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Sammanfattning 
Studies syfte var att beskriva och analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna samt 
hur socialtjänsten och socialsekreterare framställs i diskussionstrådar på internetforumet 
Familjeliv som rör omhändertaganden av barn. För att kunna besvara studiens syfte användes 
ett kvalitativt socialkonstruktivistiskt angreppssätt med teoretiska utgångspunkter som 
grundar sig i Laclau och Mouffes diskursteori, med begrepp såsom subjektsposition och 
identitet. Det empiriska materialet bearbetades och analyserades genom en tematisk 
innehållsanalys där vi sorterat och reducerat vårt material samt argumenterat utifrån det. 
 
Vi presenterade vårt resultat och vår analys utifrån avsnitten Föräldrar, Socialsekreterare och 
Socialtjänsten för att sedan göra en sammanfattande analys där dessa tre avsnitt knöts 
samman. I resultatet såg vi ett antal olika framställningar där föräldrar samt socialsekreterare 
och socialtjänsten som myndighet beskrevs på olika sätt. Föräldrar som får barn 
omhändertagna framställdes som såväl tillräckligt goda och otillräckliga föräldrar, precis som 
socialsekreterare beskrevs som både “bra” och “dåliga”. Centrala karaktärer som 
konstruerades i vår analys var hjälten, skurken, förövaren och offret. En gemensam nämnare 
som vi såg i analysen var att såväl föräldrar som socialsekreterare och socialtjänsten som 
myndighet vid något tillfälle tillskrevs identiteten människa. Något som framgick av resultatet 
var en tydlig linje mellan framställningen av föräldrar samt socialsekreterare och 
socialtjänsten där det fanns en dubbelhet i beskrivningarna. Föräldrarnas tillräcklighet eller 
otillräcklighet beskrevs i relation till socialsekreterare, socialtjänsten och deras handlande och 
vice versa. Framställningarna konstruerades genom argumentation utifrån egen eller andras 
erfarenhet samt utifrån mediala och juridiska källor.  
 
I vår slutdiskussion ser vi hur bilden som sprids i diskursen om omhändertagande av barn blir 
problematisk för såväl föräldrar som får barn omhändertagna som för socialsekreterare och 
socialtjänsten som myndighet. Vi såg även att såväl föräldrar som får barn omhändertagna 
som socialsekreterare befinner sig i ett moment 22 där de oberoende av hur de agerar inte kan 
få rätt i allmänhetens ögon. Vi ställer oss även frågan huruvida den svenska socialtjänsten 
befinner sig i en legitimitetskris då deras omhändertagande av barn på olika sätt ifrågasätts i 
diskursen. I vår diskurs, som är den skrivna diskussionen om omhändertaganden av barn på 
internetforumet Familjeliv, ser vi att det sprids en negativ bild av föräldrar som får barn 
omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som myndigheten. Denna bild menar 
vi kan utmanas av att socialsekreterare i egenskap av sin yrkesroll och på betald arbetstid 
befinner sig i olika internetforum i syfte att bemöta denna bild. 
 
 
Nyckelord: omhändertagande av barn, socialkonstruktivism, subjektsposition, identitet, 
internetforum 
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1. Inledning och problemformulering 
Internet spelar en fundamentalt viktigt roll i människors liv idag och allt fler människor 
föredrar att umgås på internet framför att umgås i verkliga livet (Berg, 2015b, s. 19). 
Forskning har tidigare problematiserat människors tillgång till internet utifrån 
socioekonomiska aspekter (Plantin & Daneback, 2009, opag.). Vi anser att tillgång till 
internet inte på samma sätt kan ses som en klassfråga idag som det tidigare gjort, då det enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2013:1, s. 5) om ekonomiskt bistånd ingår 
internetuppkoppling i den hemutrustning till vilken ekonomiskt bistånd kan beviljas för att ett 
hem ska kunna fungera. Detta innebär att allt fler människor har tillgång till internet samt att 
allt fler människor finns på internet idag än tidigare, vilket medför att de kan ta del av den 
information som finns där. Många föräldrar finns, möts och formar sitt föräldraskap på 
internet och Plantin och Daneback (2010, s. 185) lyfter att framtiden får utvisa vilka 
konsekvenser det får för professionella som möter föräldrar och blivande föräldrar. 
 
Utifrån ett inlägg på Facebook skrivet av en nära anhörig till två placeringsnära barn blir det 
tydligt att socialtjänstens omhändertagande av barn är något som berör många människor. 
Inlägget fick stor spridning och hade i mars år 2018 över 10 000 delningar på webbplatsen. 
Med dess närmare 600 kommentarer blir inlägget ett tydligt exempel på hur en bild av 
socialtjänsten som rättsosäker myndighet som fattar beslut på lösa grunder sprids på internet. 
Med utgångspunkt i den föreställning om socialtjänsten som florerar i inläggets 
kommentarsfält ser vi ett värde för socialt arbete i att undersöka hur människor skriver om 
socialsekreterare och socialtjänsten i en nätgemenskap. Då vi är intresserade av att undersöka 
hur föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som 
myndighet beskrivs av människor i en nätgemenskap blir internet en lämplig plats att inhämta 
vår empiri från. Detta är ett viktigt ämne att studera då negativa framställningar som florerar 
på internet kan bli problematiska för såväl för socialsekreterare i sin yrkesutövning och för 
socialtjänsten som myndighet då dess legitimitet ifrågasätts. Det blir även angeläget att 
analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna framställer sig själva och blir framställda 
av andra i forumet då detta ger en ökad förståelse för föräldrarnas situation, vilket även kan ge 
stor nytta för socialt arbete. 
  
Denna studie kan bidra med kunskap om allmänhetens uppfattningar om socialtjänstens 
omhändertaganden av barn samt kunskap om hur kommunikation på internet kan bidra till att 
konstruera och rekonstruera en bild av föräldrar som får barn omhändertagna samt av 
socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet. Vi avser därför undersöka 
diskussionstrådar på internetforumet Familjeliv som rör socialtjänstens omhändertagande av 
barn. 
 
Syfte och specifika frågeställningar 
Syftet med studien1 är att beskriva och analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna 
samt hur socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet framställs i diskussionstrådar på 
internetforumet Familjeliv som rör omhändertaganden av barn. Syftet mynnar ut i följande 
frågeställningar:  
 

• Hur framställs föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare och 
socialtjänsten i diskussionstrådar på internetforumet Familjeliv? 

                                                
1 Vi har valt att använda oss av ordet studie när vi benämner vårt eget arbete och använder ordet forskning när vi 
hänvisar till andras arbeten. 
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• Hur konstrueras och rekonstrueras framställningarna bland forumdeltagarna? 
• Vilken subjektsposition2 intar den som skriver och vilka subjektspositioner tillskrivs 

socialsekreterare samt föräldrar som får barn omhändertagna? 
 
Disposition 
Nästkommande kapitel bakgrund informerar dig som läsare om faktorer som vi finner 
värdefulla för att du ska ha tillräcklig kunskap om viktiga förutsättningar för att förstå studien. 
Bakgrundskapitlet följs av vår forskningsöversikt i vilken studien placeras i ett 
forskningssammanhang och avslutas med en diskussion kring den forskning som presenterats. 
Vidare följer en beskrivning av studiens teoretiska inramning och även detta kapitel avslutas 
med en diskussion. Teorikapitlet följs av studiens metodkapitel där vi redogör för 
metodologiska val och för en diskussion kring hur dessa kan tänkas ha påverkat studiens 
resultat. Efter att ha tagit del av studiens innehåll fram till och med metodkapitlet kommer du 
att ha kunskap om hur vi rent praktiskt gått tillväga när vi genomfört studien. Vidare kommer 
du att ha möjlighet till att värdera och ta ställning till de val och avgränsningar som vi gjort. 
Efter detta är du redo att ta del av vårt resultat och analyskapitel där våra resultat beskrivs och 
analyseras under tre olika huvudavsnitt. Resultatet och analysen följs av en sammanfattande 
analys där studiens resultat analyseras i sin helhet. En slutdiskussion avslutar studien där vi 
besvarar våra forskningsfrågor, drar slutsatser och reflekterar över studiens resultat på ett mer 
övergripande sätt än tidigare. 
  

                                                
2 I diskurser finns olika positioner som människor kan inte eller placeras inom. Positionerna benämns som 
subjektspositioner och medför förväntningar om vad som är acceptabelt och inte att göra och säga i den givna 
diskursen (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48-49) 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenterar vi Familjeliv som forum, vilket är viktigt att redogöra för i syfte att 
förtydliga från vilket sammanhang vår empiri inhämtats. Vidare kommer vi att redogöra för 
de främsta lagrum som styr socialsekreterare i arbetet med utredning och handläggning av 
barnavårdsärenden. Detta är nödvändigt att presentera i syfte att redogöra för de rättsliga 
ramar som finns vad gäller omhändertaganden av barn. Det blir även nödvändigt då vi vid ett 
flertal tillfällen hänvisar till rådande lagstiftning i vår studie och det kan underlätta för dig 
som läsare att ha tagit del av den informationen redan här.  
 
Familjeliv 
Familjeliv är en social mötesplats på internet där människor kan lära känna varandra och 
kommunicera med varandra. På forumet kan medlemmar välja hur mycket personlig 
information som delas med övriga medlemmar och den profil som skapas på webbplatsen kan 
vara helt anonym. I forumets policydokument påvisas risker med att lämna ut personliga 
uppgifter på internet. Det framhålls att det som skrivs på forumet blir offentligt och kan läsas 
av hela världen. Medlemmarna uppmanas att 
  

[h]a som tumregel att endast lämna ut uppgifter du också skulle vara beredd att annonsera 
inför publik på torget där hemma (URL 1). 

  
Vidare framhålls att det finns risk att medlemmar berättar saker om sig själva som de kanske 
inte gjort om de inte haft en anonym profil, information som kan avslöja deras identitet, även 
om de väljer att vara anonyma. Detta då en viss relation kan skapas till övriga medlemmar 
som medför en känsla av trygghet och tillit (URL 1). 
 
Juridisk kontext 
Många barn blir omhändertagna varje år och enligt socialstyrelsens statistik fick 30500 barn 
och unga vård enligt socialtjänstlagen eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om 
vård av unga någon gång under år 2016 (Socialstyrelsen, 2017, s. 1). Detta innebär i 
förlängningen att det finns många föräldrar som hade barn omhändertagna under året. 
Föräldrar som riskerar eller har fått barn omhändertagna kommer i kontakt med 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg och vi kan anta att några av forumdeltagarna i vår 
empiri även ingår i denna grupp av föräldrar. 
  
Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453) är den lag som utgör grunden för socialtjänstens 
verksamhet och av centrala bestämmelser som återges i 1 kap. 2 § framgår att det vid åtgärder 
som rör barn särskilt ska beaktas vad barnets bästa kräver. Av 1 kap. 1 § 3 st. framgår också 
att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande 
och integritet. För bestämmelser om vård utan samtycke hänvisas i 1 kap 3 § bland annat till 
lagen (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Denna lag omfattar 
insatser för barn och unga som av olika skäl inte kan ges på frivillig väg, detta enligt lagens 
inledande bestämmelser som redogörs för under 1 §. Enligt Cleveskölds lagkommentar till 
bestämmelsens inledande paragraf förtydligas att vård enligt lagen endast ska beredas då vård 
på frivillig väg enligt SoL inte kan tillämpas (Clevesköld, Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga [1990:52] 1 kap. 1 §, Karnov 24 april 2018). Enligt 4 § LVU framgår även 
att det är förvaltningsrätten som fattar beslut om vård med stöd av denna lag, efter ansökan 
från socialnämnden. Slutligen är det lagens 2 respektive 3 paragraf som redogör ytterligare för 
under vilka villkor vård enligt lagen kan beredas. Av 3 § framgår de förutsättningar för beslut 
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enligt lagen som har sin grund i att barnets eget beteende medför risk att dennes hälsa och 
utveckling skadas. Skadliga förhållanden i hemmet, misshandel eller brister i omsorg som 
riskerar den unges hälsa eller utveckling omfattas istället av 2 §. 
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3. Anknytning till tidigare forskning 
I detta kapitel avser vi placera vår studie i relation till tidigare forskning på området. Utifrån 
den forskning vi tagit del av och kommer att presentera kan vi se att människors 
beskrivningar av omhändertaganden av barn är obeforskat i en internetkontext. När vi tagit 
del av tidigare forskning på området har det varit svårt att finna forskning som specifikt rör 
det område vi valt att studera. Samtidigt som det varit svårt att finna forskning om hur 
människor skriver om socialtjänsten3 på internet, har det varit desto enklare att finna 
forskning som rör uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten överlag. Den 
forskning vi hittat som specifikt rör omhändertaganden av barn fokuserar framförallt på 
föräldrars upplevelser av kontakten med socialtjänsten, vilket kan anses vara rimligt. Utifrån 
detta har vi delvis valt ut forskning som fokuserar på internetforum för föräldrar vilken vi 
kommer inleda med att beskriva i korthet. Vårt huvudsakliga fokus har varit forskning vilken 
handlar om kontakten med socialtjänsten i ärenden som rör barn. När vi sökte forskning 
använde vi oss av databasen UniSearch där vi sökte forskning som är vetenskapligt granskad. 
Exempel på ord som användes vid sökningen är: social services, parents’ voices och child 
placement. Vidare har vi använt oss av kedjesökning. För att öka läsbarheten i vår 
forskningsöversikt har vi valt att dela in den i följande avsnitt: Forskning på och om 
internetforum, Uppfattning om socialtjänsten, Socialsekreterares4 arbetssätt och kompetens, 
Socialtjänstens medelklassnormer samt Delaktighet. 
 
Forskning på och om internetforum 
Den forskning som genomförts på och om internetforum som vi tagit del av har genomförts i 
Sverige och den berör vilken funktion internetforum kan ha för föräldrar. Det Lind (2013, s. 
42, 45) i sin forskning, genomförd på internetforumet Familjeliv, kommer fram till är att 
föräldrar använder internetforum för att få råd, ta del av erfarenheter och information från 
andra föräldrar. En del av trådarna på Familjeliv startas i syfte att dela misslyckanden, 
besvikelser och glädje medan andra använder forumet för att ”skriva av sig” vilket författaren 
liknar med en bekännelse. Funktionen för trådstartaren anses i dessa fall vara att få bekräftelse 
i sitt föräldraskap från övriga forumdeltagare. Även Plantin och Daneback (2010, s. 185) 
belyser att föräldrar kan få bekräftelse i sitt föräldraskap genom internetforum, detta då det i 
stort sätt alltid finns en grupp likasinnade i diskussionsforumet. Utifrån den forskning som vi 
presenterat och som genomförts på och om internetforum blir det intressant att undersöka 
vilken funktion forumet får för forumdeltagare när trådarna specifikt rör omhändertaganden 
av barn. Vidare blir det intressant att se vad som händer i diskussionstrådarna om grupper av 
likasinnade möts och interagerar. 
 
Uppfattning om socialtjänsten 
Forskning som vi har tagit del av som rör människors uppfattning om socialtjänsten har 
studerat klienter överlag, men framförallt föräldrars uppfattning om omhändertagandet av 
deras barn. Höjers (2007, s. 62, 71-72) forskning visar att omhändertaganden av barn medför 
att föräldrar ofta genomgår en krissituation, som kan yttra sig genom bland annat känslor av 
förtvivlan, skuld och maktlöshet. Höjer menar att de reaktioner som kommer av denna 
krissituation inte ska ses som ytterligare tecken på att föräldrar brister i sitt föräldraskap 
(Höjer, 2007, s. 62, 71-72). Uppfattningar om socialtjänsten som framgår av studien är att det 
är svårt att få hjälp och att problem inte tas på allvar. Socialtjänstens bedömningar beskrivs 

                                                
3 Fortsättningsvis när vi refererar till socialtjänsten i relation till forskning avser vi den svenska socialtjänsten 
eller motsvarande utländsk myndighet. 
4 Vi har valt att benämna de professionella som omnämns i vår forskningsöversikt och i vår empiri som 
socialsekreterare även om de i forskning ibland benämns mer övergripande som socialarbetare. 



 

 14 

även vara otydliga och deras argumentation uppfattas som vag. Relationen till 
socialsekreteraren beskrivs som viktig och kontinuitet i kontakten med denne värdesätts av 
föräldrar (Höjer, 2007, s. 58, 91; Trulsson, 2003, s. 174-175).  
  
Det blir genom forskning tydligt att tidigare erfarenhet av kontakt med socialtjänsten påverkar 
synen på myndigheten och att synen formas av såväl egna erfarenheter som av förutfattade 
meningar (Skårstad Storhaug och Heggem Kojan, 2017, s. 1411; Buckley, Carr & Whelan, 
2011, s. 104). Vidare lyfter Buckley, Carr och Whelan (2011, s. 104) att det finns en bild av 
socialsekreterare som fientliga och kraftfulla samt att kontakt med socialtjänsten bör 
undvikas. Ibland blir synen på socialtjänsten också mer komplex på grund av klienters 
felaktiga uppfattningar om socialsekreterares maktbefogenheter. Även Dumbrill (2006, s. 27) 
lyfter makt som en central aspekt. Det framkommer att föräldrar uppfattar att 
socialsekreterare kan använda makt på olika sätt, antingen i form av att ha makt över 
föräldrarna eller att makten sker i samspel som en form av stöd. Föräldrarnas uppfattning om 
socialsekreterarnas maktutövande formar föräldrarnas bild av socialtjänstens insatser och 
deras uppfattning om dem (Dumbrill, 2006, s. 27). Forskning som rör kontakten med 
socialtjänsten blir relevant utifrån att vi är intresserade av hur människor uttrycker sig i skrift 
om sin egen respektive andras kontakt med socialtjänsten på internetforum. Vi är även 
intresserade av om och hur bilden av socialtjänsten påverkas av såväl egna som andras 
erfarenheter. Forskningen lyfter socialsekreterares maktutövande i relation till klienten och 
utifrån detta avser vi undersöka hur forumdeltagarna skriver om hur socialsekreterares utövar 
makt gentemot föräldrar som får barn omhändertagna. 
 
