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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa netnografiska studie är att få en ökad förståelse för hur föräldrar 

hanterar att motta en orosanmälan gällande deras barn utifrån den stigmatisering som kan uppstå 

vid en aktualisering hos socialtjänsten och det ifrågasättande av föräldrarollen som en 

orosanmälan innebär. Detta för att socialsekreterare ska kunna hantera de spänningar som 

uppstår mellan socialtjänsten, föräldrarna och den som anmält samt upprätthålla relationen dem 

emellan. Studien har genomförts med en tematisk innehållsanalys av datamaterial insamlat ur 15 

forumtrådar från föräldraforumet familjeliv.se. Denna studie har sin utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen med en ontologisk inriktning mot idealismen och har genom Goffmans 

rollteori analyserat föräldrarollen för att få en djupare förståelse för de sätt en förälder hanterar 

en orosanmälan.  

 

Vi har i vårt resultat kunnat se ett mönster i hur ämnet orosanmälningar diskuteras på forumet 

och presenterar det genom fyra teman; försvara föräldraskapet, fokusera på anmälaren, fokusera 

på socialtjänsten samt skydda sig mot framtida anmälningar. Genom Goffmans teorier har vi 

kunnat se att föräldrarnas sätt att hantera orosanmälningar är kopplade till deras föräldraskap och 

hur föräldrarna på olika sätt försvarar föräldrarollen inför andra. Studien visar att föräldrar 

försvarar sin föräldraroll bland annat genom att visa på att anledningen till att de mottagit en 

orosanmälan inte handlar om brister i föräldraskapet utan om ett missförstånd eller olycka. 

Resultatet visar också på att många föräldrar lägger fokus på den som anmält oron för deras barn 

eller att de fokuserar på socialtjänstens arbete, genom att visa på brister eller problem hos 

anmälaren eller hos socialsekreterarna. I det sista temat har vi även kunnat se att föräldrar som 

mottagit en orosanmälan kan hantera detta genom att skydda sig mot att behöva gå igenom 

processen igen, bland annat genom att undvika att söka stöd hos professionella med 

anmälningsskyldighet. Resultatet visar också på att de i diskussionerna skapas 

verklighetskonstruktioner som får konsekvenser i form av att individer avstår att anmäla oro för 

ett barn. Studien bidrar med en inblick i föräldrarnas egna diskussioner med varandra där 

upplevelser och åsikter uttrycks. Detta gör att vår studie bidrar med en ny kunskap från ett 

perspektiv på orosanmälningar som vi kan se inte har getts något större utrymme i tidigare 

forskning.  

 

Nyckelord: Orosanmälan, föräldraskap, föräldraroll, stigmatisering, Goffman, netnografi, 

tematisk innehållsanalys.  
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Förord  

I vår roll som socionomstudenter och i våra extrajobb på socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg har vi fått lära oss vikten av mötet, samtalet och att skapa goda relationer med 

klienten. En orosanmälan kan vara den första kontakten föräldrar har med socialtjänsten och det 

är naturligt att detta väcker känslor. Vi har många gånger ställt oss frågan vilka 

samtalsfärdigheter eller kunskaper vi behöver för att skapa bästa möjliga förutsättningar då vi 

kommer i kontakt med föräldrar i vårt arbete. Något vi återkommer till i våra diskussioner är 

förståelse. Förståelse för den individ vi möter, för de känslor hen bär med sig in i mötet men 

även förståelse för hur kontakten med socialtjänsten påverkar individen i sin vardag. 

Arbetet med denna uppsats har varit både frustrerande och lärorikt. Vi har utvecklats både 

genom nya kunskaper om oss själva och om det sociala arbetet som vi kommer ta med oss in i 

våra framtida yrken som socionomer. 

Vi vill tacka vår handledare, Simon. Vi har uppskattat ditt sätt att handleda oss genom 

uppsatsens arbete genom att ifrågasätta, få oss att tänka ett steg längre och gång på gång påminna 

oss om vårt syfte. Vi vill också tacka för att våra vänner och familjer fortfarande vill umgås med 

oss, vi ber om ursäkt för att vi stundvis kunnat vara lite lättirriterade.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

Tråkigt nog så fick vi en rätt allvarlig Orosanmälan för en tid sedan, utredningen är 

avslutad efter en jobbig process och vi blev "friade" så allt väl där. Men min fråga är till 

er andra som gått igenom samma process, hur hanterade ni känslorna av vanmakt, oron, 

ångesten och obehaget som iallafall vi känt pga orosanmälan. Även om en logisk del av 

oss förstår anmälningsplikten så ÄR det jobbigt med en anmälan när man inte gjort 

något och att behöva gå igenom en utredning med allt det innebär. Vi kämpar med att 

komma tillbaka på fötter men det är jobbigt och vi märker att vi oroar oss att något vi 

gör eller säger ska misstolkas. Föräldraskapet har fått sig en törn (1#TS) 

 

Detta är starten på en forumtråd, publicerad på föräldraforumet familjeliv.se, skriven av en 

förälder som genom en orosanmälan kommit i kontakt med socialtjänsten. Denna upplevelse 

kantas av ångest, vanmakt och obehag - trots att utredning avslutats och livet borde ha återgått 

till det normala.  

