det dominerande narrativet är ”krisen 
inom socialtjänsten” pekar på denna större övergripande diskurs. Att föräldrar ofta är missnöjda 
med socialtjänstens insatser syns återkommande i vårt resultat, bland annat i argumenten om 
att socialtjänstens insatser snarare stjälper än hjälper, vilket också Wilkins och Forrester (2021) 
visar i sin studie. 

Att maktaspekten påverkar människors föreställningar och upplevelse av socialtjänsten visar 
både vårt resultat och tidigare studier (Dumbrill, 2006; Bouma et al., 2020; Tembo, 2020), även 
att detta får konsekvenser i form av att föräldrar använder olika strategier. En strategi som inte 
tidigare forskning nämnt men som finns i vårt resultat är strategin ”fly”. Vi vet inte vad detta 
beror på, men en förklaring skulle kunna vara att vi tittat på anonyma forum och att människor 
då vågar uttrycka sådana drastiska åtgärder i större utsträckning. En annan tänkbar orsak skulle 
kunna handla om hur Sveriges socialtjänst är organiserad då den tidigare forskningen gällande 
just dessa strategier huvudsakligen är internationell. Även den rädsla många föräldrar känner 
inför inblandning av socialtjänsten som visats i tidigare forskning (Schreiber et al., 2013:707; 
Tembo, 2020:259) återkommer i våra resultat. 

När det gäller forskning gällande föreställningar kring föräldraskap i förhållande till 
socialtjänstens arbete med barn och unga så tänker vi att vår studie har bidragit till hur 
föräldraskap förhandlas och värderas när socialtjänsten är inblandad, exempelvis hur föräldrar 
ofta försvarar sitt föräldraskap med hjälp av olika former av kapital eller avståndstagande från 
subjektspositioner som anses oförenliga med ett bra föräldraskap. 

Resultatet i föreliggande studie har även i linje med tidigare forskning (Blomberg & Stier, 
2019:8) visat hur det pågår en kamp om vem som sitter på sanningen på de anonyma forumen. 
I diskussionstrådarna gällande socialtjänsten och föräldraskap använder forumanvändarna 
olika källor för att stärka sina argument, bland annat egna erfarenheter, andras erfarenheter och 
forskning. I vissa fall refereras inte till någon källa över huvud taget. Oavsett finns det ett 
mönster av att forumanvändarna presenterar sin version av socialtjänsten eller föräldraskap 
som just den sanna versionen.  

Generellt visar resultatet att många föräldrar vänder sig till Flashback och Familjeliv då de, i 
förhållande till socialtjänsten, upplever en osäkerhet i sitt föräldraskap. Detta kan tolkas som, 
i linje med tidigare forskning, att föräldrar upplever en trygghet att föra diskussioner anonymt 
gällande sitt föräldraskap (Lundin 2020). 
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6.2 Teoridiskussion 
När det gäller våra teoretiska val så har några av dem, framför allt socialkonstuktionismen 
medfört att vi tittat ganska brett på materialet. Detta har inneburit både för- och nackdelar, en 
fördel tänker vi är att vi upptäckt många saker/fenomen som med en smalare teori skulle gått 
oss förbi. En av nackdelarna är att vi initialt hade stora mängder material där vi fick arbeta 
mycket med sorteringen av detta. Här har dock våra frågeställningar varit till hjälp. Våra andra 
teoretiska perspektiv har vidare hjälpt oss att smalna av och fokusera materialet. Även om det 
diskursanalytiska fältet är stort har vi haft stor nytta av de begrepp vi valt ut att använda. Även 
teorin om kapitalformer har vi funnit värdefull för att peka ut några av de resurser som används 
för att styrka argumentation och som användarna även använder för att positionera sina 
identiteter. 

Vi har under arbetets gång noterat att ett genusperspektiv hade varit en intressant utgångspunkt 
för vårt material, dels för att se om det finns skillnader i kön i vilka föreställningar som finns 
kring socialtjänsten och föräldraskap, dels för att socialtjänsten är en kvinnodominerad 
arbetsplats vilket dessutom ofta uttrycks i trådarna. Vi tänker att det finns en möjlighet till ett 
samband mellan föreställningar kring kvinnor i allmänhet och föreställningar kring 
socialarbetare. 

6.3 Metoddiskussion  
Det diskursanalytiska fältet är brett och vi har valt att ta metodologiska delar från olika 
inriktningar. Detta gör att vårt sätt att utföra analysen, med stor sannolikhet hade sett 
annorlunda ut om andra val hade gjorts. Våra resultat färgas av de metodologiska överväganden 
vi gjort och vilka diskussionstrådar vi valt. Vi har dock försökt att vara tydliga i vår process 
och motivera de val vi gjort.  