Socialsekreterares arbetssätt och kompetens  
Forskning som fokuserar på socialsekreterares arbetssätt påvisar vikten av ett styrkebaserat 
arbetssätt, vilket innebär att det sociala arbetet utgår från familjens styrkor. Detta belyser 
bland annat Arbeiter och Toros (2017b, s. 26) i sin forskning genomförd i Estland där de 
menar att socialsekreterare tenderar att fokusera på det som inte fungerar i en familj medan 
det finns önskemål från föräldrar om att fokus skulle ligga på det som faktiskt fungerar. Även 
Gladstone et al. (2014, s. 63) lyfter i sin forskning genomförd i Kanada hur socialsekreterares 
inställning påverkar arbetet med familjen och de framhäver att mål som sätts upp för föräldrar 
lättare uppnås om de känner att de är en del av lösningen snarare än en del av problemet. 
Föräldrar påverkas nämligen av att deras brister synliggörs vilket Höjers (2007, s. 99, 121) 
svenska forskning lyfter genom att belysa hur omhändertagandet av barn påverkar hur 
föräldrar ser på sitt eget föräldraskap på ett negativt sätt. Vidare lyfter Morris, White, Doherty 
och Warwick (2017, s. 59) i sin forskning genomförd i England att när socialtjänsten 
genomför tidiga riskbedömningar ligger fokus på att synliggöra riskfaktorer, vilket även gör 
att familjens skyddsfaktorer åsidosätts. Genom att fokus ligger på att identifiera risker 
tillskrivs föräldrar sin föräldraidentitet av socialsekreteraren genom att denne påvisar 
förälderns brister framför förälderns styrkor. Styrkebaserat tänkande är ytterst centralt vad 
gäller socialsekreterares arbetssätt och Arbeiter och Toros (2017b, s. 26) rekommenderar att 
utbildning för socialsekreterare vad gäller styrkebaserat tänkande behöver utvecklas. 
  
Höjer (2007) och Trulsson (2003) har det gemensamt att de bägge i sin forskning lyfter att det 
är viktigt att socialsekreterare är kompetenta i sin yrkesroll. Höjer (2007, s. 137) menar att 
utöver kunskap är erfarenhet och tålmodighet viktiga egenskaper hos socialsekreterare som 
arbetar med barnavårdsutredningar, då dessa utredningar beskrivs som komplicerade. Även 
Trulsson (2003, s. 174-175) belyser vikten av socialsekreterares kunskap men specifikt i 
egenskap av att kunna ge missbrukande mammor adekvat stöd både i sitt föräldraskap och 
utifrån missbruket. Utifrån den forskning vi presenterat blir det intressant att undersöka om 



 

 15 

och i så fall hur forumdeltagarna skriver om socialsekreterarnas person, arbetssätt och 
kompetens. Vidare blir det intressant att studera huruvida forumdeltagare skriver om socialt 
stöd för föräldrar med omhändertagna barn. 
 
Socialtjänstens medelklassnormer 
Utifrån tidigare forskning blir det tydligt hur socialsekreterare styrs av rådande 
samhällsnormer i sitt arbete med barnavårdsärenden, vilket belyses av flera forskares arbeten. 
För det första beskriver Dominelli, Strega, Walmsley, Callahan och Brown (2011, s. 353) i sin 
forskning genomförd i Kanada hur vita medelklass heterosexuella normer lägger grunden för 
hur en tillräckligt god5 pappa ska vara. Det poängteras hur fäder behöver leva upp till dessa 
normer för att kunna bevisa att de är tillräckligt goda fäder, i syfte att inte riskera att få sitt 
barn omhändertaget. 
 
En andra aspekt för hur rådande samhällsnormer styr arbetet belyses av Hennums (2011, s. 
343) norska forskning. Barn som blir föremål för socialtjänstens utredningar utsätts för en 
mängd värderingar och bedömningar som är relaterade till en normativ bild av hur ett barns 
livssituation ska se ut, vilket indirekt ger en bild av det normativa föräldraskapet. En paradox 
som lyfts vad gäller barnskydd är att de åtgärder som syftar till att hjälpa barn, ofta leder till 
att barn används som subjekt för att bekräfta dominerande samhällsnormer och värderingar 
(Hennum, 2011, s. 344). Socialtjänstens dokumentation av dessa åtgärder gör därför mer än 
att tillgodose byråkratiska krav på just dokumentation. Det visar sig att denna dokumentation 
också tillskriver barn och deras familjer sociala identiteter och sociala positioner (Hennum, 
2010, s. 336). 
  
Ett tredje sätt vad gäller hur rådande samhällsnormer påverkar det sociala barnavårdsarbetet 
framhålls av Rutman, Strega, Callahan och Dominellis (2002, s. 156-158) forskning från 
Kanada som säger att en konsekvens av att socialsekreterare arbetar utifrån 
medelklassvärderingar och normer är att de får en alltför stor tilltro till det sociala arvets 
betydelse. Det visar sig att medelklassens bild av det sociala arvet leder till att unga 
mammorna i samhällets vård per automatik kommer antas att brista i sitt föräldraskap baserat 
på deras bakgrund. Det framkommer även att det sociala arvet är svårt att bryta då de unga 
mammorna i samhällets vård saknar ekonomiska medel och det konstateras att dåligt 
föräldraskap är starkt förknippat med föräldraskap i fattigdom. Utifrån den forskning som 
presenterats kommer vi att undersöka om och i så fall hur forumdeltagare utgår från en 
normativ bild av föräldraskap när de skriver på diskussionsforumet Familjeliv. 
 
Delaktighet 
Delaktighet är en aspekt som lyfts som viktigt i mötet mellan socialsekreterare och föräldrar i 
ärenden som rör omhändertaganden av barn. En aspekt av delaktighet lyfts av Arbeiter och 
Toros (2017a, s. 1477) som menar att det finns skilda uppfattningar mellan socialsekreterare 
och föräldrar vad gäller föräldrars delaktighet. Socialsekreterare tenderar att uppfatta 
delaktighet som “att göra för” föräldern medan föräldrar uppfattar det som att göra 
“tillsammans med” socialsekreteraren. En annan sida av delaktighet presenteras av Claezon 
(2004, s. 214-215) som kommer fram till att föräldrars delaktighet är viktig och att det kan 
handla både om att ta eget initiativ och att bli inbjuden till deltagande. Utifrån den 
presenterade forskningen om delaktighet avser vi undersöka om och i så fall hur föräldrars 
delaktighet omnämns i diskussionstrådar som rör omhändertagande av barn. 

                                                
5 Vi har valt att uttrycka oss i termer av tillräckligt goda respektive otillräckliga föräldrar i vår studie utifrån 
översättningen av termen ”good enough” som hämtats från Dominelli et al. (2011). 
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Forskningsdiskussion 
Forskningen som presenterats i vår forskningsöversikt har genomförts i flera olika kontexter. 
Anledningen till att vi valt att redogöra för kontexten i vissa sammanhang är för att vi ser att 
det i dessa fall tydligt kan ha påverkat forskningens resultat. Det som framförallt kan ha 
inverkan är faktumet att vissa av länderna har barnavårdssystem som skiljer sig från det 
svenska. Skillnaden handlar om att Sverige mer har ett familjeorienterat barnavårdssystem 
medan andra länders barnavårdssystem är mer inriktade mot barnskydd. Kopplat till detta 
föreligger också en skillnad när det gäller vad socialsekreteraren fokuserar på i sitt arbete. I 
länder med utgångspunkt i barnskydd blir det sociala barnavårdsarbetet problemfokuserat 
medan det sociala barnavårdsarbetet i länder som är familjeorienterade istället blir 
styrkebaserat. När vi skriver om samhällsnormer blir det väsentligt att poängtera kontexten då 
rådande samhällsnormer kan skilja sig åt mellan länder. Olika samhällsnormer kan också 
påverka kraven som ställs på en individ för att uppfattas som en tillräckligt god förälder. 
Resultatet av den forskning som presenterats i avsnitten Socialsekreterares arbetssätt och 
kompetens samt Socialtjänstens medelklassnormer ska således förstås utifrån att det är 
konstruerat i ett helt annat sammanhang än svenskt, detta utöver att det är en konstruktion 
mellan skilda forskare och deras informanter.  
 
Värt att anmärka på är att Höjers (2007) forskning framförallt blir relevant för vår studie då 
den är genomförd i svensk kontext samt då den fokuserar på föräldrars beskrivningar och 
erfarenheter av kontakten med socialtjänsten när det gäller omhändertaganden av barn. Men 
även Höjers forskning, precis som all forskning i vår forskningspresentation, är en 
konstruktion mellan Höjer och hennes informanter vilket har inverkan på resultatet. Vi menar 
att såväl andra forskare som andra informanter hade medfört ett resultat som sett annorlunda 
ut. Vi ser ändå att vår studie kan utveckla Höjers forskning genom att den istället genomförs 
på ett internetforum, vilket kan antas möjliggöra andra svar då forumdeltagarna är anonyma 
samt då de inte behöver förhålla sig till att de svarar inför en forskare. Dessutom ligger fokus i 
vår studie inte enbart på föräldrar och deras uppfattningar, vilket det gör i Höjers forskning. 
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4. Teoretisk inramning 
Här introduceras studiens teoretiska utgångspunkter som utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Då vi hämtat inspiration från Laclau och Mouffes diskursteori kommer vi att 
analysera vårt material utifrån begreppen subjektsposition, identitet och ekvivalenskedja, 
vilka vi också kommer att redogöra för i detta kapitel. 
 
Socialkonstruktivism 
Vår studie har utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. I korthet innebär 
socialkonstruktivism att människor konstruerar verkligheten genom social och språklig 
interaktion med varandra. Konstruktionen av verkligheten är alltid kontext- och tidsbunden, 
vilket innebär att bilden av ett fenomen är bundet till sitt sammanhang och kan förändras över 
tid (Thomassen, 2007, s. 205-206). Syftet med att använda detta perspektiv var att i vår analys 
kunna göra analytiska konstruktioner, som Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 270) beskriver 
som att forskare gör teoretiska konstruktioner, som avser ge en bild av människors egna 
konstruktioner. Med andra ord skapar vi, genom att applicera teori och tidigare forskning i 
relation till vår empiri, en konstruktion av forumdeltagarnas redan konstruerade verklighet. 
Socialkonstruktivism var lämplig då vi utifrån studiens syfte var intresserade av hur bilden av 
föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som 
myndighet konstrueras och reproduceras när människor skriver och interagerar på Familjeliv. 
 
Diskurs 
De begrepp vi har använt oss av i vår analys härstammar från Laclau och Mouffes 
diskursteori. Begreppet diskurs har ingen entydig definition utan ges olika betydelse inom 
olika teoretiska inriktningar. Winter Jørgensen och Phillips ger en övergripande bild av 
begreppet diskurs som “[...] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 
 
För att vi ska kunna beskriva våra centrala begrepp behöver Laclau och Mouffes innebörd av 
begreppet diskurs också redogöras för. Laclau och Mouffe utgår från Foucaults definition av 
diskurs såtillvida att de ser diskurs som system för kunskap, vetande och representation av 
verkligheten. Foucault gör åtskillnad på diskursiva och icke-diskursiva praktiker, där 
diskursiva praktiker innebär sådana praktiker där system för kunskap och vetande konstrueras 
och används (Petersson, 1995, s. 33-34 ). Till skillnad från Foucault ser Laclau och Mouffe att 
alla sociala och språkliga praktiker är diskursiva. Samtliga diskurser upprättas som ett försök 
att dominera och befästa sin bild av världen. De ser diskurser som föränderliga, men för att 
kunna skapa förståelse måste dess betydelser tillfälligt fixeras, då detta är avgörande för 
tolkning, förståelse och benämningar (Laclau & Mouffe, 2008, s. 159-160, 168). Vi har valt 
att utgå från Laclau och Mouffes definition av diskurs då vi föredrar deras sätt att se på 
möjligheten till förändring. I vår studie är den diskurs vi undersöker den skrivna diskussionen 
om omhändertaganden av barn på internetforumet Familjeliv. Vi har valt att inte titta på 
samtliga diskussioner utan enbart ett avgränsat urval, vilket ger konsekvenser för vad vi kan 
uttala oss om i vår studie. Detta diskuteras vidare i vårt metodkapitel. 
 
Subjektsposition, identitet och ekvivalenskedja  
Vi har använt oss av Laclau och Mouffes begrepp subjektsposition och identitet men även 
begreppet ekvivalenskedja, som samtliga härstammar från deras diskursteori. Enligt vår 
tolkning ligger begreppen subjektsposition och identitet så pass nära varandra att de måste  
beskrivas tillsammans. Vidare förutsätter dessa en beskrivning av begreppet ekvivalenskedja 
för att kunna förstås fullt ut. Winter Jørgensen och Phillips (2000,  s. 48-49) belyser att det i 
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diskurser finns olika positioner som människor kan inta eller placeras inom. Positionerna, som 
benämns subjektspositioner, medför förväntningar om vad som är acceptabelt och inte att 
göra och säga i den givna diskursen. Vidare framhålls att ett subjekt inte är något i sig självt 
förrän det bestäms av diskurserna och subjektet kan inta olika positioner i olika diskurser. 
Detta medför även att ett subjekt kan positioneras på olika sätt samtidigt av skilda diskurser. 
Subjektet ska enligt Laclau och Mouffe förstås som splittrat, detta då subjektet intar flera 
positioner parallellt i olika situationer. Boréus (2015, s. 165) beskriver att subjektspositioner 
kan avse de möjligheter och begränsningar människor som kategoriseras på olika sätt får för 
sitt agerande. Dessa möjligheter och begränsningar skapas och måste ses i relation till andra 
subjektspositioner. Människors positioner är förutbestämda av språkliga och andra praktiker 
som skapar förväntningar på och föreställningar om dem. För att tydliggöra vår tolkning av 
teorin presenterar vi ett utdrag från vår forskningsöversikt där vi exemplifierar hur 
subjektspositionering som begrepp kan användas. Genom den forskning som Morris et al. 
(2017, s. 59) genomfört blir det tydligt hur föräldrar tillskrivs sin föräldraidentitet utifrån 
socialsekreterarens tidiga riskbedömning där fokus ligger på bristerna i föräldraskapet. 
Utifrån riskbedömningen placeras föräldrarna i subjektspositionen otillräcklig förälder varvid 
föreställningar om att föräldern inte kan ta hand om sina barn finns knutna. 
  
Diskursteorins identitetsuppfattning innebär en bild av att ett subjekt får identitet genom att 
det representeras i en given diskurs. Identitet innebär med andra ord att identifieras med de 
egenskaper som karaktäriserar en subjektsposition inom en diskurs. Precis som diskurserna 
befinner sig i ständig förändring är även identiteten föränderlig. Subjektets identitet 
konstrueras genom ekvivalenskedjor. Kedjan kan tänkas utgöra en metafor där olika tecken, 
vilka vi tänker är egenskaper, knyts ihop till en identitet som positionerar subjektet i 
diskursen. Det är denna kedja av egenskaper som ringar in en identitet och kedjan är således 
det som beskriver vad en viss subjektsposition “är” respektive “inte är” (Winter Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 50-51). Detta medför även att identiteten är relationellt organiserad och 
föränderlig, med andra ord är subjektet någonting eftersom det finns andra positioner som 
subjektet inte identifieras med och således ”inte är” (Laclau & Mouffe, 2008, s. 189). Den 
diskursiva konstruktionen av en identitet anger vad denna liknar och vad den skiljer sig från. 
Diskursen ger i och med detta en rad handlingsanvisningar till människor som identifieras 
med en viss subjektsposition, vilka denne mer eller mindre måste leva upp till för att av 
omgivningen bli betraktad som denna subjektsposition (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
50). För att tydliggöra vår tolkning av teorin presenterar vi ytterligare ett utdrag från vår 
forskningsöversikt där vi exemplifierar hur identitet som begrepp kompletterar 
subjektspositionering och hur detta kan användas. Utifrån den forskning som Dominelli et al. 
(2011, s. 365) genomfört blir det tydligt hur fäder måste agera i enlighet med rådande 
medelklassnormer för hur en tillräckligt god pappa ska vara i syfte att bli betraktad som 
identiteten som god förälder. Även om fäderna själva identifierar sig som tillräckligt goda 
fäder, så blir det tydligt hur de måste leva upp till omgivningens förväntningar på denna 
subjektsposition för att betraktas i sin identifikation med densamma. 
 
Teoridiskussion 
Sociala problem kan belysas ur olika teoretiska perspektiv och det finns för- och nackdelar 
med den teori som vi valt att använda i vår analys. Utifrån studiens problemformulering går 
det exempelvis inte att utesluta ett maktperspektiv då vi anser att det är väldigt påtagligt. Vi 
menar att makt är ett faktum, att det finns och att det är inbyggt i den professionella 
relationen, vilken i sig själv är asymmetrisk. Detta gör att exempelvis Foucaults 
maktperspektiv hade kunnat appliceras på vår studie. Eftersom vi ansåg att detta var så 
påtagligt redan inledningsvis så valde vi att se vårt material öppet snarare än att gå in med ett 
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renodlat maktperspektiv. Detta gjorde vi då vi ville undersöka om det gick att se någonting 
mer utöver makt, då vi uppfattar att makt är en väl använd teori inom socialt arbete överlag. 
Efter en överblick och genomgång av vårt material föll det sig ganska snart naturligt att 
inspireras av Laclau och Mouffes diskursteori och betrakta det vi studerar som en diskurs, 
samt framförallt använda begreppen subjektsposition och identitet vid vår analys.  
  