 

Forskning visar att föräldrar som kommer i kontakt med socialtjänsten genom en anmälan 

upplever stigmatisering. Att bli ifrågasatt i sitt föräldraskap kan leda till känslor av skam, 

vilket kan visa sig genom ilska eller oro och en motvilja mot att försöka samarbeta med de 

som arbetar inom socialtjänsten (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz 2007, s. 107). 

I Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 5 kap fastslås att socialnämnden har en skyldighet att 

arbeta för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och att detta ska ske i 

samarbete med andra samhällsorgan, organisationer och övriga aktörer. Att göra en 

orosanmälan är ett sätt för både professionella och privatpersoner att uppmärksamma 

socialtjänsten på att det finns en oro för ett barn. Enligt SoL 14 kap. 1 c § bör alla som har 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta och för professionella som 

arbetar med barn finns en lagstadgad skyldighet att anmälan oro.  

 

För att barnets behov ska kunna utredas och eventuella insatser som är till för att förbättra 

barnets situation ska fungera är en relation och ett samarbete mellan förälder och socialtjänst 

viktigt (Boer & Coady 2007, s. 35). Det kan skapas en spänning mellan att leva upp till 

samhällets norm om det ideala föräldraskapet och att vara en förälder som mottagit en 

orosanmälan. Förutom socialtjänst är även andra aktörer som skola, BVC och sjukvård 

involverade när ett barns situation utreds. Dessa aktörer fungerar både som anmälare och 

uppgiftslämnare till socialtjänsten. Om en orosanmälan görs av exempelvis skolan kan detta 

påverka relationen med föräldrarna och skapa spänningar som i sin tur kan påverka samarbetet 

kring barnet. För att ett barn ska få bästa möjliga stöd krävs ett fungerande samarbete mellan 

dessa aktörer, föräldrar och socialtjänsten. Det finns därför en poäng i att som 

socialsekreterare uppmärksamma hur föräldrar hanterar den stigmatisering som en 

orosanmälan kan innebära för att kunna hantera de eventuella spänningar som uppstår mellan 

de inblandade aktörerna.  
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Vi vill genom denna studie öppna upp för en ökad förståelse av hur föräldrar hanterar en 

orosanmälan och hur en orosanmälan påverkar föräldraskapet, för att på så sätt också få en 

ökad förståelse för hur socialsekreterare kan hantera detta i mötet med föräldern. En 

orosanmälan är till för barnet men det påverkar även föräldrarna, den som anmält och 

relationen dem emellan. Genom att öppna upp för en ökad förståelse är vår ambition att kunna 

bidra till det sociala arbetet genom en inblick i föräldraskapet när det ställs på sin spets.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur föräldrar hanterar att motta en 

orosanmälan gällande deras barn utifrån den stigmatisering som kan uppstå vid en 

aktualisering hos socialtjänsten och det ifrågasättande av föräldraskapet som en orosanmälan 

innebär. Detta genom att se hur användare på forumet familjeliv.se skriver om och diskuterar 

ämnet orosanmälningar.   
 

Frågeställningar:  

 

• Vilka sätt att hantera en orosanmälan går att se hos föräldrar som skriver i forumtrådar 

gällande orosanmälningar på forumet familjeliv.se?  

 

• Hur kan de sätt att hantera en orosanmälan som går att se hos föräldrar som skriver i 

forumtrådar gällande orosanmälningar på familjeliv.se analyseras utifrån 

stigmatisering och föräldrarollen? 

 

• Hur diskuteras ämnet orosanmälningar på forumet familjeliv.se? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att undersöka forumtrådar gällande 

orosanmälningar på forumet familjeliv.se. Vi är medvetna om att det finns flera andra 

internetforum som är möjliga att studera och analysera utifrån samma förutsättningar som 

familjeliv.se och intresset för att även jämföra olika forum med varandra har funnits. Med 

hänsyn till denna studies begränsade omfattning har endast ett forum studerats och valet föll 

på forumet familjeliv.se då forumet vänder sig till just den målgruppen vi intresserade oss för 

att studera och är ett av Sveriges största föräldraforum.  

 

Vi hade kunnat undersöka hur föräldrar hanterar orosanmälningar genom exempelvis 

intervjuer men valde bort detta då vi anser att det är intressant att se hur föräldrar pratar om 

detta på ett anonymt forum. Om vi hade genomfört intervjuer finns en risk att föräldrarna i 

stället för att prata fritt hade anpassat sina svar för att vara korrekta eller för att de ska 

motsvara vad de tror att vi vill att de ska svara. För ytterligare diskussion kring detta, se 

metodkapitlet.  
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Vi har även valt att avgränsa oss till hur föräldrar pratar om detta och inte tagit in 

socialsekreterare eller andra inblandade aktörer. Denna avgränsning har vi gjort utifrån 

studiens begränsade omfattning men det är något som kan ge uppslag för vidare studier. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt ger vi information om forumet familjeliv.se samt placerar orosanmälningar i en 

rättslig kontext.  