Att vi har valt att studera anonyma forum har gjort att vi, till skillnad mot om vi valt intervjuer, 
inte kunnat ställa följdfrågor för att bättre förstå vad någon menar utan vi har bara kunnat tolka 
det som redan skrivits. En fördel med anonyma forum har varit det som vi nämnt tidigare såsom 
att just anonymiteten ger utrymme för upplevelser, erfarenheter och åsikter som i en annan 
kontext skulle vara svårare att uttrycka. Samtidigt visar tidigare forskning att just de som har 
negativa åsikter uttrycker det i högre grad på internet än de som har positiva erfarenheter (Lee 
& Chun, 2016:484). Våra resultat måste ses i ljuset av dessa förhållanden. Vi kan inte heller 
vara säkra på att det som skrivs verkligen är sant men detta problem delar många metoder, 
exempelvis intervjuer och enkäter. Vi tänker också att oavsett om personen som skriver 
uttrycker det hen verkligen upplevt eller tycker så bidrar ändå inläggen till konstruktioner av 
socialtjänsten och föräldraskap vilket gör att våra resultat ändå kan tänkas vara värdefulla och 
att vår metod diskursanalys bidrar till detta. En annan kvalitativ textanalysmetod hade nog inte 
bidragit till detta i lika hög grad.  

Vi har på grund av metodologiska och teoretiska val tittat brett på socialtjänstens arbete med 
barn och unga. En inriktning på delar av det arbetet skulle tydliggöra om föreställningar kring 
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socialtjänsten och föräldraskap skiljer sig åt mellan olika områden. Exempelvis 
vårdnadstvister, insatser där föräldrar samtyckt, eller vid tvångsinsatser. Vi har inte heller 
specifikt undersökt om diskurserna skiljer sig mellan de olika forumen eller om det finns en 
förändring över tid gällande dessa diskurser. 

6.4 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Genom denna studie går att konstatera att det finns en utbredd rädsla och oro inför 
socialtjänsten hos forumanvändare på Flashback och Familjeliv. Många forumanvändare som 
uttryckt denna oro och rädsla har utgett sig för att vara föräldrar och vi menar utifrån vårt 
resultat att den framför allt grundar sig i en uppfattning om att socialtjänsten besitter en 
maktposition att kunna omhänderta deras barn. Vi kan även konstatera att föräldrar i kontakt 
med socialtjänsten skapar strategier med syftet att bli av med dem så fort och smidigt som 
möjligt. En följd av rädslan och oron inför socialtjänsten är att det uppstår starka åsikter om 
vad som innefattar ett bra respektive dåligt föräldraskap. 

Detta medför vissa implikationer för det sociala arbetets praktik. Socialtjänstens arbete med 
barn och unga, samt deras föräldrar, syftar till att förbättra barnets livssituation. Socialtjänsten 
är en myndighet vars målsättning är att arbeta med föräldrar och barn på frivillig basis vilket 
innebär att det är av stor vikt att det finns ett förtroende för socialtjänsten hos denna målgrupp. 
Därav är det problematiskt att det verkar finnas en föreställning om att socialtjänstens arbete 
huvudsakligen går ut på att omhänderta barn. Med denna föreställning samt det faktum att 
föräldrar utvecklar strategier för att bli av med socialtjänsten blir det minst sagt svårt att få till 
ett samarbete socialtjänsten och föräldrar emellan. Härmed upplever vi att finns ett uppdrag för 
socialtjänsten att noga informera om syftet med deras arbete, bland annat att de strävar efter ett 
samarbete samt arbetar för barnets bästa. En medvetenhet hos socialarbetare om den 
maktobalans som föräldrar upplever mellan dem och socialtjänsten är också något som skulle 
kunna skapa bättre förutsättningar för en arbetsallians.  

Att “hotet” från socialtjänsten vidare skapar föreställningar om vad som utgör en bra respektive 
dålig förälder är också problematiskt. Studien visar att föreställningen av att vara en bra 
förälder i princip är oförenlig med föreställningen om att vara i kontakt med socialtjänsten då 
detta i mångas ögon förknippas med ett bristande föräldraskap. Även detta bekräftar vikten av 
information till föräldrar gällande socialtjänstens arbete samt intentionen att samarbeta. På så 
sätt skulle föreställningen om socialtjänstens arbete kunna avdramatiseras och inte endast 
förknippas med insatser enligt LVU. Denna avdramatisering skulle kunna leda till att fler 
föräldrar söker stöd och hjälp hos socialtjänsten på eget initiativ samt att kontakt med 
socialtjänsten över lag inte förknippas med rädsla och oro.  

När det kommer till vidare forskning inom området socialt arbete finns, utifrån föreliggande 
studies resultat, ett behov av att undersöka vad som skulle kunna främja samarbetet mellan 
socialtjänst och föräldrar. Vi drar slutsatsen att det krävs information gällande socialtjänstens 
arbete som når föräldrarna samt att det krävs en medvetenhet hos socialarbetare om hur 
maktobalansen påverkar föräldrars rädsla och oro. Utöver dessa slutsatser finns säkerligen fler 
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faktorer som kan främja samarbetet vilket vi anser skulle vara värdefullt att undersöka. Vidare 
forskning på anonyma forum skulle även kunna studera om föreställningar gällande 
socialtjänsten, med inriktning på arbetet med barn och unga, har förändrats över tid. Detta för 
att se om det finns faktorer som påverkat föreställningarna till det bättre eller sämre.  
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