Vi ser att vår teori och våra teoretiska begrepp är väldigt allomfattande. Vi har valt att 
använda våra teoretiska begrepp för att kunna se hur grupper av människor benämns, 
kategoriseras samt hur de identifieras med positioner i en diskurs, vilket ligger i linje med 
studiens problemformulering. Vi har väldigt grundläggande utgått från vad som har skrivits 
och analyserat detta som en text. Det finns flera möjligheter att utveckla en analys med Laclau 
och Mouffes begrepp genom att använda ytterligare teorier som komplement. Exempelvis 
skulle genus, makt eller intersektionalitet kunna användas som komplement för att synliggöra 
strukturer som inte vi ser på samma sätt i och med att vi angripit vår empiri relativt 
förutsättningslöst. Att använda genus, makt eller intersektionalitet som komplement skulle 
kunna generera en djupare förståelse för just det valda temat, exempelvis genus, men hade 
gjort att andra aspekter inte uppmärksammats på samma sätt, exempelvis makt eller 
intersektionalitet. 
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5. Metod 
I detta kapitel presenterar vi de metodologiska överväganden som gjorts under genomförandet 
av studien. Dessa överväganden presenteras under följande avsnitt: Urval och empiriskt 
material, Avgränsningar, Innehållsanalys, Bearbetning och analys av empiriskt material, 
Etiska ställningstaganden, Forskarrollen och avslutningsvis Metoddiskussion där vi 
diskuterar studiens förtjänster och brister. 
 
Urval och empiriskt material 
Då vår studies syfte var att beskriva och analysera hur socialtjänsten, socialsekreterare och 
föräldrar framställs i vår diskurs som är den skrivna diskussionen om omhändertaganden av 
barn på internetforumet Familjeliv har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Då vi är 
intresserade av att ta del av hur tankar, känslor och upplevelser framställs lämpar sig 
kvalitativ metod då det enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 10) kan användas för att indirekt 
studera fenomen som annars är svåra uppfatta direkt. Något som Ahrne och Svensson (2015, 
s. 12) vidare framhäver är att kvalitativ metod gör det möjligt att fånga nyanser samt ger 
bättre förutsättningar till förståelse för bland annat utsatta grupper. Då vi vill fånga in det 
spektra av framställningar som förekommer på Familjeliv, som omfattar såväl föräldrar som 
får barn omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet blir 
kvalitativ metod lämplig.  
 
Utifrån att vi ville studera hur människor skriver i en nätgemenskap har vi hämtat inspiration 
från netnografin som undersökningsmetod. Med grund i Bergs (2015a, s. 143-144) definition 
av vad netnografi är, har vi värdesatt att “bara vara” på Familjeliv för att ta del forumet samt 
studera den kultur och det sociala liv som finns i nätgemenskapen. Vi valde att enbart 
använda oss av det som inom netnografi kallas för arkivdata, vilket innebär data som 
insamlats från tidigare konversationer där vi som forskare inte varit delaktiga i att skapa 
innehållet (Berg, 2015a, s. 153). Vårt empiriska material utgörs därför av redan skriven 
information i diskussionstrådar på Familjeliv. Till en början avsåg vi att använda trådar som 
startats det senaste året men under sökprocessen utvidgades tidsspannet och till sist valdes nio 
trådar ut som startats under perioden 4 augusti 2013 - 16 november 2017. Vid val av trådar 
utgick vi från rubriksättning, innehållet i trådstarten samt en snabb överblick av trådens 
innehåll och valde ut de trådar som för studien ansågs vara mest relevanta. Ytterligare ett 
urvalskriterium var att trådarna skulle ha runt 50 svar och vi valde att analysera de 100 första 
inläggen i de trådar som hade mer än 100 inlägg. Vid ett senare skede sorterades två trådar 
bort då innehållet till övervägande del inte ansågs relevant sett till studiens syfte. Vår 
slutgiltiga empiri har innefattat sju diskussionstrådar och vi har analyserat sammanlagt 481 
inlägg som utgjort 142 A4-sidor text. 
 
Avgränsningar 
Vi valde att avgränsa vår studie genom att studera diskussionstrådar på Familjeliv och inte 
exempelvis på Flashback, som är ett annat diskussionsforum på internet som annars hade 
kunnat vara ett möjligt alternativ. Familjeliv valdes ut för att studeras då det vid första anblick 
var det forum som kändes mest relevant sett till studiens syfte och frågeställningar. Ytterligare 
avgränsningar som gjorts är att vi i enlighet med studiens syfte valt ut diskussionstrådar som 
kan antas vara till hjälp för att kunna besvara våra frågeställningar. Av denna anledning har de 
sökord som använts varit exempelvis omhänderta barn, socialtjänstens omhändertaganden 
och socialtjänstens insatser frivilliga? För studien relevanta diskussionstrådar sorterades 
sedan efter datum i syfte att får fram så aktuell empiri som möjligt. Andra avgränsningar som  
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gjorts är att vi valt att enbart analysera de 100 första inläggen i två diskussionstrådar, dessa 
hade totalt 490 respektive 160 inlägg innan vår avgränsning, i relation till övriga trådar som 
hade mellan 34-70 inlägg. Anledningen till vår angränsning är att samtliga trådar skulle kunna 
bli förhållandevis likvärdigt representerade i vår empiri. Vidare valde vi under 
bearbetningsprocessen bort inlägg som berörde exempelvis familjehemsplaceringar eller 
orosanmälningar då vi ansåg att dessa inlägg och de diskussioner som följde inte bidrog till att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Denna avgränsning gjorde att två trådar slutligen 
valdes bort helt samt att ett antal inlägg i de kvarvarande trådarna valdes bort.   
 
Innehållsanalys 
För att analysera vårt empiriska material har vi genomfört en tematisk innehållsanalys, vilket 
enligt Braun och Clarke (2006, s. 79) är en flexibel analysmetod som saknar entydiga 
riktlinjer vad gäller tillvägagångssätt. I grunden handlar det om att sortera, identifiera mönster 
i och kategorisera empiriskt material, en grund vilken vi utifrån sin flexibilitet valt att 
använda oss av i det inledande skedet av vår analys. Braun och Clarke (2006, s. 78) 
framhåller tematisk innehållsanalys som en grundläggande metod för kvalitativ analys och 
som den första kvalitativa analysmetod forskare borde lära sig. Utifrån vår akademiska nivå, 
men också våra tids- och kunskapsbegränsningar, motiverar detta ytterligare vårt användande 
av tematisk innehållsanalys som grund för vårt analysarbete. Vår avsikt har varit att analysera 
vårt material djupare än genom att enbart sortera och beskriva vår empiri, varför vi valt att 
utveckla vår tematiska innehållsanalys genom att inspireras av begrepp som härstammar från 
Laclau och Mouffes diskursteori. Vidare har vi i vår analys hämtat inspiration från Lars-
Christer Hydén (1995) vad gäller hans sätt att utifrån den narrativa metoden benämna 
karaktärer i en berättelse, som i vår studie likställs med den diskurs vi studerar. Vi har vid ett 
flertal tillfällen fört en diskussion kring huruvida vi gör en tematisk innehållsanalys eller om 
vi gör en diskursanalys. Anledningen till att vi slutligen valde att inte hävda att vi genomför 
en diskursanalys är för att vi inte ville hamna i ett läge där vi kritiseras för att vi inte 
genomför en fullständig diskursanalys. Ytterligare ett argument mot att genomföra en 
diskursanalys är att vi i ett tidigt skede var både inlästa och inställda på att göra en tematisk 
innehållsanalys, vilket gjorde att vi inom ramarna för studien inte hade tid att läsa in oss på 
och förstå en analysmetod som för oss ansågs vara komplicerad. För att utveckla vårt 
analysarbete valde vi däremot att påbörja vår analys på mikronivå, för att sedan övergå till 
mesonivå och för att till sist avsluta vår studie med en diskussion på makronivå.   
 
Att analysera hur människor som kategoriseras på ett bestämt sätt framställs kan ses som ett 
steg i analysen av subjektspositioner. Beskrivningen av kategorier av människor kan vara 
självframställningar eller framställningar av andra som inte omfattas av kategorin (Boréus, 
2015, s. 165). I vår studie har vi analyserat den skrivna diskussionen om omhändertaganden 
av barn, i våra utvalda trådar, på internetforumet Familjeliv. När vi har analyserat hur 
föräldrar samt socialsekreterare och socialtjänsten framställs har vi att tittat på vilka 
subjektspositioner föräldrar som får barn omhändertagna intar samt vilka positioner de 
tillskrivs av andra forumdeltagare. Vi har även tittat på vilka subjektspositioner som 
socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet tillskrivs av föräldrar som får barn 
omhändertagna och av andra forumdeltagare. Vi har även sett till begreppet identitet och vilka 
egenskaper som skapar betydelsen för de olika identiteter som positionerar subjekten i vår 
diskurs. 
 
Bearbetning och analys av empiriskt material 
Trovärdighet är en viktig faktor för att ett forskningsresultat ska accepteras av såväl 
forskarsamhället som det omgivande samhället. Ett sätt för oss att göra vår studie trovärdig är 
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genom att vara transparenta vad gäller metodologiska val och tillvägagångssätt (Svensson & 
Ahrne, 2015, s. 24-25). Utöver det vi redan omnämnt i vårt metodkapitel avseende 
metodologiska var kommer vi därför nedan att redogöra för vårt tillvägagångssätt mer 
ingående. Vid bearbetningen av vårt material inledde vi med att föra över de inlägg i varje 
tråd som vi valt att använda oss av till ett ordbehandlingsprogram. Detta för att göra 
materialet mer tillgängligt och överskådligt. Vid analys av materialet utgick vi från de tre 
grundläggande arbetssätt som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) beskriver för att 
analysera kvalitativt material. Arbetssätten handlar om att sortera, reducera och att 
argumentera utifrån materialet.  
 
För att sortera, tog vi oss till en början an materialet på ett öppet sätt, vi läste enskilt igenom 
och färgkodade materialet utifrån de givna kategorierna i våra frågeställningar, med andra ord 
sådant som rör föräldrar samt socialsekreterare och socialtjänsten. Utöver detta valde vi att 
markera sådant i vårt material som skulle kunna komma att bli intressant för vår studie, såsom 
inlägg med hänvisning till media eller inlägg skrivna av personer som utger sig för att vara 
socialsekreterare. När vi gick igenom materialet var syftet att finna framställningar i form av 
substantiv, adjektiv, egenskaper och benämningar. Efter det enskilda arbetet med färgkodning 
av bland annat centrala begrepp sammanförde vi våra kodningar och tankar kring materialet 
för att tillsammans skapa en enhetlig bild av vårt material.   
  
Utifrån de färgkodningar som gjorts valde vi sedan att reducera vårt utskrivna material till de 
inlägg från våra utvalda trådar som hade ett innehåll som ansågs speciellt relevant för att 
kunna besvara studiens frågeställningar. Med denna nya utgångspunkt sökte vi enskilt igenom 
vårt material på nytt för att hitta mönster i materialet och i våra färgkodningar som vi sedan 
tillsammans använde i syfte att skapa våra kategorier. Vi hade inledningsvis problem med att 
reducera vårt material, vilket Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) kallar för 
representationsproblemet, vilket innebär en vilja att representera allt i ett material för att inte 
förlora dess komplexitet. För vår del skedde reduceringen av materialet successivt. Ett 
problem vi stötte på i samband med detta var svårigheten i att gå från de faktiska, enskilda 
inläggen till att bara se till dess innehåll och det som var relevant för vår studie. Samtidigt var 
det för oss svårt att till en början se alla skilda inlägg ur sitt bestämda sammanhang och som 
ett enda material. Reduceringar som vi sedan gjorde var avgränsningar vad gäller sådan 
information som var intressant men som inte var till direkt hjälp för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Sammanslagningar gjordes även av information med liknande innehåll 
eftersom avsikten inte var att representera enskilda individers utsagor i vår studie, utan att ge 
en nyanserad bild av fenomenet. 
  
För att kunna argumentera, vilket Rennstam och Wästerfors (2015, s. 232-233) lyfter som ett 
sista steg i analysprocessen, behövde vi kunna uttala oss om materialet i allmänna ordalag. 
Detta blev tydligt för oss när vi vid handledning fick klarhet i att vi inte kan eller ska uttala 
oss om enskilda individer. Efter detta skapades nya kategoriseringar utifrån våra koder, där 
enskilda utsagor som vi tidigare fastnat vid istället fick bli till förklarande exempel i våra 
olika framställningar om föräldrar samt socialsekreterare och socialtjänsten. De kategorier 
som skapats genom vår bearbetning har vi benämnt genom inspiration från Hydén (1995) 
samt analyserat med hjälp av begreppen subjektsposition och identitet som härstammar från 
Laclau och Mouffes diskursteori. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att de kategorier som vi 
skapats är hårdragna, detta för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser av resultatet 
(Herz & Johansson, 2013, s. 169). Det finns såklart gråskalor av framställningar som i vår 
studie därför inte representeras på samma sätt. Vidare är det värt att beakta det faktum att det 
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är möjligt att de personer som berörs i studien inte själva skulle välja att placera sig i någon av 
de kategorier vi tagit fram. 
 
Etiska ställningstaganden 
Vid genomförandet av studien har ett antal etiska överväganden gjorts. Vetenskapsrådet 
(2017, s. 26) belyser att ett ideal inom forskning är att den som forskningen avser ska ha 
informerats om att denne är föremål för forskning samt ha lämnat skriftligt samtycke. Det har 
inför denna studie inte inhämtats något samtycke och ingen av de som är föremål för vår 
studie har på förhand informerats. Att vårt empiriska material bygger på arkivdata från 
diskussionstrådar från ett öppet internetforum där medlemmarna, genom användarvillkor 
informerats om att forumet betraktas som en offentlig miljö, anser vi förmildrar dessa 
omständigheter. Det för oss tänkbara sättet för att inhämta någon form av samtycke inför 
studien hade varit att kontakta Familjelivs support för att inhämta samtycke till att använda 
innehåll från deras webbplats. Även om vi genom detta skulle erhålla ett samtycke av 
supporten så ser vi dock inte hur detta skulle gagna eller innebära ett mer giltigt godkännande 
från de enskilda forumdeltagarna, som kravet om informerat samtycke faktiskt innebär. 
Svensson och Ahrnes (2015, s. 29) definition av informerat samtycke är just att de individer 
som ska studeras, utifrån information om studien, ska ha rätt och möjlighet att själva 
bestämma över sin medverkan, vilket vi utifrån studiens upplägg inte anser går att uppfylla i 
den bemärkelsen. 
 
Ur ett forskningsetiskt perspektiv har nyttjandekravet och principen om konfidentialitet tagits 
i beaktande. Svensson och Ahrne (2015, s. 29) beskriver att nyttjandekravet innebär att 
personuppgifter som insamlats i forskningssyfte inte får användas för ändamål som direkt kan 
skada den enskilde eller användas för kommersiella ändamål. Vid genomförandet av studien 
har personuppgifter i den bemärkelse som denna beskrivning kan antas avse inte inhämtats. 
Det material vi inhämtat är redan offentligt publicerat och det kan inte anses bli mer offentligt 
i och med publicering i studien. Däremot lägger vi stor vikt vid att anonymisera de individer 
som berörs i vår studie genom att inte nämna deras alias. Trots att vi väljer att anonymisera de 
som berörs av vår studie så är vi medvetna om att det med hjälp av en sökmotor på internet är 
möjligt att söka upp våra citat då informationen är hämtad från en öppen nätgemenskap. 
Familjelivs policydokument, som vi redogjort för under vårt bakgrundskapitel, informerar 
forumdeltagarna om att det som skrivs på forumet blir offentligt och kan läsas av 
internetanvändare världen över (URL 1). Vi är medvetna om att det med hjälp av en sökmotor 
på internet är möjligt att söka upp de citat vi använder då informationen är hämtad från en 
nätgemenskap. Vi ser inte att ett policydokument, där forumdeltagare uppmanas att vara 
aktsamma i vad de delger för information, är tillräckligt för att användande av citat ska ses 
som etiskt försvarbart. Däremot har vi vid noggrann genomgång av de trådar och inlägg som 
utgör vårt empiriska material sett att majoriteten av forumdeltagarna inte skriver från en 
inloggad profil. De som vi däremot kan se har en profil som de skriver från delger ingen 
personlig information som kan härledas till person eller plats. Detta anser vi gör det etiskt 
försvarbart att använda citat i vår studie, trots att de går att söka upp. 
 
Principen om konfidentialitet berör enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 29) frågan om att 
bevara och redovisa uppgifter om enskilda på ett sådant sätt att de inte går att identifiera av 
utomstående. De som skriver i diskussionstrådarna som berörs i studien är för oss okända. I 
studien är vi trots detta noga med att avidentifiera forumdeltagarna genom att hänvisa till 
deras inläggsnummer i tråden snarare än till deras alias eller person. Även om innehåll skulle  
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gått att härleda till en särskild plats eller person hade vi valt att avidentifiera även detta. 
Denna typ av information förekommer inte i vårt empiriska material, men det går däremot 
inte att veta vilken information som förekommer längre fram i de trådar som vi studerat men 
valt att avgränsa till 100 inlägg. Sammantaget utifrån det ovan nämnda anser vi att kravet på 
konfidentialitet är uppfyllt. 
 
Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskning går det inte generalisera på samma sätt som i kvantitativ forskning, 
avsikten är i grunden inte heller att kunna säga något om en större population (Ahrne & 
Svensson, 2015, s. 27). Utifrån vår studie kommer vi enbart att kunna uttala oss om den 
diskurs vi studerat, vilken är den skrivna diskussionen om omhändertaganden av barn på 
Familjeliv, avsikten är inte heller något annat. En form av generaliserbarhet som Ahrne och 
Svensson (2015, s. 27) också lyfter handlar om överförbarhet i tid och rum. Vilket betyder 
huruvida forskningsresultat kan säga något om en annan tid eller en annan kontext än den som 
undersökningen faktiskt genomförts i. Då vår studie utgår från en socialkonstruktivistisk 
ansats, vilket medför en uppfattning om att människors konstruktioner av verkligheten är 
kontext- och tidsbundna, anser vi att det inte går att applicera studiens resultat på andra 
sammanhang. Vi anser inte heller att resultaten skulle kunna bli detsamma om annan forskare 
genomförde eftersom vi som forskare till viss del bidrar till att skapa diskursen. 
  