 

2.1 Familjeliv.se 

Familjeliv.se är en mötesplats för föräldrar på internet med bland annat bloggar, artiklar och 

ett forum. Familjeliv.se startades 2003 med syftet att föräldrar här skulle få tips, stöd och 

hjälp, både under graviditeten och i föräldrarollen (Familjeliv.se).  

 

På familjelivs forum finns möjlighet att starta diskussioner i olika ämnen, bland annat 

graviditet, förälder, kropp och själ, samhälle samt sex och samlevnad. Under ämnet känsliga 

rummet diskuteras ämnen som kan vara extra känsliga och under detta ämne ges användarna 

möjlighet att vara anonyma i diskussionerna. I känsliga rummet finns olika underkategorier, 

så som psykisk ohälsa, barnlängtan, relationsproblem och ekonomi. Här finns också 

underkategorin myndighetskontakter, där de trådar som används i denna studie är publicerade. 

Skriver man in sökordet orosanmälan i sökfältet på familjeliv.se ger det över 9000 träffar. Just 

orosanmälan förefaller som ett ämne som diskuteras och rör upp känslor hos medlemmarna på 

forumet och föräldraskapet förhandlas, försvaras och diskuteras i relation till orosanmälan och 

socialtjänst. 

 

2.2 Orosanmälningar 

Då denna studie fokuserar på föräldrar som mottagit en orosanmälan från socialtjänsten följer 

här en förklaring på begreppet orosanmälan, vad det innebär, den rättsliga kontexten samt vad 

som bör anmälas och vad som händer efter att en anmälan inkommit till socialtjänsten. 

 

Enligt Föräldrabalken (1949:381) (FB) 6 kap. 1§ har barn rätt till omvårdnad, trygghet och 

god fostran och ska inte utsättas för bestraffning eller kränkande behandling. I 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 5 kap regleras de särskilda skyldigheter socialnämnden 

har för barn och unga. Socialnämnden ska bland annat “verka för att barn och unga växer upp 

under trygga och goda förhållanden” (SoL 5 kap 1§ 1 punkten) samt “i nära samarbete med 

hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och 

stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran 

utanför det egna hemmet” (SoL 5 kap 1§ 8 punkten).  

 

En orosanmälan innebär att en person kan anmäla oro för ett barns situation till 

socialnämnden. Med barn avses, enligt SoL 1 kap. 2 § 3 stycket, personer som är under 18 år. 

En orosanmälan lämnas till socialtjänsten i den kommun där barnen bor och bör göras 

skriftligt men kan även lämnas muntligt i nödfall (Socialstyrelsen 2014, s. 9). 
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2.2.1 Anmälningsskyldighet 

Enligt SoL 14 kap. 1 c § bör alla som har kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 

anmäla detta. För personer yrkesverksamma inom olika områden tillämpas dock 

anmälningsskyldighet, vilket regleras i SoL 14 kap. 1 § och anger att yrkesverksamma i bland 

annat myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, hälso- och sjukvården samt 

polismyndigheten är skyldiga att anmäla om det finns kännedom eller misstanke om att ett 

barn far illa. I samma paragraf anges även att personer som arbetar inom familjerådgivning är 

skyldiga att göra orosanmälan om de får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 

utsätts för psykisk eller fysisk misshandel i hemmet. 

 

De uppgifter som lämnas vid en orosanmälan från myndigheter eller andra verksamheter som 

omfattas av anmälningsplikt är ofta skyddade av sekretess eller tystnadsplikt. 

Anmälningsskyldigheten bryter dock sekretessen, med stöd av Offentlighets och 

sekretesslagen (OSL) 10 kap. 28 §, vilket innebär att de yrkesverksamma kan lämna uppgifter 

i sin orosanmälan utan att göra sig skyldig till att röja sekretessbelagda uppgifter. 

De personer som omfattas av anmälningsskyldighet är också uppgiftsskyldiga enligt SoL 14 

kap. 1 § 3 stycket, vilket innebär att de är skyldiga att lämna uppgifter till socialnämnden som 

kan ha betydelse för utredningen av barnets behov av stöd och skydd. 

 

För den som inte har anmälningsskyldighet finns möjlighet att göra en anonym orosanmälan, 

det vill säga att personen som gör orosanmälan inte uppger sitt namn. För en person med 

anmälningsskyldighet är detta dock inte möjligt (Socialstyrelsen 2014, s. 23). 

2.2.2 När ska man anmäla? 

Som nämnts tidigare ska en orosanmälan göras vid kännedom eller misstanke om att ett barn 

far illa. Det finns många olika situationer där barn kan fara illa i hemmet, exempelvis fysiskt 

och psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse. Det kan även handla om att barnet 

har ett missbruk eller är inblandad i kriminalitet samt att de utsätts för våld och hot från 

jämnåriga. Alla situationer där det finns oro för barnet på något sätt innebär att en 

orosanmälan bör göras. Det är inte upp till den som anmäler oro att utreda barnets situation 

eller avgöra hur allvarlig situationen är utan det är upp till socialtjänsten. En anmälare har 

dock möjlighet att fråga om råd hos socialtjänsten innan en orosanmälan görs, utan att nämna 

barnets namn eller identitet (Socialstyrelsen 2014, s. 18). 