Vid genomförandet av studien har vi gjort flera metodologiska överväganden som kan ha 
påverkat studiens resultat. Det faktum att vi beskrev och analyserade just de sju trådar vi 
valde ut och inte sju andra diskussionstrådar kan ha kommit att påverka resultatet genom att 
andra trådar hade kunnat generera annat material. Även valet att fokusera på de första 100 
inläggen i de längre diskussionstrådarna utan att läsa och ta del av de fortsatta inläggen har 
bidragit till att forma våra resultat vilket kan ses som en brist i vår studie. Detta då vi omöjligt 
kan veta vilken information vi slumpartat valt bort genom att stanna vid just 100 inlägg eller 
vilken skillnad det hade gjort för resultatet att ta del av hela tråden. Något som är viktigt att 
beakta kopplat till detta är även att faktorer kan vara värdefulla för den diskurs vi studerar 
trots att den inte omnämns i vårt material. Andra faktorer hade kunnat vara centrala om vi valt 
att studera andra trådar eller flera inlägg i våra valda trådar. Detta kan ses som brister i vår 
studie. 
 
En förtjänst som studien däremot har är att vi som forskare tillbringade tid på Familjeliv där 
vi tog del av forumet som social gemenskap vilket vi anser ha medfört att vi har känt in 
stämningen och skapat en bild av vad som skrivs på forumet innan diskussionstrådarna valdes 
ut. Ytterligare ett övervägande som vi har gjort är att vi använt oss av citat även om de inte är 
särskilt långa då vi ser ett värde i att i vissa fall verkligen tillvarata forumdeltagarnas sätt att 
uttrycka sig. En möjlighet för att förstärka sin text på Familjeliv är genom användande av 
emotikoner. I vår empiri ser vi ett ytterst sporadiskt användande av sådana och vid dessa 
tillfällen handlar det om exempelvis en blomma. Vi menar att ett mer frekvent användande av 
emotikoner hade kunnat påverka vår tolkning, exempelvis hade en blinkande känslosymbol 
kunnat medföra att inlägget tolkas ironiskt snarare än bokstavligt. Användandet av 
emotikoner hade kunnat vara ett sätt att ta tillvara forumdeltagarnas sätt att uttrycka sig på, 
vilket inte blev aktuellt då användandet av dessa var så sporadiskt. Vi ser däremot flera olika 
positiva effekter med användandet av citat däribland för att exemplifiera, för att göra texten 
verklighetsanknuten och för att underlätta analysarbetet. För att underlätta läsningen av 
studien har vi valt att korrigera de citat där det finns uppenbara stavfel eller där det tillkommit 
överflödiga skiljetecken. Då vi inte genomför en textanalys på den nivå att faktorer såsom 
användande av ett stort antal skiljetecken eller stavfel har någon betydelse har vi istället 
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prioriterat hög läsbarhet. För läsbarhetens skull har vi även i de fall det varit uppenbart att det 
hänvisats till fel rättslig instans ändrat till den korrekta. I empirin har det handlat om att det 
hänvisats till exempelvis tingsrätten som första instans, där har vi i våra citat ändrat till 
förvaltningsrätten då det är den första instansen vid rättsprocessen kring omhändertagande av 
barn. Vi är medvetna om att det med hjälp av en sökmotor på internet är möjligt att söka upp 
våra citat då informationen är hämtad från en nätgemenskap. Detta är något vi diskuterade i 
avsnittet om våra etiska ställningstaganden. 
 
Det är såklart tänkbart att möjligheten till anonymitet som finns på Familjeliv kan innebära att 
forumdeltagare skriver saker de inte skulle ha gjort om de ställts personligt ansvariga för sina 
uttalanden. Detta kan vi se såväl som en brist som en förtjänst för vår studie. Vi menar att den 
information som vi tagit del av förmodligen hade sett annorlunda ut i sammanhang där 
informanter svarat direkt till oss i egenskap av forskare, som vid till exempel en intervju. Vi 
ser däremot också möjligheten i att deltagare på Familjeliv till följd av denna anonymitet kan 
tänkas skriva saker i affekt som de egentligen inte står för. Berg (2015a, s. 145) menar också 
att det skrivna ordet, som utgör en stor del av den kommunikation som sker på internet, 
medför en form av ansvarsfrihet som skiljer den som skriver från dess handlingar eller de 
resultat som följer av dem. Vad gäller information så medför den interaktion som sker på 
nätet däremot en möjlighet för individen att på förhand granska och manipulera den 
information som ska delges innan den blir en del av det sociala samspelet. Individen ges 
därför en möjlighet till eftertänksamhet (Berg, 2015a, s. 145). Det föreligger med andra ord 
risk att den information vi tar del av antingen kan ha delgetts i affekt eller ha 
förhandsgranskats och manipulerats innan den publicerats. Vi kan utifrån vår empiri inte veta 
om det som skrivits är väl genomtänkt, skrivet i affekt eller om anonymiteten på något har 
kommit att påverka vad som framställts, vi föreställer oss dock att samtliga varianter 
förekommer. Något vi däremot kan ta ställning till utifrån vår socialkonstruktivistiska ansats 
är i enlighet med Johansson (2005, s. 30) att den berättelse som vår diskurs utgör skapas här 
och nu och i relation mellan forumdeltagaren som skriver ett inlägg och oss som forskare som 
tar del av inlägget. Med andra ord skulle diskursen sannolikt se annorlunda ut om det var en 
annan forumdeltagare som skrev inlägget och en annan forskare som analyserade. 
 
Forskarrollen 
I arbetet med vår studie har det blivit viktigt för oss att reflektera över vår forskarroll och hur 
vi som forskare har kommit att påverka studiens resultat. Vi har reflekterat kring hur vi har 
påverkat vilken empiri som valts ut, beskrivits och analyserats utifrån Larssons (2005, s. 19) 
resonemang om att forskare inte kan göra oberoende och neutrala beskrivningar. Det vi har 
landat i är att vi utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, genom att vi läser och tolkar 
innehållet i diskussionstrådarna på Familjeliv, måste anse oss vara delaktiga i att skapa den 
diskurs som trådarna och diskussionen består i. I vår studie har vi inte haft för avsikt att vara 
ytterligare delaktiga i skapandet av diskursen än denna ofrånkomliga delaktighet, varför vi 
väljer att enbart studera arkivdata. Andra möjliga tillvägagångssätt för vår netnografiskt 
inspirerade studie hade kunnat vara att genomföra en fullständig netnografisk studie där vi 
själva kunnat skapa en diskussionstråd eller aktivt varit med och deltagit i en tråd. Att ha 
någon av dessa ingångar kan uppfattas som något mer etiskt försvarbart att genomföra sett 
bland annat till principen om informerat samtycke, men det skulle också ha inneburit att en 
annan diskurs skapats än den som vi avsåg studera. Därför gjorde vi valet att studera enbart 
arkivdata. Utöver att forskare aldrig kan vara helt neutrala och oberoende anser Larsson 
(2005, s. 19) att det är viktigt att i efterhand reflektera över sina forskningsresultat. Vi tänker 
att våra forskningsresultat kan ha kommit att påverkas av att vi är socionomstudenter och har 
teoretisk kunskap inom flera områden som berörs i vår studie om såväl barns utveckling som 
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krisreaktioner och rådande lagstiftning rörande omhändertaganden av barn. Vidare kan våra 
resultat ha kommit att påverkas av att vi ingen av oss har arbetat med barnavårdsärenden, 
vilket innebär att vi har kunnat ta oss an empirin förutsättningslöst och kunnat förhålla oss 
mer objektivt till informationen, vilket vi ser som en fördel för studien. 
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6. Resultat och analys 
Här kommer vi att presentera våra resultat och analysera dem med hjälp av våra teoretiska 
begrepp, för att sedan sätta detta i relation till nationell och internationell forskning. Vi 
kommer att använda de teoretiska begreppen subjektsposition och identitet men också 
ekvivalenskedja i vårt resultat och vår analyskapitel. Vi har valt att redogöra för dessa 
begrepp i korthet även här i syfte att öka läsbarheten men också för att minimera överflödig 
upprepning av information under analysen. Det finns olika subjektspositioner inom en diskurs 
som människor kan inta eller placeras inom. Ett subjekts identitet konstrueras genom 
ekvivalenskedjor som utgörs av olika tecken, vilka vi likställer med egenskaper, som ringar in 
en identitet och beskriver vad en subjektsposition är respektive vad den inte är. Det är denna 
diskursiva konstruktion som anger vad subjektet liknar respektive skiljer sig från. 
Konstruktionen medför en rad handlingsanvisningar och förväntningar på den individ som 
identifierar sig med en viss subjektsposition, som denne behöver leva upp till för att bli 
betraktad som detta av omgivningen (Winter Jørgensen och Phillips, 2000, s. 49-51). Med 
diskurs avser vi fortsättningsvis allting som omnämns på forumet. Vidare kommer vi med 
utgångspunkt i vår studies syfte och frågeställningar att presentera vårt resultat och vår analys 
utifrån de övergripande avsnitten Föräldrar, Socialsekreterare6 samt Socialtjänsten. 
 
Föräldrar 
Nedan presenteras de resultat som rör föräldrar som får barn omhändertagna. För läsbarhetens 
skull kommer vi fortsättningsvis under detta kapitel att referera till föräldrar när vi avser de 
föräldrar som får barn omhändertagna. Avsnittet delas i följande underrubriker: Föräldrars 
självframställningar, Föräldrar som skurkar och Föräldrar som offer. Med självframställning 
avses de beskrivningar som vi ser kommer från personer som skriver om sig själva. 
 
Föräldrars självframställningar 
Här presenteras föräldrars bild av sin person och sitt föräldraskap men även hur det bemöts av 
andra framställningar i vår diskurs. Framställningen av föräldrar när de beskriver sitt eget 
föräldraskap sker i positiva ordalag. Detta genom att det framhålls att de till exempel 
tillgodoser sina barns grundläggande behov såsom mat och grundläggande omsorg i form av 
sömn och att det lilla barnets signaler kan avläsas. Vidare framhävs yrken, bostadssituation 
och utbildning när de beskriver sitt goda föräldraskap. Även faktorer som att välja att inte 
röka, dricka alkohol eller ta droger samt att inte ha diagnoser framhålls som egenskaper i det 
goda föräldraskapet. Vid självframställningen av ett tillräckligt gott föräldraskap framhålls de 
egenskaper som nämnts ovan, vilket medför att föräldrar identifierar sig själva med 
egenskaper som karaktäriserar en bra förälder och gör att de placerar sig själva i en 
subjektsposition som tillräckligt goda föräldrar i vår diskurs. Betydelsen av att exempelvis 
”inte röka”, ”inte dricka alkohol” eller att ”ha ett arbete” eller att ”ha en bostad” kan klassas 
som de tecken på ett gott föräldraskap, vilka utgör delar av den ekvivalenskedja som för dem 
ringar in en identitet som bra förälder och som därför positionerar dem som tillräckligt goda 
föräldrar. Denna självframställning medför samtidigt att föräldrar tillskriver sig själva en 
egentlig identitet som offer i förhållande till socialtjänstens ingripande, vilket vi kommer att 
visa senare i avsnittet. 
 
En bild som framkommer till följd av föräldrars självframställningar är att föräldrar medvetet 
väljer att beskriva sig själva i positiva ordalag medan de beskriver socialtjänsten mer negativt 
genom att framhålla aspekter såsom att socialtjänsten omhändertar barn för nöjes skull. 
                                                
6 När det i vår empiri skrivits ”soc” har vi utifrån sammanhanget gjort tolkningen om det är enskilda 
socialsekreterare eller socialtjänsten som myndighet som avses. 
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Citatet nedan illustrerar ytterligare en självframställning som fokuserar på flera positiva 
egenskaper som ringar in den identitet som föräldern kopplar samman med positionen 
tillräckligt god förälder  
 

På mitt arbete är det ingen som känner till att jag har ett lvu:at barn. Det är inget fel på mig 
alls som människa eller förälder. Skulle jag berätta så skulle ingen tro mig! Jag är extremt 
skötsam och duktig på mitt jobb. Tråd C #26 

 
Utifrån citatet blir det tydligt att även egenskaper såsom att ”vara skötsam” och att vara 
”duktig på sitt jobb” utgör delar av den ekvivalenskedja som ringar in identiteten som 
positionerar en tillräckligt god förälder. Självframställningen ifrågasätts med att de 
egenskaper som föräldern väljer att framhålla, såsom att vara duktig på sitt arbete och att vara 
allmänt skötsam, inte per automatik är egenskaper som karaktäriserar ett tillräckligt gott 
föräldraskap. En tolkning som kan göras är att den gängse bilden av ett tillräckligt gott 
föräldraskap inte grundas på huruvida föräldern har ett arbete eller inte. När egenskaper som 
föräldrar kopplar samman med ett tillräckligt gott föräldraskap ifrågasätts, i detta fall 
egenskapen att “vara duktig på sitt jobb” och ”vara allmänt skötsam”, innebär detta att det 
finns en diskrepans vad gäller definitionen av de egenskaper som karaktäriserar ett tillräckligt 
gott föräldraskap. Förälderns identifiering med subjektspositionen tillräckligt god förälder 
bekräftas inte då förälderns bild inte stämmer överens med de förväntningar som 
omgivningen har på denna subjektsposition. 
 
Det blir således tydligt att föräldrars sätt att ge en bild av sig själva ifrågasätts genom andra 
framställningar. Det förekommer även framställningar som bekräftar föräldrar i sin 
självframställning som tillräckligt god förälder, exempelvis då det framhålls att socialtjänsten 
faktiskt omhändertar barn utan grund. Lind (2013, s. 45) lyfter frågan om att föräldrar ibland 
använder diskussionsforumet Familjeliv för att få bekräftelse i sitt föräldraskap vilket är 
någonting som även vi kan se i vår empiri.   
 
Ett tydligt exempel på hur Familjeliv används för att få bekräftelse i föräldraskapet framgår 
efter att en förälder delgett sin berättelse i forumet om hur dennes barn omhändertagits 
felaktigt. Detta blir tydligt i trådstarten där föräldern lyfter fram positiva aspekter i sitt 
föräldraskap som talar emot ett omhändertagande. Förälderns utsaga och trovärdighet 
ifrågasätts på flera olika sätt, bland annat ifrågasätts det faktum att föräldern lyfter positiva 
aspekter av sitt föräldraskap samtidigt som föräldern inte bemöter frågan om att delge 
beslutsmotiveringen för omhändertagandet på forumet.   
När föräldern inte bekräftas i sin framställning som en tillräckligt god förälder och det 
framhålls att socialtjänsten inte omhändertar barn utan anledning svarar föräldern på följande 
sätt: 
 

Okej vi säger så. Då har jag drömt allting. Tråd B #74. 

 
Att föräldern skriver att denne har drömt hela förloppet kring omhändertagandet kan förstås 
som en reaktion på att bilden av föräldraskapet som framställts inte bemöts på det sätt som 
föräldern förväntat sig. Föräldern får utifrån hur inlägget bemöts inte den bekräftelse i sitt 
föräldraskap som föräldern kan antas söka. I och med detta bekräftas föräldern inte heller i sin 
identifikation med subjektspositionen som en tillräckligt god förälder. Utifrån vår empiri blir 
det tydligt att Familjelivs diskussionsforum inte bara används för att diskutera föräldraskapet 
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som av namnet att döma är syftet. Istället blir det tydligt i enlighet med Linds (2013) 
forskning att forumet fyller olika funktioner och vår empiri är den centrala funktionen att 
delge sin berättelse och att bekräftas i sin föräldraroll. Att bli ifrågasatt är däremot någonting 
som varken förväntas eller uppskattas av forumdeltagarna. 
 
Inom diskursen förekommer även en position i föräldrars självframställningar som kan ses 
som ett avvikande fall i relation till övriga självframtällningar. Istället för att framförallt lyfta 
positiva aspekter framhålls brister i föräldraskapet och socialtjänstens omhändertagande 
beskrivs som riktigt. Genom denna självframställning uttrycks att det finns brister i 
föräldraskapet såsom en övergripande otillräcklighet att tillgodose barnets grundläggande 
behov, som inte ligger i linje med den gängse beskrivningen av det tillräckligt goda 
föräldraskapet. Framställningen identifierar föräldern på ett sätt som karaktäriserar en 
bristande förälder och gör att föräldern placerar sig själv i en subjektsposition som otillräcklig 
förälder.  
 
Föräldrar som skurkar 
Här presenteras bilden av föräldrar som otillräckliga vad gäller deras person och föräldraskap. 
I diskursen förekommer nämligen en position där föräldrar av andra beskrivs som otillräckliga 
i sitt föräldraskap. Denna position ger en bild av att det inte är synd om föräldrar utan snarare 
synd om de barn som genom socialtjänstens ingripande räddas från den misär de levt i. Detta 
belyses bland annat av följande citat: 
 

[...] mest synd är det väl ändå om barnen som dragit nitlotter i föräldralotteriet.”  
Tråd E #1. 

 
Citatet klargör att det inte är synd om de föräldrar som är så pass otillräckliga att deras barn 
omhändertas av socialtjänsten. Istället beskrivs det vara barnen det är synd om som av en 
slump råkat få otillräckliga föräldrar, som tillexempel inte kan tillgodose barnets 
grundläggande behov. Vidare beskrivningar av föräldrar är bland annat att de är oansvariga, 
usla och odugliga. De framställs även som galna och egoistiska personer. Detta kan ses som 
vissa av de egenskaper som bildar den ekvivalenskedja som skapar betydelsen av identiteten 
bristande förälder och som definierar samt positionerar det otillräckliga föräldraskapet i 
diskursen. Genom att framställningen med dessa egenskaper skapar en betydelse av 
subjektspositionen otillräcklig förälder beskrivs också vad ett otillräckligt föräldraskap skiljer 
sig från, det vill säga det tillräckligt goda föräldraskapet. Genom att föräldrar positioneras 
som otillräckliga föräldrar när de beskrivs som bland annat oansvariga, odugliga och 
egoistiska innebär detta således att de inte är tillräckligt goda föräldrar. Egenskaper som 
skapar betydelsen för subjektspositionen tillräckligt god förälder blir därför ansvar, duglighet 
och altruism. Med andra ord ger dessa egenskaper en betydelse av ett tillräckligt gott 
föräldraskap i relation till det otillräckliga.  
 
Föräldrar beskrivs även med termer som onormala och inte som ”vanliga föräldrar”, bland 
annat genom att de beskrivs ha funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller svårigheter 
ekonomiskt som gör dem till bristande föräldrar. Föräldrarnas agerande omnämns och 
beskrivs kunna ligga till grund för hur de uppfattas som föräldrar. Genom att skrika, rabbla 
konspirationsteorier eller göra dramatiska utfall beskrivs de kunna uppfattas av andra som 
sämre föräldrar än vad de egentligen är. Här blir det tydligt hur detta sätt att agera inte går i 
linje med de förväntningar som allmänt finns på ett tillräckligt gott föräldraskap. När Höjer 
(2007, s. 62, 71-72) lyfter föräldrars agerande i samband med omhändertagande av barn 
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uttrycker hon sig i termer av krisreaktioner. Höjer menar att föräldrar genomgår en 
krissituation när deras barn omhändertas av socialtjänsten och att dessa reaktioner inte får ses 
som en bekräftelse på ett otillräckligt föräldraskap (Höjer, 2007, s. 62, 71-72). Som Höjer 
framhåller skulle det som i vår empiri beskrivs som otillräckliga eller bristande föräldraskap, 
istället kunna klassas som naturliga reaktioner på den kris som föräldrar genomgår i samband 
med omhändertagandet. Det blir genom detta tydligt hur föräldrar utifrån enbart sitt agerande 
kan uppfattas som tillräckligt goda eller otillräckliga föräldrar. Detta även om de, bortsett från 
sin reaktion, skulle kunna bekräftas av andra i sin identifikation med subjektspositionen som 
tillräckligt goda föräldrar. Att föräldrar behöver leva upp till samhällets förväntningar 
framhålls även av den forskning Dominelli et al. (2011, s. 365) genomfört, där de belyser att 
fäder behöver agera i enlighet med en vit medelklass heterosexuell norm för att de ska ses 
som tillräckligt goda föräldrar och inte få sina barn omhändertagna. 
  
Inom diskursen och genom framställningen av föräldrar som otillräckliga tillskrivs de även en 
identitet som antingen passiv eller aktiv. Det finns en uppfattning om att föräldrar medvetet 
gör dåliga val såsom att välja att missbruka, att stanna kvar i en relation där misshandel 
förekommer eller att umgås med olämpliga personer. Ett annat sätt att se på hur föräldrar 
beskrivs göra medvetet dåliga val belyses med följande citat: 
 

Det är inte ovanligt att de [förvaltningsrätten; vår amn.] inte fastställer med tanke på hur 
många barn som under år efter år lever i ren misär, där de [föräldrarna; vår anm.] har 
frivilliga insatser ett tag för att sedan avsäga sig detta och därefter inleds ny utredning 
föräldrar går med på frivilliga insatser för att åter låta allt förfalla när de inte längre vill ha 
frivilliga insatser., En familj fick frivilliga insatser till och från under 10 år [...] Tråd C #56 

  
Citatet utgör ett exempel på hur föräldrar framställs som aktiva aktörer i relation till sitt 
otillräckliga föräldraskap. Detta då föräldrar genom att tacka ja till insatser kan antas vilseleda 
socialtjänsten, när de visar god vilja till insatser som de sedan väljer att avsäga sig. Att 
föräldrar vilseleder innebär att de går med på frivilliga insatser enligt SoL för att undvika 
tvångsomhändertagande enligt LVU. Att samtycka till insatser enligt SoL medför att föräldrar 
kan välja att avsluta insatserna vilket också gör det möjligt att i större utsträckning påverka 
socialtjänstens inblandning i familjen. Det förekommer även en framställning som inte menar 
att föräldrar medvetet vilseleder socialtjänsten utan att de snarare saknar självinsikt och 
således inte är medvetna om sina fel, brister och begränsningar eller att föräldrar förnekar det 
som ligger till grund för ett omhändertagande. Ett exempel på denna framställning illustreras 
med följande citat. 
  

Jag tror att det ligger i sakens natur att man är helt oförstående om barnet är LVU:at för 
annars hade man gått med på en frivillig placering. Tråd F #18 

 
Genom citatet beskrivs en bild av att föräldrar som får barn omhändertagna enligt LVU 
oundvikligen är omedvetna, oförstående eller i förnekande av den situation som föranlett ett 
omhändertagande. Detta då det finns insatser enligt SoL som kan täcka samma behov så länge 
det finns ett samtycke från barnets vårdnadshavare. I diskursen beskrivs föräldrar brista i sitt 
föräldraskap, antingen för att de gör dåliga val eller för att de inte förstår sina brister och 
begränsningar. Men de tillskrivs en identitet som skurk oavsett vad deras otillräckliga 
föräldraskap grundar sig i då det trots allt är barnen som drabbas och blir offer för 
föräldrarnas otillräckliga föräldraskap. När föräldrar beskrivs göra medvetna val, som gör 
dem till otillräckliga föräldrar, tillskrivs de en identitet som aktiva aktörer i relation till sitt 
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bristande föräldraskap. När föräldrarna istället beskrivs som omedvetna eller oförstående om 
sina brister tillskrivs de en identitet som passiva aktörer. Med andra ord kan föräldrar 
tillskrivas en identitet som otillräckliga inom diskursen, såväl om de kan anses välja att vara 
otillräckliga föräldrar eller om de helt enkelt inte förstår sin otillräcklighet, då tillräckligt goda 
föräldrar inte får barn omhändertagna. Även Morris et al. (2017, s. 59) lyfter att föräldrar 
tillskrivs en föräldraidentitet utifrån socialtjänstens ingripanden. Forskarnas fokus ligger på 
hur föräldrar tillskrivs sin föräldraidentitet genom att socialtjänsten genomför tidiga 
bedömningar, vilka fokuserar på riskfaktorer. Detta gör att föräldrar, i likhet med i vår empiri, 
tillskrivs en identitet som positionerar dem som otillräckliga föräldrar när de en gång bedömts 
vara detta enligt socialtjänsten. 
 
Denna framställning som identifierar föräldrar som otillräckliga och som skurkar utmanas av 
ytterligare en position vilken kan ses som ett avvikande fall i vår diskurs, där det reflekteras 
kring föräldrar som får barn omhändertagna. Citatet nedan illustrerar vårt avvikande fall. 
 

Och jag kan säga att trots att föräldrarna gjort vidriga saker mot sina barn kan jag ändå 
känna empati när de blir av med sina barn. Finns ytterst få människor som är rakt igenom 
onda och någonstans älskar i stort sett alla föräldrar sina barn [...] Tråd G #61.  

 
Här blir det tydligt att även citatet placerar föräldrar i en subjektsposition som otillräckliga, 
när de genom att inte agera på ett sätt som karaktäriserar och identifierar ett tillräckligt gott 
föräldraskap. Även detta medför att föräldrar tillskrivs en identitet som kan liknas vid en 
skurk, då de utsätter sina barn för hemskheter. Denna framställning betonar att alla föräldrar 
oavsett fel, brister och dåliga val vill sina barn väl, vilket gör att föräldrarna beskrivs i termer 
av att vara mänskliga. Då inga människor enbart är onda som citatet lyfter, tillskrivs 
föräldrarna även identiteten människa vilket blir ett sätt att i diskursen mildra skurkens skuld 
och bristande föräldraskap utan att det fråntar dem ansvaret för det. 
 
Föräldrar som offer 
Här presenteras en bild av föräldrar som tillräckliga i sitt föräldraskap och som offer för 
socialtjänstens ingripande. I diskursen framkommer det att även ”vanliga föräldrar” får barn 
omhändertagna och det skrivs att det är vanligt förekommande att omhändertaganden kan ske 
helt utan grund eller baserat på socialtjänstens fantasier. Det framkommer även en bild av att 
det faktiskt ibland är nödvändigt att omhänderta barn och det hänvisas till medialt 
uppmärksammade fall där socialtjänsten borde ha ingripit, till exempel i fallet med Bobby 
eller Yara, men att felaktiga omhändertaganden däremot sker i stor utsträckning i Sverige 
idag. Genom framställningen ges en bild av att det är synd om föräldrar som helt utan grund 
får barn omhändertagna och att socialtjänsten gör intrång i familjers liv när de omhändertar 
barn utan egentliga grunder, vilket följande citat belyser: 
 

Men kan inte du och alla andra blåögda människor i världen INSE att socialen faktiskt, i 
vissa fall, tar barn HELT utan realistiska grunder. [...] Försök förstå att det faktiskt finns 
helt normala föräldrar som får sina barn omhändertagna utan grund! Det hade likaväl 
kunnat vara du! Tråd B #24 

  
Citatet framhåller en bild av att det är naivt att tro att socialtjänsten aldrig omhändertar barn 
utan “realistiska grunder”. Samtidigt betonar citatet att vem som helst, även tillräckligt goda 
föräldrar, kan få barn omhändertagna av socialtjänsten. Genom framställningen placeras 
föräldrar i en subjektsposition som tillräckligt goda föräldrar, vilket medför att de ses som och 
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tillskrivs en identitet som offer i relation till socialtjänstens ogrundade ingripanden. I vår 
empiri blir det däremot tydligt att föräldraskapet inte är det centrala när föräldrar framställs 
som tillräckligt goda och som offer för socialtjänsten. Istället är det framförallt 
framställningen av socialtjänstens inkorrekta handlande som indirekt framställer föräldrar 
som offer, då socialtjänsten gör fel och föräldrarna därför anses vara tillräckligt goda 
föräldrar. Inom framställningen av föräldrar som offer förekommer ofta hänvisningar till 
media i argumentationen vad gäller hur socialtjänsten utsätter oskyldiga föräldrar för felaktiga 
ingripanden. Nedan följer ytterligare ett exempel på hur oskyldiga föräldrar får barn 
omhändertagna. 
  

Glöm aldrig Jennie och Thomas från Sandviken - helt vanliga människor - de fick gå vidare 
ända till [Kammarrätten; vår anm.] för att fria sig själva från anklagelserna om sexuella 
övergrepp på sina små flickor. Tråd B #48 

  
I samma inlägg som citatet hämtats från hänvisas det ursprungligen till en artikel ur 
kvällstidningen Aftonbladet. Detta blir ett tydligt exempel på hur föräldrar placeras i 
subjektspositionen tillräckligt goda föräldrar, då de beskrivs vara oskyldiga och inte har 
brustit i sitt föräldraskap. De framställs i och med detta som offer för socialtjänstens 
ingripanden, samtidigt som socialtjänsten beskrivs göra fel och tillskrivs en identitet som 
rättsosäker myndighet. Socialtjänsten tillskrivs samtidigt även en identitet som förövare, 
vilket vi kommer att visa i ett senare avsnitt. Citatet blir även ett tydligt exempel på hur det i 
framställningen används mediala källor för att stärka argumentationen för att socialtjänsten 
omhändertar barn lättvindigt. Ytterligare ett exempel på hur media, men också rättsfall, 
används som källa för argumentationen belyses av följande citat som handlar om samma 
uppmärksammade fall som i citatet ovan: 
  

Nu kanske du tillhör den exklusiva skara som tror dig veta bättre än förvaltningsrätt och 
kammarrätt vad som har hänt och förmodligen tycker du att de [föräldrarna; vår anm.] är 
skyldiga trots att de är oskyldiga. Då måste det ju kännas tråkigt för dig att de fick ett rejält 
tilltaget skadestånd av staten via JK [justitiekanslern; vår anm]. Tråd A #68 

 
Citatet är ett exempel från framställningen av föräldrar som offer där det i 
ursprungligsinlägget länkas till en artikel i tidningen Arbetarbladet. I och med länken visar 
citatet att argumentationen utgår från mediala och juridiska källor vilka ger argumentationen 
substans. Genom att antyda att den framställning som tillskriver föräldrar en identitet som 
skurk tror sig veta bättre än rättsliga instanser, fast latent kan antas mena att de inte gör det, 
tillskrivs de som framställer föräldrar som skurkar en identitet som okunniga. När det i 
framställningen av föräldrar som offer samtidigt hänvisas till källor, tillskriver de sig själva en 
identitet som kunniga, vilket karaktäriseras av egenskaperna att vara saklig och trovärdig. Att 
vara saklig och trovärdig utgör därför delar av den ekvivalenskedja som ringar in en identitet 
som kunnig i vår diskurs.  
 
När det kommer till trovärdighet så ser vi att det finns andra faktorer, utöver mediala och 
juridiska källor, som har betydelse. Likt tidigare forskning, ser vi även i vår empiri att 
människor får en bild av socialtjänsten som myndighet genom egen och andras tidigare 
erfarenhet av kontakt med myndigheten såväl som av förutfattade meningar om myndigheten 
(Skårstad Storhaug & Heggem Kojans, 2017, s. 1411; Buckley, Carr & Whelan, 2011, s. 104). 
Precis som mediala och juridiska källor får en tyngd som ger trovärdighet så kan även 
erfarenhet ses som en faktor höjer ett påståendes trovärdighet i diskursen. Genom 
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framställningen av föräldrar som offer blir det tydligt att egen eller andras erfarenhet inte bara 
skapar en bild av socialtjänsten utan även blir en viktig utgångspunkt i argumentationen för 
att socialtjänsten omhändertar barn utan grund. Detta illustreras med följande citat: 
 

Soc är maktgalna idioter!!! Har själv fått se det på nära håll. Tråd B #31 

  
Utifrån citatet blir det tydligt att framställningen genom hänvisning till egen erfarenhet av att 
ha sett socialtjänstens agerande på nära håll tillskriver sig själv en identitet som trovärdig, 
vilket ger uttalandet mer legitimitet. Den egna erfarenheten har i detta fall både format bilden 
av och framställningen av socialtjänsten samt ger substans åt argumentationen detta då egen 
eller andras erfarenhet är någonting som ses som en trovärdig källa. Genom den egna 
erfarenheten har bilden skapats där socialtjänsten ses och framställs som en maktgalen 
myndighet. Att framhäva att själv ha upplevt socialtjänsten som maktgalen ger 
argumentationen substans då det ger påståendet en verklighetsförankring utöver det som kan 
ses som ett påstående eller fakta. Ytterligare en faktor som vi, utifrån vår empiri och utöver 
det som nämnts i forskning, ser är att även den mediala bilden formar människors uppfattning 
av socialtjänsten som myndighet. Det blir i vår analys också tydligt hur framställningen av 
socialtjänsten och dess felaktiga ingripanden dessutom bidrar till att skapa en bild av vilka 
föräldrar det är som får barn omhändertagna. Bilden som förs fram i media och som sedan 
används på Familjeliv är bilden av att det är oskyldiga föräldrar som drabbas av 
socialtjänstens ingripanden.  
 
Socialsekreterare 
Nedan presenteras de resultat som rör enskilda socialsekreterare. Avsnittet delas in i 
underrubrikerna Socialsekreterares självframställningar, Socialsekreterare som förövare 
respektive Socialsekreterare som hjältar. 
 
Socialsekreterares självframställningar 
Här presenteras en bild av socialsekreterare som vi ser som ges av personer som positionerar 
sig själva som socialsekreterare. I diskursen görs framställningar där personer positionerar sig 
som socialsekreterare genom att tydligt i sitt alias eller i sin framställning identifiera sig själva 
med denna position. Ett exempel på när en person genom sitt alias positionerat sig själv som 
socialsekreterare och uttrycker hur socialsekreterare känner när de omhändertar barn 
illustreras med nedanstående citat. Citatet är ett svar på ett påstående som hävdar att 
socialsekreterare omhändertar barn med ett självbelåtet leende. 
  

Ja det stämmer. Vi splittrar familjer med ett leende ibland. Tråd E #20 

 
Om citatet tolkas bokstavligt hade det kunnat förstås som ett provocerande och/eller 
kontroversiellt sätt att uttrycka sig på sett till att personen utger sig för att vara 
socialsekreterare. Citatet blir även ett tydligt exempel på hur användande av emotikoner hade 
kunnat förändra vår tolkning. Urspungsinlägget innehöll ingen emotikon men hade inlägget 
till exempel följts av en blinkande känslosymbol hade vi kanske tolkat det som ironi eller en 
ytterligare provokation. I vår empiri ifrågasätts framställningar som den ovan genom att 
personen som positionerat sig som socialsekreterare inte alltid bekräftas i denna position. En 
socialsekreterare ska med andra ord inte uttrycka sig kontroversiellt eller provocerande om 
denne ska bekräftas av andra i sin identifikation med positionen som socialsekreterare. Detta 
då uttalanden som är kontroversiella eller provocerande inte stämmer överens med de 
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egenskaper som allmänt kan kopplas till den identitet som positionerar en socialsekreterare. 
Genom att i sitt svar bekräfta bilden av att socialsekreterare splittrar familjer med ett leende så 
kan positionen som socialsekreterare, med grund i sin auktoritära ställning på området, antas 
kunna reproducera en negativ bild av socialtjänstens omhändertaganden av barn som finns på 
Familjeliv. 
 