  

Den som ska göra en orosanmälan kan uppleva att det är svårt att avgöra om en anmälan bör 

göras eller inte men även svårbedömda och obestyrkta uppgifter ska anmälas till 

socialnämnden, vilket framgår av förarbetena till aktuell lagstiftning. Det är sedan 

socialtjänstens ansvar att utreda dessa uppgifter (Socialstyrelsen 2014, ss. 19, 25). Den som 

anmäler oro för ett barn kan också vara orolig för att föräldrarna ska bli arga men 

Socialstyrelsen (2014, s. 27) poängterar vikten av att en orosanmälan inte handlar om att 

skuldbelägga föräldrar utan att socialtjänsten ska uppmärksammas på ett barns situation. 
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2.2.3 Vad händer efter en orosanmälan? 

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten ska en skyddsbedömning göras för att avgöra 

om den unga är i behov av omedelbart skydd (SoL 11 kap 1a§). Inom fjorton dagar ska det 

fattas beslut om huruvida en utredning ska inledas utifrån orosanmälan eller inte (SoL 11 kap 

1a§ 2 stycket). Om beslut fattas om att utredning ska inledas så sker detta med stöd av SoL 11 

kap 1§ och utredningen ska vara slutförd inom fyra månader.  

 

En utredning kan avslutas med eller utan insats. När en utredning avslutas utan insats kan det 

bero på att socialtjänstens bedömning är att insats inte behövs för barnet eller att bedömningen 

från socialtjänstens sida är att behov finns men att vårdnadshavaren inte lämnar sitt samtycke 

(Socialstyrelsen 2014, s. 36). Om utredningen avslutas med insats kan det handla om 

exempelvis kontaktperson, kontaktfamilj eller föräldrastöd. En insats kan även ges som 

placering utanför hemmet i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) (ibid. s. 37). I 

vissa fall där vårdnadshavarna inte samtycker till insatser trots att socialtjänsten ser att det 

finns ett behov av stöd hos barnet kan Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU) tillämpas, vilket innebär att insatser kan sättas in trots att samtycke från 

vårdnadshavarna saknas. För att LVU ska kunna tillämpas krävs att det finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas (LVU 2§, 3§). Beslut om insatser genom LVU 

fattas av förvaltningsrätten och inte av socialnämnden.  

2.2.4 Barnavårdstratten 

Alla orosanmälningar gällande barn som inkommer till socialtjänsten leder inte till en 

utredning och alla utredningar som socialtjänsten gör leder inte till en insats. Detta brukar 

kallas för barnavårdstratten. Barnavårdstratten beskrivs som en tratt som är bredare upptill och 

blir smalare ju längre ner i tratten du kommer. Den bredaste delen av tratten utgörs av de barn 

som det anmäls oro för, och smalnas sedan av till de barn som utreds, vidare till de barn som 

bedöms vara i behov av stöd och där tratten är som smalast befinner sig de barn som får hjälp 

i form av insatser och stöd (Sundell et al. 2007, s. 77). I sin avhandling ”Bedömningar och 

beslut – från anmälan till insats i den sociala barnavården”, skriver Östberg (2010, s. 24) att 

det är mellan en fjärdedel och en tredjedel av anmälningarna som inte leder till utredning och 

att det är hälften eller ännu färre av dessa utredningar som sedan leder till någon insats.  

 

Den sociala barnavården är ett residualsystem, vilket innebär att den till skillnad från andra 

välfärdssystem inte är till för alla. Detta innebär att den grupp av föräldrar och barn som är 

aktuella hos den sociala barnavården är de, som till skillnad från majoriteten, inte klarar sig 

utan stöd. Detta innebär att det blir en social skiktning mellan den grupp som uppbär stöd och 

de som inte gör det, det blir således en risk för stigmatisering av de familjer som tar emot 

insatser från socialtjänsten (Andersson & Sallnäs 2012, ss. 18–19).  
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3.  Tidigare forskning 
Vi har under studiens gång intresserat oss för forskning som rör hur föräldrar och 

socialsekreterare upplever mötet och relationen mellan klient och socialtjänst, hur 

anmälningsskyldiga förhåller sig till orosanmälningar samt föräldrars upplevelser av att 

aktualiseras på socialtjänsten via en orosanmälan. Vi har slutligen också intresserat oss för hur 

föräldraskapet konstrueras samt vilka ideal som kännetecknar föräldraskapet. I våra sökningar 

har vi upptäckt att det finns kunskapsluckor i den befintliga forskningen. Vi har inte hittat 

någon studie vars fokus legat på föräldrars upplevelse av att ta emot en orosanmälan eller hur 

de påverkas av den stigmatiseringen som en aktualisering hos socialtjänsten kan innebära. 

Däremot har vissa studier som handlar om föräldrar och socialtjänsten berört ämnet vilket gett 

oss en viss ingång till vår eget studie.  

 

I två FoU-rapporter (Bozan & Gruber 2014; Davidsson & Bredmar 2012) som är en del av 

projektet ”Familjer i socialtjänsten” har föräldrar beskrivit sin kontakt med socialtjänsten 

samt socialsekreterarna beskrivit sin relation till föräldrarna och många av de resultat 

rapporterna visar är relevanta vår studie. Många föräldrar beskrev att deras första kontakt med 

socialtjänsten var kopplat till negativa känslor. Obehag över att ha kontakt med socialtjänsten 

var en känsla som återkom hos många föräldrar vilket ledde till att de undvek att söka hjälp så 

länge det bara gick och ville klara sig själva (Bozan & Gruber 2014, ss. 23–26). De som 

upplevt den första kontakten med socialtjänsten som negativt uppgav bland annat att de känt 

sig ifrågasatta, anklagade eller blivit bemötta med förakt. Föräldrarna beskrev också att de 

upplevt situationen som jobbig dels utifrån att de varit oförberedda på den orosanmälan som 

gjorts samt inför att socialtjänsten skulle rota i deras privatliv (Davidsson & Bredmar 2012, s. 

79). I mötet med socialsekreterarna upplevde föräldrarna att de befann sig i underläge och i en 

utsatt situation och de kunde känna rädsla och oro inför att framstå som mindre bra föräldrar 

vilket gjorde att de inte vågade berätta hur situationen med barnen såg ut. Föräldrarna hade 

brist på tillit och tilltro till socialtjänsten och beskrev att de inte litar på socialsekreterarna då 

de missuppfattar och feltolkar det föräldrarna berättar (Bozan & Gruber 2014, ss. 23–26). 

 

Liknande resultat kan vi se i avhandlingen ”Med relationen som redskap? Om 

socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten” (Sjögren 2018, ss. 230–

231) där 20 socialsekreterare intervjuats om relationens betydelse i det sociala arbetet. I 

avhandlingen framgår det tydligt att relationen mellan socialsekreterare och klient är viktig. 

Relationen är avgörande för att kontakten med socialtjänsten ska kunna hjälpa klienten och 

något som socialsekreteraren använder i sitt arbete.  

 

På samma sätt som föräldrarna i tidigare nämnda studie (Bozan & Gruber 2014) beskrivit att 

de inte vågade berätta för socialsekreteraren hur situationen egentligen såg ut då de var rädda 

att framstå som mindre bra föräldrar så framkom i Sjögrens avhandling (2018, ss. 135, 150, 

152, 158–159) att socialsekreterarna upplevde att klienter inte berättar allt i mötet med dem då 

klienten tjänar på att framställa sig själv på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Genom en 

relation där klienten kan känna tillit till socialsekreteraren och socialsekreteraren fungerar som 
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en ”trygg bas” kan klienten våga vara ärligare och dela med sig av sina upplevelser, vilket blir 

viktigt då det klienten berättar bidrar till att göra bättre bedömningen av klientens behov. Här 

är förståelse för klientens utsatthet viktig och även att vara tydlig och ge klienten insyn i det 

som sker. Att som socialsekreterare ha en förståelse för klientens upplevelse av att möta 

socialsekreterare kan öppna upp för en relation där klienten vågar öppna upp sig och berätta 

om sin situation. Ett hinder för att skapa en sådan relation är dock att socialtjänsten har ett 

dåligt rykte och klienten ofta har negativa erfarenheter eller förväntningar på socialtjänsten.   

 

Sundell et al. (2007, ss. 107–108) menar att det är svårt att säga hur föräldrar blir påverkade 

av att komma i kontakt med socialtjänsten genom en orosanmälan till skillnad från om de 

själva hade sökt hjälp. En sammanställning av olika studier som författarna (ibid.) gjort visar 

dock att föräldrar som aktualiseras hos socialtjänsten efter en orosanmälan ofta upplever 

stigmatisering, känslor av att inte bli trodda, sänkt självkänsla och kan reagera med ilska mot 

socialtjänsten, som ett försvar, och en motvilja att lämna uppgifter eller att bli oroliga och 

upprörda. Detta i sin tur kan leda till att situationerna blir svårbedömda för socialsekreterarna.  

 

I Sjögrens avhandling (2018, ss. 124, 126, 138–139, 154) framkom att socialsekreterarna såg 

det som viktigt att hitta ett sätt att ha en relation och ett samarbete med klienten oavsett om 

kontakten med socialtjänsten är frivillig eller inte. Socialsekreterarna ansåg att ansvaret för 

relationen ligger på dem och det finns risk att socialsekreteraren, om hen misslyckas med att 

etablera en relation med klienten, inte kommer vidare i arbetet. För socialsekreterare som 

arbetar med barnutredningar påverkas relationen i hög grad av att en central uppgift är att 

bedöma föräldraförmågan. I kontakten med socialtjänsten blir klienten granskad vilket kan 

väcka olika känslor och det är viktigt att som socialsekreterare avdramatisera situationen. När 

en relation ska etableras mellan socialsekreteraren och en förälder kan det redan innan finnas 

en rädsla hos klienten för att socialtjänsten ska omhänderta barnen. Denna rädsla är troligtvis 

ännu starkare om föräldrarna inte själva sökt stöd hos socialtjänsten utan har blivit tvingade 

till kontakten. 