Vi anser att det kan finnas flera skäl för en person att framställa sig själv som 
socialsekreterare i vår studerade diskurs. Om avsikten vid framställningen exempelvis är att 
provocera kan denna positionering antas skapa större reaktion på provokationen, då det 
allmänt kan uppfattas som kontroversiellt att i sin yrkesroll uttrycka sig på ett sådant sätt. Är 
avsikten istället att framföra information kan det anses ge mer tyngd åt argumentationen att 
positionera sig som en auktoritet på området. Ytterligare ett exempel på när personer genom 
sitt alias positionerar sig själv som socialsekreterare kan ses i detta citat: 
  

Nej ett barn tas aldrig utan anledning. Ibland kan det ju dock under utredningen visa sig att 
den allvarliga anmälan som inkommit och som föranlett ett omedelbart omhändertagande, 
inte haft nån grund och då får man ju tillbaka barnet, och det är bara att beklaga det 
lidandet familjen utsatts för. Givetvis begås det fel inom socialtjänsten precis som inom 
alla andra yrken. Tråd C #11 

  
Citaten är en illustration av vad vi ser som en saklig och opartisk självframställning av 
socialsekreterare. Vid utsagor som denna där personen uttrycker sig neutralt gentemot både 
föräldrar och socialtjänsten, blir framställningen varken ifrågasatt eller bemött nämnvärt av 
andra framställningar i vår diskurs. Personer vars uttalanden är sakliga, opartiska och neutrala 
kan, i relation till de vars utsagos är kontroversiella och provocerande, därför antas bli mer 
bekräftade i sin positionering och ges således mer utrymme för sitt uttalande och deras 
information legitimeras. 
 
Socialsekreterare som förövare 
Här presenteras en bild där socialsekreterare av andra beskrivs i termer av ”dåliga” 
socialsekreterare.  I diskursen tillskrivs socialsekreterare egenskaper som att de är 
“maktfullkomliga”, “galna” och “svin”. I framställningen ges även socialsekreterares ålder en 
central betydelse, framförallt i diskussioner som rör rättsosäkerhet och felaktiga beslut om 
omhändertagande av barn. Betydelsen av socialsekreterarnas ålder blir tydligt i följande citat: 
  

Ett stort problem är att många "soctanter" som arbetar med barnutredningar verkligen inte 
är några tanter utan ofta är ganska nykläckta unga donnor som inte har varken praktisk 
erfarenhet eller stöd av arbetsgivaren i arbetet. De saknar utbildning och stöd och det blir 
lätt fel. Det bristerna är Socialstyrelsen väldigt tydliga med att de känner till.  
Tråd A #35 

  
Socialsekreterares ålder beskrivs som problematisk och de beskrivs brista i sitt yrkesutövande 
på grund av detta men också utifrån att de är nyutbildade eller har otillräcklig kompetens och 
erfarenhet. Egenskaper som att vara ung, nyutexaminerad, inkompetent och oerfaren kan 
således klassas som tecken som utgör den ekvivalenskedja som karaktäriserar den identitet 
som ger betydelse åt och positionerar en ”dålig” socialsekreterare i vår diskurs. Likt vår studie 
påvisar även forskning att socialsekreterares kompetens är centralt i mötet med föräldrar och 
viktigt vad gäller barnavårdsutredningar (Höjer, 2007, s. 137; Trulsson, 2003, s. 174-175). 
Utifrån framställningen som presenterats i citatet problematiseras inte bara socialsekreterares 
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ålder som sådan utan även deras ringa livserfarenhet. Unga barnavårdshandläggare har 
således svårt att få legitimitet i sin yrkesroll då de saknar såväl arbetslivserfarenhet, stöd av 
arbetsgivaren och kan utifrån sin ålder antas inte ha egna barn och därför inte vet hur det är att 
vara förälder. Framställningen ges substans genom att det i argumentationen hänvisas till en 
för sammanhanget relevant källa, Socialstyrelsen, vilket också gör den trovärdig.  
 
Av framställningen blir det tydligt att det finns en bild av att socialsekreterare fattar beslut på 
helt egen hand, då det framhålls att socialsekreterare ska stå som personligt ansvariga för 
felaktiga beslut. Det tydliggörs ytterligare när socialnämnden endast beskrivs som en 
formalitet i processen när beslut om omhändertagande ska fastställas. Detta kan kopplas till 
Buckley, Carr och Whelans (2011, s. 104) forskning som säger att bilden av socialsekreterare 
blir problematisk på grund av felaktiga uppfattningar om socialsekreterares 
maktbefogenheter. Även vår empiri visar en problematisk bild av socialsekreterares 
maktbefogenhet sett till föreställningen om att socialsekreterare själva fattar beslut om 
omhändertagande av barn. I framställningen beskrivs beslut om omhändertagande av barn 
också grundas i socialsekreterares förutfattade meningar om föräldrarna. Det finns även en 
bild av att socialsekreterare enbart ser till föräldrars brister och begränsningar. Detta blir till 
exempel tydligt då socialsekreterare beskrivs plocka bort det positiva eller att de vrider på 
informationen till föräldrarnas nackdel, i syfte att bekräfta sina förutfattade meningar. 
Tidigare har framställningen av socialsekreterare innefattat konkreta beskrivningar av de 
tecken som utgör den ekvivalenskedja som skapar betydelse för den identitet som positionerar 
en ”dålig” socialsekreterare, men det förekommer även latenta beskrivningar för vad en 
”dålig” socialsekreterare är. Vi illustrerar det vi menar är latenta beskrivningar med följande 
citat: 
  

Det finns väl vettigt folk där också antar jag, några stycken, dom vettiga är dock vettiga 
nog att byta yrke. Tråd E #25 

  
Citatet kan vid första anblick förstås som en framställning som positionerar en “bra” 
socialsekreterare, där tecknet att ”vara vettig” är en egenskap som karaktäriserar den identitet 
som positionerar den ”bra” socialsekreteraren. Sett till hur resonemanget avrundas med att 
förståndiga individer förmodligen inte arbetar kvar som socialsekreterare, går det däremot att 
anta att vad som egentligen menas är att det faktiskt inte finns några förståndiga 
socialsekreterare på socialtjänsten. Utöver att socialsekreterare beskrivs vara inte vara 
”vettiga”, beskrivs deras ogrundade omhändertaganden av barn även genom att tillskriva 
socialsekreterare andra egenskaper vilket vi exemplifierar med följande citat: 
 

[…] onda häxor som tar andras barn bara för nöjes skull. Tråd C #48 

 
Genom citatet beskrivs socialsekreterare med egenskapen att vara ond och de beskrivs 
omhänderta barn för att de finner glädje i det vilket blir en förklaring till socialsekreterares 
ogrundade ingripanden. Utöver detta förs resonemang kring att socialsekreterare inte förstår 
konsekvenserna av deras omhändertagande av barn. Bilden av socialsekreterare som 
oförstående för vad de genom sina ingripanden utsätter föräldrar och barn för belyses i 
följande citat. 
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Vore det inte för att det vore synd om era barn skulle jag tycka att det vore ett absolut krav 
för er soctanter att era barn blev omhändertagna ett par år, så ni fattade vad det gör med 
föräldrar och barn. Tråd E #2 

 
Genom att uttrycka sig på detta sätt om socialsekreterare identifieras de med egenskaper som 
positionerar en ”dålig” socialsekreterare. Egenskaper såsom att vara oförstående, göra 
ogrundade ingripanden och ta barn för nöjes skull blir de tecken som utgör den 
ekvivalenskedja som skapar betydelsen för hur en ”dålig” socialsekreterare är. Detta medför 
även att socialsekreterare tillskrivs en identitet som förövare, vilka utsätter oskyldiga föräldrar 
för onödigt lidande. Utifrån citatet blir det tydligt att socialsekreterare tillskrivs identiteten 
okunniga, med grund i att de inte fått barn omhändertagna, vilket också medför att 
socialsekreterare i sin positionering inte legitimeras att uttala sig om omhändertagande av 
barn. Utifrån framställningen legitimeras de som har egen erfarenhet, exempelvis de som fått 
barn omhändertagna, samtidigt som de utifrån sin egen erfarenhet tillskrivs en identitet som 
kunniga i relation till socialsekreterarna.  
 
Något som kan ses som ett avvikande fall till denna framställning är bilden av 
socialsekreterare som mänskliga och därmed felbar. Denna framställning belyser att 
socialsekreterare gör fel och att det förekommer felaktiga omhändertaganden av barn, 
socialsekreterare tillskrivs därför identiteten förövare. Det framställningen också gör, genom 
att beskriva socialsekreterare som mänskliga och därmed felbara, är att även tillskriva 
socialsekreterare identiteten människa vilket kan ses som ett sätt i diskursen att mildra 
förövarens skuld utan att frånta dem ansvaret.  
 
Socialsekreterare som hjältar 
Här presenteras en bild av ”bra” socialsekreterare. Ytterligare en framställning som görs av 
socialsekreterare är att de är hjälpsamma och stöttande. De beskrivs även vara kompetenta 
samt professionella och respektfulla i sitt bemötande och beskrivs göra sitt yttersta för att 
misstag inte ska ske. Vikten av ett professionellt bemötande och att socialsekreterare är 
kompetenta lyfts såväl i vår empiri som i forskning som en viktig del i yrkesrollen (Höjer, 
2007, s. 137; Trulsson, 2003, s. 174-175). Genom framställningen av socialsekreterare som 
bland annat hjälpsamma, kompetenta och respektfulla placeras de i en subjektsposition som 
“bra” socialsekreterare. De egenskaper som tillskrivs är de tecken som utgör den 
ekvivalenskedja som ger subjektspositionen sin betydelse. En “bra” socialsekreterare ska 
därför vara bland annat hjälpsam, respektfull och kompetent för att bekräftas i sin 
identifikation med subjektspositionen. Utifrån forskning är delaktighet ytterligare en viktig 
aspekt vad gäller socialsekreterarnas bemötande. Både Arbeiter och Toros (2017a, s. 1477) 
och Claezons (2004, s. 214-215) forskning lyfter att det råder delade meningar kring hur 
delaktighet går till och vad detta innebär. Det vi kan se utifrån vår empiri, som skiljer sig från 
den forskning vi tagit del av, är att föräldrars delaktighet inte omnämns i vår diskurs. Att 
delaktighet inte omnämns behöver inte innebära att delaktighet inte ses som någonting viktigt 
bland föräldrar som får barn omhändertagna. Det vi kan uttala oss om är enbart de 
diskussionstrådar som utgör den diskurs vi studerat och i denna diskurs omnämns inte 
delaktighet. 
  
I framställningen beskrivs socialsekreterare vidare som en yrkesgrupp vars uppgift är att 
skydda barn från situationer som kan antas skada deras hälsa och utveckling. Genom denna 
framställning placeras socialsekreterare i en subjektsposition som en “bra” socialsekreterare. 
Samtidigt tillskrivs de en identitet som hjältar när de beskrivs rädda barn från skurkar, vilket 
deras föräldrar identifieras med i relation till att socialsekreterare ses som hjältar. I vår empiri 
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omnämns inte den ”bra” socialsekreteraren uttryckligen, vilket kan ses som att det inte är 
anmärkningsvärt utan förväntat att socialsekreterare utför sitt arbete på ett professionellt sätt. 
Istället är det framställningen av föräldrar som skurkar som indirekt framställer den ”bra” 
socialsekreteraren, då föräldrarna anses vara otillräckliga och beslutet om omhändertagande 
anses vara befogat. I framställningen anses socialsekreteraren snarare “göra sitt jobb” 
eftersom beslut om omhändertagande handlar om att skydda barn. 
 
I diskursen ingår en bild av att beslut om omhändertagande av barn alltid prövas rättsligt, 
vilket står i motsats till den bild som tidigare presenterats genom framställningen av 
socialsekreterare som förövare. Nedanstående citat påvisar att det i och med den rättsliga 
processen är föga troligt att felaktiga omhändertaganden sker. 
 

Även om soc nu skulle ha varit totalruttna så kvävs det ju direkta justitiemord för att 
förvaltningsrätten ska döma fel gång på gång. Det har jag svårt att tro! Tråd C #53 

 
Vad citatet belyser är att det inte kan vara avgörande om socialsekreterare saknar kompetens, 
erfarenhet eller genomför bristfälliga utredningar, eftersom beslut om omhändertagande av 
barn fastställs av förvaltningsrätten. Det är därför osannolikt att felaktiga omhändertaganden 
av barn sker i den omfattning som det framhålls av den framställning som tillskriver 
socialsekreterare en identitet som förövare. 
 
Socialtjänsten som myndighet 
Nedan presenteras de resultat som rör socialtjänsten som myndighet. Vi ser socialtjänsten som 
en grupp socialsekreterare vilka är representanter för myndigheten. Avsnittet delas in i två 
underrubriker som är Socialtjänsten som förövare respektive Socialtjänsten som hjälte. 
 
Socialtjänsten som förövare 
Här presenteras den bild av socialtjänsten som framställs i negativa ordalag. Framställningen 
av socialtjänsten som myndighet innehåller beskrivningar såsom att den består av ”maktgalna 
idioter” som är klumpiga och har stort maktbegär. Vidare beskrivs att de “hotar”, “ljuger” och 
“är djävulen”. De beskrivs även som en myndighet som utövar myndighetsförtryck, 
maktmissbruk och fattar märkliga beslut. Egenskaper såsom att vara hotande, lögnaktig och 
maktmissbrukande är delar den ekvivalenskedja som gör att myndigheten tillskrivs en 
identitet som förövare som fattar ogrundade beslut. Denna identitet som förövare tydliggörs 
genom att beskrivningar görs av deras handlande där myndigheten beskrivs ”slita barn med 
våld”, ”röva bort barn” och ”klampa in” i oskyldiga familjers liv samt splittra familjer med ett 
självbelåtet leende. Vidare framhålls det att socialtjänsten inte tar ansvar för de familjer de 
förstör och att socialtjänstens ”frivilliga” insatser sker genom utpressning. Socialtjänstens 
handlande beskrivs även med termer som kan ses som ett icke-handlande där socialtjänsten 
beskrivs ”backa undan” och aktivt väljer att låta barn bo kvar i dysfunktionella familjer eller 
miljöer. Såväl beskrivningar av myndighetens egenskaper som beskrivningar av dess 
handlande bidrar till att skapa den ekvivalenskedja som ger identiteten förövare sin betydelse. 
  
Känslor som beskrivs hos föräldrar i relation till socialtjänstens omhändertagande av barn är 
bland annat sorg, vanmakt samt hopplöshet och även forskning fokuserar på föräldrars 
känsloreaktioner i samband med att barn omhändertas. Höjer (2007, s. 62, 71-72) menar i sin 
forskning att socialtjänsten inte ska påverkas av dessa i bedömningen av föräldrars 
lämplighet. Socialtjänsten beskrivs i vår empiri som en myndighet som människor är rädda 
för och som en myndighet som ska undvikas. Egenskaper som dessa medför att myndigheten 
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tillskrivs en identitet som förövare vilka människor inte ska ha kontakt med om det kan 
undvikas, vilket är en bild som även framgår av Buckley, Carr och Whelans forskning (2011, 
s. 104). Socialtjänsten anses inte heller utgå från barnets bästa och anses brista i fråga om 
uppföljning av familjehemsplaceringar och i rekrytering av familjehem. Det finns även en 
bild av att socialtjänsten arbetar tillsammans med familjehem för att ”ta barn” och att 
myndighetens agenda beskrivs vara att förstöra människors liv. Genom denna framställning 
tillskrivs socialtjänsten en identitet som förövare, då myndigheten förstör för människor och 
brister i sina åtaganden. Myndigheten tillskrivs även en identitet som aktiv aktör när den 
beskrivs välja att omhänderta barn i syfte att förstöra för familjer samt då de, i motsats till de 
bestämmelser som finns i rådande lagstiftning, inte utgår från barnets bästa. 
 
I diskursen ges även en bild av att socialtjänsten motarbetar föräldrar och det framhävs att 
socialtjänstens barnavårdsutredningar påverkar familjers tillvaro på ett negativt sätt vare sig 
ett beslut om omhändertagande fastställs eller inte. Vad gäller socialtjänstens 
barnavårdsutredningar framhålls även känslan av att det inte går att få rätt gentemot 
socialtjänsten, när föräldrar väl hamnat i socialtjänstens system. Detta belyses med följande 
citat: 
  

Du kan nämligen aldrig göra rätt när de kommer till soc. 
 