 

Bozan och Gruber (2014, s. 51) diskuterar också hur det individualiserade samhället bidrar till 

att göra individen till en avvikare, genom att hen inte uppnår samhällets krav på att ta tillvara 

på möjligheterna i sitt eget liv. Genom detta går individen in i klientrollen redan innan första 

mötet med socialtjänsten. Då socialtjänsten är uppbyggd genom att avvikande beteende är en 

förutsättning för att få hjälp skapas ett obehag hos individen då hen söker hjälp. Föräldrarna 

kan uppleva att denna obehagskänsla stannar hos dem även efter att kontakten med 

socialtjänsten avslutats.  

 

FoU-rapporten ”Social barnavård i Stockholms stadsdelar - En kvantitativ beskrivning av 

myndighetsutövande under första kvartalet 2002, 2003 och 2004” (Sundell, Kaunitz & 

Andrée Löfholm 2004, ss. 20, 26, 59–60) har undersökt inkomna orosanmälningar under åren 

2002 till 2004 i Stockholm stad. Författarna (ibid.) lyfter problem som kan uppstå ur 

anmälningsplikten. Det kan innebära att familjer utsätts för onödiga utredningar som kan vara 

integritetskränkande. När det är få orosanmälningar som leder till insats för de berörda barnen 
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kan det leda till ett minskat förtroende för socialtjänsten och i förlängningen till att personer 

låter bli att göra orosanmälningar om de anser att det inte kommer leda till någonting.  

  

Backlund, Wiklund och Östlund (2012, ss. 36–37) har genomfört en fokusgruppsstudie där de 

intervjuat förskollärare, lärare och personal på barnavårdscentraler gällande 

anmälningsskyldighet. En risk med att anmäla oro för ett barn som upplevdes av deltagarna i 

fokusgrupperna var en rädsla över aggressiva reaktioner från föräldrar. De upplevde att 

föräldrar i dessa fall kan ha ett kränkande beteende och skrämma andra barn och att de 

professionella är i behov av stöd då dessa situationer kan bli obehagliga och att det kan gå så 

långt med aggressiva föräldrar att personal slutar. Studien (ibid.) visade också att när den 

personal, med anmälningsskyldighet, överväger att anmäla är relationen till barnens föräldrar 

viktig då de anmälningsskyldiga ser relationen med föräldrar som en nyckel i sitt eget arbete. 

Deltagarna menade att relationen de har till föräldrarna kan skadas om de gör en orosanmälan 

och att detta slutligen kan leda till att föräldrar gör valet att flytta eller ta barnet ur den 

aktuella verksamheten. Förskole- och skolpersonal upplevde en oro över för de barn som 

byter verksamhet efter en orosanmälan.  

 

Liknande resultat presenteras även i internationella studier. En studie från Nederländerna 

(Schols, de Ruiter & Öry 2013, ss. 9, 12) visar att både lärare och sjuksköterskor såg 

relationen till föräldrarna som en viktig faktor i avgörandet om huruvida de skulle anmäla oro 

för ett barn. Det handlade både om oro för hur föräldrarna skulle reagera och oro över att 

förlora kontakten med familjen. En studie med sjukvårdspersonal i USA (Tiyyagura, Gawel, 

Koziel, Asnes & Bechtel 2015, s. 451) visar att det fanns flera hinder för att anmäla oro för ett 

barn. Dels fanns en rädsla hos de professionella att bli utsatta för våld av föräldrarna, dels 

fanns en oro att som professionell komma med falska anklagelser mot en familj.  

 

Alstam (2016, ss. 23, 294–295, 310) undersöker i sin studie hur arbetsdelningen mellan 

välfärdsstat och föräldrar beskrivs och förhandlas på två svenska föräldraforum, vilket bland 

annat ger en bild av hur föräldraskapet konstrueras och vilka ideal och normer som råder inom 

föräldraskapet. Genom forumdiskussionerna konstrueras det ideala föräldraskapet kring hur 

en förälder bör uppföra sig, vara och tänka. Det framstår som viktigt att ha kontroll och 

självkännedom för att kunna göra ansvarsfulla val för sitt och sina barns liv. Just valet 

framstår som centralt, den ideala föräldern är en ständigt väljande individ. Föräldraskapet 

konstrueras som ett arbete där föräldern har ansvar över barnets möjligheter. Föräldrar ska ta 

ansvar över att göra val som gynnar barnet. 