Huset är klinisk rent = neurotisk pedant, barnen far illa 
Huset är inte kliniskt rent = sanitär olägenhet, barnen far illa 
Man är ute med barnen på gården = överbeskyddande, låter inte barnen växa upp 
Släpper ut barnen själva = låter barnen ta för stort ansvar 
Ammar = för hård anknytning 
Ammar inte = knyter inte an till barnet 
Har barnet hos barnvakt ibland = dålig anknytning 
Har aldrig barnvakt = ger inte barnet ett nätverk 
Barnet blygt = dålig anknytning 
Barnet är framåt = barnet är gränslöst 
 
Försök ta dig igenom snårskogen utan att börja ifrågasätta dig själv. Tråd D #43 

 
Citatet illustrerar tydligt en uppfattning om att det inte spelar någon roll vad föräldrar gör då 
de ändå aldrig kan leva upp till socialtjänstens förväntningar på en tillräckligt god förälder. 
Föräldrarna hamnar i ett moment 22 när de en gång antagits vara otillräckliga föräldrar och 
oavsett sitt agerande inte kan motbevisa detta. Att föräldrar behöver leva upp förväntningar 
om ett tillräckligt gott föräldraskap framhävs även i Hennums (2010, s. 344) forskning där 
hon menar att socialtjänstens arbete styrs av rådande samhällsnormer. Hennum menar att 
föräldrar i samband med socialtjänstens barnavårdsutredning tillskrivs sociala identiteter och 
sociala positioner som är kopplade till rådande samhällsnormer. Utifrån vår studie identifieras 
föräldrar som ”dåliga”, det vi i diskursen benämner som subjektspositionen otillräckliga 
föräldrar. När det i citatet framgår att föräldrar behöver “ta sig genom snårskogen” kopplat till 
socialtjänstens utredning, samtidigt som de menar att detta medför ett ifrågasättande av dem 
själva som föräldrar, blir det tydligt att processen kring barnavårdsärenden påverkar föräldrars 
syn på sig själva. Det visar även att socialtjänstens utredningar ses som en “snårskog”, där 
föräldrar kan antas stöta på nya hinder när de väl tagit sig förbi ett första. Även i forskning 
framhålls konsekvenser av att socialtjänsten omhändertar barn, då Höjer (2007, s. 99, 121) 
menar att föräldrar ser på sitt föräldraskap mer negativt efter att deras brister synliggjorts i 
samband med barnavårdsutredningar. 
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I framställningen av socialtjänsten som förövare framgår också en uppfattning om att barn 
omhändertas utan egentliga grunder och att vem som helst, även föräldrar som inte brister, 
därför kan få barn omhändertagna. Exempelvis framhålls att det räcker med att ett barn inte 
har mössa på sig, att föräldern inte dammsuger varje dag eller att socialtjänsten känner en 
”oidentifierbar oro” för att ett barn ska kunna omhändertas. Genom framställningen 
identifieras föräldrarna som offer vilka blir oskyldigt utsatta för socialtjänsten, som i 
sammanhanget identifieras som förövare när de omhändertar barn utan grund. I Höjers (2007, 
s. 58, s. 91) forskning beskrivs socialtjänstens bedömningar i barnavårdsutredningar som 
otydliga och deras argumentation som vag. Denna framställning som tillskriver socialtjänsten 
en identitet som förövare kan i relation till Höjers forskning, tolkas som att bilden av att 
socialtjänsten gör ogrundade ingripanden, egentligen handlar om otydlig kommunikation vad 
gäller utredning och beslut. Denna otydlighet är med denna tolkning det som medför en bild 
av socialtjänsten som förövare, då otydligheten gör att det verkar som att omhändertaganden 
sker enbart på grund av klädval eller att det inte är kliniskt rent hemma. 
 
Socialtjänsten som hjälte 
Här presenteras den bild av socialtjänsten där myndigheten framställs i positiva ordalag. 
Socialtjänsten beskrivs som en myndighet vars ingripanden hjälper familjer och att de är en 
myndighet som står på barnets sida, då de vågar ta beslut om att ta bort barn från potentiellt 
farliga situationer. Den beskrivs vidare som en myndighet som erbjuder frivilliga insatser till 
föräldrar som brister i sitt föräldraskap och som en myndighet som när det behövs ingriper 
och räddar barn från misär. Den här typen av faktorer där socialtjänsten beskrivs i positiva 
ordalag är de faktorer som utgör den ekvivalenskedja som ringar in socialtjänstens identitet 
som hjälte.  
 
En framställning som görs om socialtjänsten som myndighet är då det beskrivs att dess 
process för att omhänderta ett barn föregås av en utredning och erbjudanden om frivilliga 
insatser innan LVU kan bli aktuellt. Detta förutsatt att det inte rör sig om akuta 
omständigheter. Vidare framhålls en bild av att det inte är särskilt sannolikt att socialtjänsten 
omhändertar barn felaktigt. Citatet som följer är ett exempel som illustrerar osannolikheten i 
detta. 
  

Olyckor kan alltid hända. Likaväl som ditt barn kan bli överkört av ett rattfyllo, så kan det 
bli felaktigt omhändertaget av soc. Det inträffar någon gång då och då och får oftast stora 
rubriker. Om socialsekreteraren är ett fyllo, hennes chef har en dålig dag, den som anmäler 
har talets gåva, du bor i "fel" kommun - tja, då kan det hända. Risken är dock väldigt liten. 
Tråd A #4 

  
Citatet talar för den minimala risk som finns för att barn omhändertas felaktigt genom att lyfta 
ett flertal olika osannolika faktorer som skulle kunna ligga till grund för att socialtjänsten 
skulle omhänderta barn utan att ha skälig grund för det. Vidare menar citatet att det 
framförallt är socialtjänstens felaktiga ingripanden som uppmärksammas och antyder att det 
finns en rimlighet i socialtjänstens korrekta agerande inte omnämns. Genom citatet framhålls 
även den mänskliga faktorn i och med beskrivningen av att fel kan inträffa men att det är 
osannolikt. Genom att framhålla att misstag kan inträffa, trots att risken för att detta ska 
inträffa beskrivs som väldigt liten, tillskrivs socialtjänsten identiteten människa vilket gör det 
mer acceptabelt att fel kan ske. När socialtjänsten som myndighet tillskrivs en mänsklig 
identitet kan detta antas mildra felaktiga ingripanden utan att frånta myndigheten ansvaret för 
dem.  
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Utöver att socialtjänsten tillskrivs en identitet som såväl hjälte som människa blir det genom 
ett avvikande fall tydligt hur socialtjänsten som myndighet samtidigt kan beskrivas i termer 
som kan förknippas med såväl en hjälte som en förövare. Dubbelheten i hur socialtjänsten 
framställas, som både hjälte och förövare, blir tydlig när en metafor används för att beskriva 
den hjälp och det stöd som erbjuds av myndigheten. Detta illustreras av följande citat. 
 

Att få bra hjälp av SOC är som ett lotteri eller rysk roulette. En del får jättebra hjälp och 
stöd medan andra får det värre. Tråd F #24 

  
Citatet ovan illustrerar en framställning som menar att det är slumpen som avgör om 
socialtjänstens inblandning i människors liv gör det till det bättre eller sämre. När det beskrivs 
att föräldrar i kontakten med socialtjänsten får adekvat hjälp och stöd där deras situation 
förbättras, kan socialtjänsten som myndighet tänkas tillskrivas en identitet som hjälte. När det 
istället framhålls att föräldrar i kontakten med socialtjänsten får en försämrad situation, kan 
socialtjänsten som myndighet istället antas tillskrivas en identitet som förövare då 
socialtjänstens inblandning gör mer skada än nytta för familjen. Ytterligare faktorer omnämns 
i vår empiri vad gäller huruvida människors liv blir till det bättre eller sämre i och med 
kontakten med socialtjänsten. Hög personalomsättning och att flera gånger tilldelas nya 
handläggare lyfts i vår empiri som faktorer inom myndigheten som har negativ påverkan på 
föräldrarna. Problematiken kring personalomsättning i barnavårdsärenden lyfts även i 
forskning där såväl Höjer (2007, s. 58, 91) som Trulsson (2003, s. 174-175) belyser att 
kontinuitet i kontakten och relationen till socialsekreteraren värdesätts av föräldrar när det 
gäller barnavårdsärenden. Frågan om personalomsättning bland socialsekreterare som arbetar 
med barnavårdsärenden menar vi därför kan ha stor inverkan på upplevelsen av att bra hjälp 
från socialtjänsten är som ett lotteri eller en rysk roulette. 
 
Sammanfattande analys 
Det är en komplex bild som framställs vad gäller föräldrar och socialsekreterare samt 
socialtjänsten i diskussioner som rör omhändertaganden av barn, där det inte finns en entydig 
uppfattning. Med facit i hand ser vi att det som vi arbetat med, bearbetat och betraktat som en 
diskurs också skulle kunna ses som två konkurrerande diskurser som båda strävar efter att bli 
befästa. Precis som vi har nämnt i vårt resultat- och analyskapitel finns det anledning att tro 
att diskussionsforumet inte används för att diskutera utan snarare är ett forum för att uttrycka 
och försöka befästa sin bild av verkligheten. Det blir tydligt hur föräldrar skildras på olika sätt 
där de av en diskurs identifieras med och positioneras som otillräckliga föräldrar som är 
skurkar gentemot sina barn, men av den andra diskursen identifieras med och positioneras 
som tillräckligt goda föräldrar som är offer för socialtjänstens handlande. Föräldrar tillskrivs 
även identiteten människa då de skildras som skurkar, där mänskligheten blir ett sätt att 
mildra skurkens skuld. När föräldrar skildras som skurkar görs detta i relation till 
socialtjänsten och dess ingripanden som beskrivs rädda barn. Föräldrar som offer beskrivs 
inte ha karaktärsbrister och de ger sina barn mat och kan tillgodose sina barns grundläggande 
behov i form av sömn och att föräldern kan läsa av det lilla barnets signaler. Även när 
föräldrar framställs som offer görs detta i relation till socialtjänsten, som beskrivs som en 
myndighet som bland annat ställer orimliga krav, styrs av förutfattade meningar och utsätter 
oskyldiga familjer för lidande. Vid framställningen av föräldrar som otillräckliga tillskrivs de 
även en identitet som passiva eller aktiva aktörer vad gäller det otillräckliga föräldraskapet. 
Aktiva val som otillräckliga föräldrar gör kan handla om att stanna i en våldsam relation eller 
att vara aktiv i ett missbruk. Den passiva aktören är inte medveten om eller förstår inte det 
bristande föräldraskapet, vilket kan bero på funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.   
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I relation till den otillräckliga föräldern blir socialtjänsten en myndighet som tar bort barn från 
en situation som kan skada deras hälsa och utveckling. Socialsekreterare framställs antingen 
som “bra” socialsekreterare vilka är hjältar som räddar barn, eller som “dåliga” 
socialsekreterare vilka är förövare som omhändertar barn utan rimliga grunder alternativt inte 
omhändertar barn då det behövs. Socialsekreterare tillskrivs även identiteten människa då de 
framställs som förövare, där mänskligheten blir ett sätt att förlåta förövaren. Även 
Socialtjänsten ges på samma sätt identiteten hjälte genom att myndigheten räddar barn men 
samtidigt som förövare då den inte omhändertar barn även om det behövs. När socialtjänsten 
tillskrivs identiteten förövare framställs den också som aktiv aktör när de beskrivs medvetet 
omhänderta barn utan grund i syfte att förstöra för familjer. Socialtjänsten tillskrivs dessutom 
identiteten människa då dess bristande eller felaktiga ingripanden istället förmildras genom att 
det beskrivs vara mänskligt att ibland göra fel.    
  
Det blir tydligt utifrån vår analys att i den diskurs där föräldrar ses som offer blir 
socialtjänsten och/eller socialsekreterare per automatik förövare och vice versa. När 
socialtjänsten och/eller socialtjänsten beskrivs omhänderta barn utan grund, blir de föräldrar 
som får barn omhändertagna per automatik tillskrivna en identitet som offer då de anses vara 
oskyldiga. Likaså när föräldrar av en diskurs ses som otillräckliga så tillskrivs socialtjänsten 
och/eller socialsekreterare automatiskt en identitet som hjälte, detta då föräldrarnas 
otillräcklighet gör omhändertagandet befogat och de ses som skurkar gentemot sina barn. På 
samma sätt ses föräldrarna per automatik som skurkar i de fall där socialsekreterare och/eller 
socialtjänst beskrivs som hjältar då de räddar barn från potentiellt skadliga situationer. 
  



 

 42 

7. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel knyter vi samman våra resultat och analyser. Vidare drar vi 
slutsatser av studiens resultat samt besvarar studiens syfte och forskningsfrågor. Avsikten i 
kapitlet är, förutom att besvara studiens syfte och frågeställningar, även att belysa 
problemområdet på makronivå genom att se studiens resultat i ett större sammanhang än 
tidigare. 
 
Svarar vi på våra forskningsfrågor? 
I detta avsnitt avser vi att svara på studiens syfte och frågeställningar som presenteras i 
underrubrikerna Hur ser framställningarna ut? och Hur konstrueras bilden? 
 
Hur ser framställningarna ut? 
Studiens syfte var att studera hur föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare 
och socialtjänsten framställs i diskursen, som är den skrivna diskussionen om 
omhändertagande av barn på internetforumet Familjeliv. Avsikten var att undersöka denna 
diskurs vilket vi också gjort, vi har däremot kommit till insikt med att det som vi har sett och 
presenterat som en diskurs skulle kunna ses som åtminstone två diskurser. I den diskurs vi 
studerat beskrivs föräldrar som får barn omhändertagna nämligen på olika sätt. Å ena sidan 
beskrivs de som tillräckligt goda föräldrar, som “helt vanliga” och som föräldrar som drabbas 
av socialtjänstens felaktiga ingripanden, å andra sidan beskrivs föräldrarna även brista i sitt 
föräldraskap på olika sätt. Denna bild av föräldrar som vi sett och genomgående presenterat 
som två riktningar i diskursen skulle istället kunna ses som två skilda diskurser som 
framställer föräldrar på olika sätt. I diskursen tillskrivs föräldrar subjektspositioner som 
otillräckliga respektive tillräckligt goda föräldrar. Detta då de identifieras med ett bristande 
eller ett gott föräldraskap. Sättet att positionera föräldrar som antingen tillräckligt goda eller 
otillräckliga är också ett tydligt exempel på hur vår diskurs skulle kunna betraktas som två 
separata diskurser. Egenskaper som ger betydelse åt ett bristande föräldraskap är bland annat 
att göra dåliga val eller att inte vara som “helt vanliga” föräldrar. Det goda föräldraskapet ges 
sin betydelse i relation till det bristande, där ett gott föräldraskap beskrivs som att vara “helt 
vanlig”, ansvarig och altruistisk. Precis som de olika subjektspositionerna i vår diskurs skapas 
och ges sin betydelse i relation till varandra, går det även att se det som att det är två skilda 
diskurser som skapas, ges betydelse i relation till och förutsätter varandra. Med grund i de 
egenskaper föräldrar beskrivs med tillskrivs de identiteter såsom skurk eller offer men 
samtidigt identiteter som aktiva eller passiva i relation till sitt bristande föräldraskap. Även 
identiteten människa tillskrivs där mänskligheten blir ett sätt att milda den skuld som föräldrar 
tillskrivs när de identifieras som skurk. 
 
Socialsekreterare beskrivs som “bra” respektive “dåliga” utifrån personliga och professionella 
egenskaper men även utifrån sitt agerande. Socialsekreterare placeras därför inom 
subjektspositionerna som “bra” respektive “dåliga” socialsekreterare i vår diskurs. Det skulle 
även kunna gå att se det som att socialsekreterare positioneras som ”bra” respektive ”dåliga” 
av två skilda diskurser. Den “dåliga” socialsekreteraren tillskrivs en identitet som förövare 
vilken ges sin betydelse med egenskaper såsom att vara oerfaren, maktgalen och rättsosäker. 
När socialsekreterare skildras som förövare görs detta framförallt i relation till att föräldrarna 
uppfattas som offer för deras ogrundade ingripanden. Den riktning i vår diskurs där 
socialsekreterare ses som förövare eftersom föräldrar ses som offer skulle också kunna ses 
som en av diskurserna kring diskussionen om omhändertaganden av barn på Familjeliv. Den 
“bra” socialsekreteraren ges sin betydelse i relation till den ”dåliga” och genom egenskaper 
såsom att vara kompetent, hjälpsam och rättssäker tillskrivs en identitet som hjälte. 
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Socialsekreterare tillskrivs sin identitet som hjälte framförallt i förhållande till att föräldrar 
uppfattas som “otillräckliga” och tillskrivs en identitet som skurk gentemot sina barn. Den 
riktning inom vår diskurs där socialsekreterare beskrivs som hjältar när föräldrar beskrivs som 
förövare, skulle även kunna ses som en andra diskurs kring diskussionen om 
omhändertaganden av barn på Familjeliv. Socialsekreterare likt föräldrar tillskrivs en identitet 
som mänsklig där mänskligheten blir ett sätt att förlåta förövaren som gör felaktiga eller 
bristfälliga ingripanden. 
 
Även socialtjänsten beskrivs i termer av “dålig” respektive “bra” då den både beskrivs som en 
myndighet att undvika i den mån det är möjligt och som en myndighet vilken hjälper familjer 
ur svåra situationer. Vi har tagit ställning till att socialtjänsten som myndighet avser gruppen 
socialsekreterare som representanter för myndigheten, varför socialtjänsten inte positioneras 
separat i vår diskurs. Trots att myndigheten inte intar subjektspositioner så tillskrivs den 
identiteter baserat på dess åtaganden som myndighet. Socialtjänsten tillskrivs en identitet som 
hjälte då den hjälper familjer men framförallt då den räddar barn från riskfyllda situationer. 
Vidare tillskrivs myndigheten en identitet som förövare då den ogrundat omhändertar barn 
eller står tillbaka då barn behöver omhändertas. Likt hur de riktningar vi sett vad gäller 
föräldrar och socialsekreterare kan ses som två skilda diskurser kan även de framställningar 
som görs om socialtjänsten, som antingen hjälte eller förövare, uppfattas som två skilda 
diskurser. I anslutning till att socialtjänsten tillskrivs en identitet som förövare tillskrivs de 
även identiteten människa, då dess felaktiga ingripanden förvaras med att det är mänskligt att 
vara felbar. När socialtjänsten identifieras som förövare tillskrivs myndigheten även en 
identitet som aktiv aktör, baserat på uppfattningen om dess felaktiga ingripanden görs 
medvetet. 
 
De personer som skriver på internetforumet intar ingen subjektsposition i vår givna diskurs 
men de tillskrivs identiteter som trovärdiga eller okunniga baserat på hur argumentationen 
förs. Exempelvis positionerar sig de personer som hänvisar till olika former av källor som 
kunniga och trovärdiga i relation till andra som istället positioneras som okunniga då de 
framställer någonting annat än den information som framgår av källorna. Detta blir tydligt i 
diskussionen som förs om Sandvikenfallet under Föräldrar som offer där ifrågasättandet av 
föräldrarnas trovärdighet ses som ett tecken på att den som ifrågasätter är okunnig då 
föräldrarna friats av kammarrätten.  
 
Hur konstrueras bilden? 
Bilden av föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som 
myndighet konstrueras i vår diskurs genom användandet av mediala och juridiska källor samt 
genom egen eller andras erfarenhet. Detta blir som tydligast i den riktning i vår diskurs där 
socialsekreterare och/eller socialtjänsten agerar felaktigt och tillskrivs en identitet som skurk 
och föräldrar ses som offer. Om vår studerade diskurs istället skulle ses som två separata 
diskurser kan det ses som att det framförallt är en av diskurserna som använder sig av någon 
form av källhänvisning i argumentationen. Att på olika sätt vilja styrka sin argumentation kan 
anses vara i syfte att framstå som mer trovärdig eller pålitlig i framförandet av sin åsikt. Detta 
medför en identitet som kunnig i relation till andra som anses okunniga då de inte 
argumenterar på samma sätt. Något som kan ses som rekonstruerande är då personer grundat i 
sin erfarenhet, kunskap eller auktoritet positionerar sig i vår diskurs som mer kunnig och 
sedan bekräftar framställningar som görs om föräldrar som får barn omhändertagna, 
socialsekreterare och socialtjänsten. Ett exempel på detta är när personer positionerar sig som 
socialsekreterare i vår diskurs och sedan bekräftar bilden att socialtjänsten omhändertar barn 
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med ett leende eller då de styrker bilden av att omhändertagande av barn föregås av en 
rättsprocess. 
 
Att media bidrar till att skapa en bild av socialt arbete lyfts även av Lundström (2004, s.223, 
s. 226) som jämför den engelska pressens rapportering av socialt arbete med barn och unga 
med den svenska pressens. Det framhålls att det överlag är rimligt att tänka att pressens 
bevakning av enskilda dramatiska barnavårdsärenden bidrar till att forma bilden av socialt 
arbete. Vad Lundström (2004, s. 248-249) däremot också framhåller är att dramatiska 
barnavårdsärenden inte utgör särskild stor del av den medierapportering som görs om socialt 
arbete och det är inte är ovanligt att det förekommer positiva bilder. Lundström menar vidare 
att dramatiska barnavårdsärenden i särskilt hög grad kan bidra till att skapa en negativ bild, då 
dessa har en stark känslomässig inverkan på läsaren (2004, s. 248-249). Utifrån vad 
Lundström skriver kan det antas vara rimligt att medialt uppmärksammade fall omnämns i vår 
diskurs, eller används i argumentationen inom den riktning eller separata diskurs som ser 
socialtjänsten som förövare. De mest dramatiska fallen, där barn omhändertas felaktigt eller 
inte omhändertas när de borde, har en stark känslomässig inverkan på människor vilket gör att 
människor minns dessa fall extra väl. Precis som Lundström nämner utgör inte fall där barn 
omhändertas felaktigt eller inte omhändertas och omkommer på grund av att socialtjänsten 
inte ingriper, särskilt stor del av den mediala rapporteringen. Vi menar att detta innebär att det 
är en ensidig bild av socialtjänstens ingripanden som redovisas i vår diskurs, när det i 
argumentation för att socialtjänsten gör fel hänvisas till mediala källor som skriver om just 
felaktiga eller bristande ingripanden. Det kan även ses som att det finns en separat diskurs 
framförallt använder mediala källor för att påtala socialtjänstens brister.  
 
I det som vi har betraktat som en diskurs kommer framställningen av omhändertagande av 
barn aldrig kunna vara enhetlig. Ser vi de riktningar i det som vi betraktat som en diskurs 
istället som två separata diskurser, kan det istället ses som att de två olika diskurserna har 
skilda bilder av diskussionen omhändertaganden av barn. Sahlin (1994, s. 304) skriver om 
motbilder, likt våra benämningar skurkar och offer samt hjältar och förövare, vilka framstår 
som symbiotiska och förutsätter varandra. I vår diskurs förutsätter en beskrivning av hjälten 
således en beskrivning av såväl förövaren som skurken. På samma sätt som en beskrivning av 
offret förutsätter en beskrivning av förövaren, då de indirekt ger varandra sin betydelse. 
Sahlins resonemang om hur motpoler tvingar fram varandra speglar vårt teoretiska ramverk 
på ypperligt sätt. På samma sätt som Sahlin (1994, s. 304) menar att motbilderna förutsätter 
varandra, menar nämligen Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 50-51) att beskrivningen av 
en identitet både påvisar vad en subjektsposition är men också vad den skiljer sig från. För att 
kunna beskriva vad hjälten är måste det beskrivas vad hjälten inte är, det vill säga en skurk 
eller en förövare. I det som vi betraktat som en diskurs kommer som vi tidigare nämnt 
framställningen av föräldrar som får barn omhändertagna, socialsekreterare och socialtjänsten 
aldrig kunna bli enhetlig. Detta då diskursens karaktärer skapas i relation till och därför 
förutsätter varandra. Likt hur vi menar att subjektspositioner inom en diskurs skapar och 
förutsätter varandra, går det även att se det som att de är positioneringar inom två skilda 
diskurser där diskurserna förutsätter varandra. Då kan det ses som att en diskurs positionerar 
hjälten respektive skurken vilka internt förutsätter varandra, samt en andra diskurs som 
positionerar offret och förövaren som även de förutsätter varandra. De två olika diskurserna 
skapas i relation till och förutsätter även varandra då vi menar att såväl hjälten och förövaren 
som offret och skurken förutsätter varandra.     
 
Det blir problematiskt för socialtjänsten som myndighet och för socialsekreterare i sitt 
yrkesutövande då det i den diskurs vi valt att studera konstrueras en negativ bild av 
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socialtjänsten och om socialsekreterare, genom att det florerar en föreställning om 
socialtjänstens handlande som inte går i linje med rådande lagstiftning. I kombination med att 
socialsekreterare beskrivs vara vaga och otydliga i sin kommunikation skapar detta bilden av 
att socialtjänsten eller socialsekreterare omhändertar barn utan grund samt att föräldrar är 
offer för dessa ogrundade ingripanden. Vi ser att bilden av att barn omhändertas utan grund 
därför skulle kunna utmanas genom att socialsekreterare i sin yrkesroll, på betald arbetstid, 
finns på forum som Familjeliv och aktivt deltar i diskussioner kring omhändertagande av barn 
i syfte att hindra att bilden av att socialtjänsten och socialsekreterare omhändertar barn utan 
grund florerar vidare. Vi ser även värdet i att socialsekreterare i sitt handlande verkligen 
anpassar sitt sätt att kommunicera efter den person de möter, genom att till exempel undvika 
myndighetsspråk i tal och skrift, för att minimera de missförstånd som kan skapa en 
uppfattning om att omhändertagandet är ogrundat. 
 
Ett moment 22? 
Oavsett hur de gör blir det tydligt att socialtjänsten, socialsekreterare och deras handlingar 
uppfattas på olika sätt, likväl som föräldrarna kommer uppfattas på olika sätt och deras 
utsatthet eller skuld ständigt blir en fråga för diskussion. En slutsats är att socialtjänsten och 
socialsekreterare inte kan göra alla nöjda och att föräldrar inte entydigt kan förstås som 
tillräckliga eller otillräckliga föräldrar av alla människor. Antingen är det, som vi har valt att 
betrakta det, som två riktningar inom en diskurs som inte överensstämmer med varandra eller 
så kan det bero på att det är två separata diskurser som båda strävar efter att befästa sin bild av 
omhändertaganden av barn. Precis som föräldrar tidigare beskrivits hamna i ett moment 22, 
hamnar socialsekreterare i en liknande situation då deras ingripanden problematiseras. 
Ingriper de inte uppfattas de exempelvis som “dåliga” eftersom de inte står på barnens sida, 
men ingriper de istället för lättvindigt uppfattas de som “dåliga” eftersom de förstör för 
oskyldiga familjer. Föräldrar blir även dubbelt utsatta, vare sig de är offer för socialtjänsten 
eller anses vara skurkar. Detta då stämplas som otillräckliga föräldrar av omgivningen även 
om beslutet om omhändertagande är felaktigt och upphävs, samtidigt som de inte kan komma 
att ses som tillräckligt goda föräldrar enligt socialtjänsten om de en gång varit eller uppfattats 
som otillräckliga.  
 
Utifrån vår tilltro till förändring anser vi att socialsekreterare i sin yrkesroll och i arbetet med 
dessa föräldrar måste ha insikt i den bild som finns av att föräldrar inte kan uppfattas som 
tillräckligt goda av socialtjänsten. Det blir i och med detta problematiskt att i sitt arbete utgå 
från förutbestämda uppfattningar om föräldrar samt att ha en normativ bild av hur ett 
föräldraskap ska se ut. Rutman et al. (2002, s. 156-158) forskar om det sociala arvets 
betydelse för hur unga mammor i samhällets vård ifrågasätts i sitt föräldraskap utifrån deras 
bakgrund. I studien framgår att socialsekreterare styrs av förutfattade meningar om föräldrar 
och att de till och med arbetar aktivt för att bekräfta dessa. Likt hur Rutman et al. (2002, s. 
156-158) resonerar kring det sociala arvets betydelse för socialsekreterares arbete, kan vi se 
att egenskaper som tillskrivs föräldrar som får barn omhändertagna påverkar hur 
socialsekreteraren ser på och förhåller sig till föräldrarna. Bilden av att olika egenskaper 
definierar vem föräldern är som person skapar en uppfattning om föräldrarna inte kan 
förändras, vilket vi ser som problematiskt utifrån vår uppfattning om att människor är 
föränderliga. Rutman et al. (2002, s. 156-158) drar slutsatsen att det finns ett starkt samband 
mellan dåligt föräldraskap och föräldraskap i fattigdom. I vår studie beskrivs föräldrar som får 
barn omhändertagna på individnivå där fokus ligger på karaktärsbrister och dåliga val. 
Huruvida bristande föräldraskap kan tänkas ha ett samband med faktorer på samhällsnivå 
såsom att till exempel sakna inkomst eller att vara arbetslös är en intressant fråga som inte 
berörs i vår empiri och som studien därmed inte kan svara på.  
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Är socialtjänsten i en legitimitetskris? 
Nigel Parton lyfter i sin bok Governing the family: child care, child protection and the state 
från 1991, den stora frågan om barnavårdskrisen i England. Det uppstod en legitimitetskris 
som grundades i att den sociala barnavården gjort ett stort antal felaktiga ingripanden där 
föräldrar, utifrån medicinska bedömningar, felaktigt anklagades för sexuella övergrepp 
gentemot sina barn. Till följd av detta ifrågasattes såväl socialtjänsten som staten vad gäller 
såväl legitimiteten i dess möjlighet att omhänderta barn samt deras makt att ingripa i familjers 
privata sfär (Parton, 1991, s. 81). Utifrån vår studie går det att utröna en liknande bild av 
ifrågasättanden gentemot socialtjänstens ingripanden mot familjer och barn. Det som blir 
intressant i vår studie är det faktum att ifrågasättandet egentligen inte berör statens makt att 
eller möjlighet till att omhänderta barn, detta anses istället vara någonting nödvändigt. Det 
som istället blir ifrågasatt är socialtjänstens användande av statlig makt på ett felaktigt eller 
bristande sätt som i onödan utsätter oskyldiga familjer för krissituationer, utifrån någonting så 
simpelt som att barnet inte har mössa på sig. Det är inte statens möjlighet att ingripa som 
sådan som ifrågasätts eller motsätts, utan motsättningen sker när ingripanden upplevs som 
bristfälliga, vilket kan handla om att en utredning inleds men inte leder till insats, eller 
upplevs ske utan egentlig grund i aktuell lagstiftning. Det som ifrågasätts är med andra ord 
när socialtjänstens ingripanden upplevs göra mer skada än nytta.  
 
Likt det ovan nämnda skriver även Samantha Ashenden i sin bok Governing child sexual 
abuse: negotiating the boundaries of public and private, law and science om krisen i England 
på 1980-talet. Ashenden (2016, s. opag.) uttalar sig om en “dubbel kris” där den ena innebär 
ett ifrågasättande av socialsekreterares kunskaper och handlande. Legitimiteten för statens 
och socialtjänstens ingripande i berörs inte av denna diskussion, utan frågan kring huruvida 
socialsekreterare utför barnskyddsarbetet ordentligt är istället centrerat kring huruvida de har 
tillräckliga resurser, maktbefogenheter och utbildning för att kunna uppfylla denna roll 
(Ashenden, 2016, opag.). Att socialsekreterare i studien beskrivs vara unga, outbildade och 
oerfarna samtidigt som detta beskrivs vara grunden till att felaktiga och ogrundade 
ingripanden sker, kan ses som en form av ifrågasättande av socialsekreterares legitimitet vad 
gäller barnavårdsärenden. Ett annat sätt som socialsekreterares legitimitet ifrågasätts utifrån är 
vad gäller deras lämplighet att utreda och besluta i barnavårdsärenden. I vår studie framhålls 
att socialtjänsten som myndighet har svårt att rekrytera personal och därför får anställa 
nyutexaminerade, unga socialsekreterare vilket kan ses som ett ifrågasättande av legitimiteten 
hos socialtjänsten som myndighet vad gäller den kunskap och erfarenhet de genom sina 
medarbetare innehar.  
 
Ashenden (2016, opag.) lyfter många fall som berördes i den aktuella barnavårdskrisen i 
England, där fem fall rörde barn som omkommit och många fall rörde anklagelser mot 
föräldrar om sexuella övergrepp på sina barn. Alla dessa fall centrerades kring legitimiteten i 
förhållandet mellan integritet och ingripande, specifikt vad gäller frågan om vilken grad och 
typ av ingripande som var lämplig och nödvändig för att säkerställa barns välbefinnande. I vår 
studie blir förhållandet mellan familjens integritet och socialtjänstens ingripanden också 
tydligt. Det finns en bild av att socialtjänsten i vissa fall ska omhänderta barn, det är inte 
legitimiteten för socialtjänstens ingripanden som ifrågasätts, utan det som ifrågasätts är när 
och på vilka grunder barn ska omhändertas. Vi menar att när socialtjänsten framställs som 
förövare, då det till exempel omhändertar barn som inte har mössa på sig, så framkommer en 
bild av att socialtjänsten inte ska ingripa från allmän oro. När socialtjänsten istället inte 
omhändertagit barn när det hade behövts, tillskrivs socialtjänsten identiteten som förövare 
som inte klarar av att rädda barn, vilket ger en bild av att myndigheten i vissa fall ska 
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omhänderta barn. Utifrån detta kan vi se att det som efterfrågas i den ena riktningen av vår 
diskurs, eller det som den ena två skilda diskurser, är en social barnavård inriktad mot 
barnskydd. Detta är barnavård som baseras på att samhället inte ska lägga sig i familjens 
angelägenheter i onödan samtidigt som samhället faktiskt ska ingripa, men bara i de fall där 
det finns konkret bevisning på att barn far illa innan ingripandet sker.   
 
Förslag till fortsatt forskning och studiens kunskapsbidrag 
I vår studie kan vi bara uttala oss om bilden som florerar på internetforumet Familjeliv om 
föräldrar som får barn omhändertagna, socialsekreterare och om socialtjänsten som 
myndighet. Det blir därför intressant att forska vidare på hur socialsekreterare och/eller 
föräldrar, i till exempel en intervjusituation, uppfattar den bild som vi presenterat. En annan 
möjlighet till fortsatt forskning som vi finner intressant utifrån vår studie är att genomföra en 
fullständig netnografisk studie där forskaren startar upp en tråd och följer upp inlägg som är 
svåra att förstå eller som det önskas ett mer utvecklat svar på. En forskares närvaro och 
eventuella följdfrågor tror vi kan ge upphov till fylligare svar men vi ser även en risk i att 
forskarens närvaro i diskussionstråden kan medföra att vissa forumdeltagare väljer att inte 
skriva i diskussionstråden.   
 
Vi ser att vår studie har ett värde för socialt arbete på flera sätt. Bland annat ser vi att det finns 
en bild på Familjeliv om omhändertaganden av barn som på olika sätt är problematisk för 
såväl föräldrar samt för socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet. Vi ser att det är 
problematiskt för socialsekreterare och för socialtjänsten att tillskrivas en identitet som 
förövare sett till att barn antingen omhändertas för lättvindigt eller inte omhändertas när det 
behövs. Vi menar att detta gör att såväl professionens som organisationens legitimitet vad 
gäller omhändertagande av barn ifrågasätts. Vår studie bidrar med ett tydligt värde för socialt 
arbete genom möjligheten till att utifrån studiens resultat och slutsatser kunna se till föräldrars 
perspektiv och få förståelse för deras dubbla utsatthet. En utsatthet som handlar om att 
ifrågasättas som förälder av såväl allmänheten som av socialtjänsten och kanske även av sig 
själv. Föräldrar framställs nämligen antingen som offer då socialsekreterare inte följer 
rådande lagstiftning eller som skurkar då socialtjänsten har fog för sitt omhändertagande. Vad 
dessa framställningar har gemensamt är däremot att föräldrar i och med kontakt med 
socialtjänsten stämplas som dåliga, vare sig de bara blivit utredda eller faktiskt fått barn 
omhändertagna.   
 
Detta menar vi motiverar att socialsekreterare, i egenskap av sin yrkesroll och på betald 
arbetstid borde finnas på diskussionsforum på internet för att informera samt för att utmana 
den bild som konstrueras av föräldrar, socialsekreterare och socialtjänsten. Vad vi kan se 
utifrån studiens resultat är nämligen att forumdeltagare som positionerar sig som 
socialsekreterare inte ifrågasätts förutsatt att de uttrycker sig i linje med de förväntningar som 
finns på en socialsekreterare. Att socialsekreterare finns på Familjeliv eller liknande forum på 
internet menar vi kan bidra till konstruktionen av socialtjänsten som hjälte och samtidigt 
utmana, den kanske felaktiga, bilden som finns av socialtjänsten som förövare men 
framförallt som en rättsosäker myndighet.  
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