 

Det ideala föräldraskapet bygger enligt Forsbergs (2010, ss. 86, 92) studie ”Engagerat 

föräldraskap som norm och praktik” på engagemang och barncentrering, där föräldrarna 

prioriterar tid med sina barn och utvecklar nära relationer med barnen. Att framstå som en 

engagerad förälder handlar om att skapa en nära relation till sina barn, men också om att få ett 

erkännande från omgivningen genom att visa upp ett föräldraskap som lever upp till normen.   

 

Tre studier som visar hur föräldraskapet konstrueras, på föräldraforum (Alstam 2016), i en 

programserie (Dahlstedt 2010) samt i media (Assarsson & Aarsand 2016) visar på att en 
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förälder som misslyckas i sitt föräldraskap inte kan skylla på någon annan än sig själv. 

Socioekonomisk status är ingen giltig förklaring för att en förälder misslyckas i sitt 

föräldraskap då alla föräldrar anses ha lika stor möjlighet att uppfostra sina barn på ett 

framgångsrikt sätt. Det anses handla om engagemang och disciplin snarare än om utbildning, 

ekonomi eller klass (Alstam 2016, ss. 202, 311, 315). Föräldraskapet konstrueras som en del 

av en lärprocess och bygger på normer, förväntningar och regler. Föräldrar bör utifrån detta 

ständigt reflektera, utvärdera och förbättra sitt föräldraskap för att anpassa sig till dessa 

normer och förväntningar. Ansvaret för att göra detta ligger hos föräldern och det är också 

föräldern som bär skulden om hen misslyckas i sitt föräldraskap (Assarsson & Aarsand 2016, 

ss. 84, 89). Det ideala föräldraskapet handlar också om individualitet, initiativförmåga och 

valfrihet. Genom detta skapas en konstruktion av ett föräldraskap där valfriheten står i 

centrum och alla individer har potential att lyckas (Dahlstedt 2010, ss. 52–53). Detta leder till 

att den förälder som misslyckas med att uppfostra sina barn således inte kan skylla ifrån sig på 

några yttre omständigheter utan skulden ligger hos föräldern. Den förälder som inte lyckas 

uppfostra sina barn på ett framgångsrikt sätt ses därför som passiv, lat och ansvarslös som inte 

väljer det som är rätt för sig och sina barn (Alstam 2016, ss. 202, 311, 315).  

 

När det kommer till relationen mellan familj och välfärdsstat visar både Alstam (2016, s. 315) 

och Dahlstedt (2010, s. 52) på att ansvaret ligger hos familjen och föräldrar förväntas inte vara 

beroende av samhälleligt stöd. Det är individens ansvar att se till att hen inte behöver hjälp 

från välfärdsstaten, speciellt inte ekonomisk hjälp. Idealet är att kunna vara självständig och 

oberoende och föräldern har också som uppgift att uppfostra sina barn till denna moral. Detta 

skapar också ett skuldbeläggande mot de som tar emot stöd från välfärdsstaten, som 

misslyckats med att leva upp till idealen. Den ideala föräldern bör inte ställa krav på 

samhället, utan snarare ställa krav på sig själv (Alstam 2016, ss. 315, 295).   

 

3.1 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar sammanfattningsvis att föräldrar som har kontakt med 

socialtjänsten på olika sätt upplever stigmatisering och att detta gör att många drar sig för att 

söka stöd. De föräldrar vars barn aktualiseras hos socialtjänsten genom en orosanmälan kan 

reagera med ilska, oro eller motvilja mot socialtjänsten. Forskningen visar även att 

professionella i stor utsträckning väger in föräldrarna när de gör avvägningen om huruvida de 

ska göra en orosanmälan eller inte, både föräldrarnas reaktioner men också risken att 

relationen dem emellan ska skadas. Vidare framkommer att det ideala föräldraskapet handlar 

bland annat om engagemang, valfrihet och ansvar och den som misslyckas i sitt föräldraskap 

har bara sig själv att skylla. Det finns en förväntan på att föräldrar ska vara självständiga och 

oberoende och att familjen ska klara sig utan samhälleligt stöd.  

 

Den tidigare forskningen visar på att det finns en stigmatisering i att vara aktualiserad på 

socialtjänsten vilket bekräftar den utgångspunkten vi har och ringar in studiens problem. Vi 

kommer i vår studie knyta an till den tidigare forskningen både genom att se hur de 

professionellas tankar om orosanmälan stämmer överens med det som framkommer i vårt 
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resultat och också genom att se huruvida vi kan se likheter mellan det föräldrarna i tidigare 

forskning säger om det ideala föräldraskapet och kontakten med socialtjänsten samt hur 

föräldrarna skriver om det i forumtrådarna.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen med en ontologisk inriktning mot 

idealismen. Socialkonstruktivismen fokuserar på “hur människor i interaktion konstruerar 

meningar, positioner och regler” (Sohlberg & Sohlberg 2014, s. 274). I den idealistiska 

ontologin finns ett fokus på ”normer som en grundläggande beståndsdel av samhället” (ibid. 

s.59) och ett intresse för hur den sociala konstruktionen av verkligheten skapas genom 

människors attityder, föreställningar och tolkningar av verkligheten (ibid.).  

 

Ett konstruktivistiskt perspektiv på det sociala arbetet ger möjligheter att se hur sociala 

problem skapas genom konstruktioner. Om det exempelvis skapas nyheter kring att våldet i 

samhället ökar skapar detta reaktioner hos allmänheten. Bakgrunden till nyheten kan vara att 

våldet faktiskt har ökat men kan också handla om att lagen förändrats eller 

anmälningsbenägenheten ökat. Oavsett vad som faktiskt ligger bakom nyheten så kan det leda 

till en rädsla hos allmänheten, då det skapas en verklighetskonstruktion av att våldet i 

samhället ökar. Ett konstruktivistiskt perspektiv på sociala problem innebär således att även 

något som inte existerar kan definieras som ett problem genom de konstruktioner kring 

problemet som skapas (Sahlin 2013, ss. 129–130, 135). Studien bygger på tron om att det i 

samhället finns normer och värderingar som bidrar både till hur verkligheten uppfattas av 

individer men också hur individer agerar i relation till varandra. Utifrån vårt 

socialkonstruktivistiska perspektiv bygger vår studie även på en tro om att sociala problem 

kan konstrueras och formuleras i diskussioner och att verklighetskonstruktioner kan skapas i 

interaktion mellan individer.  

 

Vi har i studien valt att använda Goffmans rollteori för att genom en analys av föräldraskapet 

få en förståelse för de sätt en förälder hanterar en orosanmälan. Utifrån vårt 

socialkonstruktivistiska perspektiv har vi en tro på att föräldraskapet är en social konstruktion 

och att de normer och ideal som finns i samhället också bidrar till att det uppstår 

stigmatisering kring de individer som inte lever upp till detta. Ett stigma uppstår när en 

individ på ett negativt sätt avviker från det ”normala”. Det kan bland annat handla om 

kroppsliga avvikelser eller avvikelser hos individens karaktär. Ett stigma uppstår således när 

en individ har en egenskap som gör att hen inte lever upp till de förväntningar eller normer 

som finns i en grupp eller i ett samhälle (Goffman 2011, ss. 10, 12). Vi kommer i studien att 

använda de teoretiska begreppen roll samt bakre och främre region så som de presenteras av 

Goffman (2014) och tolkas av Persson (2012). Vi kommer att använda dessa teoretiska 

begrepp för att besvara vår andra frågeställning. Genom detta är vår ambition att göra en 

analys över de sätt en förälder hanterar en orosanmälan utifrån föräldrarollen och den 

stigmatiseringen som kan uppstå vid kontakt med socialtjänsten. De teoretiska begreppen 

kommer användas för att analysera hur föräldrar påverkas av samhällets krav och normer, hur 

de vill framställa sig inför andra samt hur de skiljer mellan det i föräldraskapet som är privat 

och det som visas upp för andra och huruvida en orosanmälan kan påverka detta.     
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4.1 Identitetsvärden 

Ett centralt teoretiskt begrepp för Goffmans teorier är identitetsvärden. Detta kommer här att 

förklaras och sedan återkomma i begreppen nedan. 

  

Samhällets identitetsvärden omfattar de normer och förväntningar som finns i samhället för 

hur en individ bör vara. Identitetsvärdena kan beskrivas som institutioner som utövar ett 

socialt tvång genom både normer och lagar som består över tid och som påverkar individers 

handlande och agerande. Att inte leva upp till identitetsvärdena innebär ett stigma och 

identitetsvärdena avgör således skillnaden mellan de “normala” och de stigmatiserade 

(Persson 2012, ss. 87, 161, 163). 

  

4.2 Roller 

Det finns flera olika rollteorier där rollen ges olika innebörder. Roll är inom funktionalismen 

något som kommer från status, exempelvis när en individ som får status som lärare antar en 

lärarroll. Inom den symboliska interaktionismen är roll något som individen intar i interaktion 

med andra utifrån olika förväntningar som finns. I Goffmans rollteori är roll i stället något 

som individen i skapandet av sin identitet antar och som utgår från samhällets 

identitetsvärden. Rollen kan då fungera som ett skal utanpå identiteten som kan anpassas efter 

de identitetsvärden som individen vill leva upp till (Persson 2012, ss. 86–87). Anledningen till 

att vi valt just Goffmans rollbegrepp är att vår studie utgår från att föräldrarollen är en social 

konstruktion som föräldrar “spelar” för att leva upp till samhällets normer och krav på hur en 

förälder bör vara.  

 

Goffmans rollbegrepp används för att ”beskriva en individs relation till sin omgivning och 

betecknar både en aktörs samspel med andra, hennes/hans framträdande inför andra och en 

funktion eller en uppgift som någon har i en helhet” (Persson 2012, s. 122). Som nämnts 

tidigare så kan roller fungera som ett skal som antingen kan förstärka eller dölja identiteten, 

utifrån att individen försöker anpassa sig efter samhällets krav. När en individ upplever 

stigmatisering innebär det att personen inte lever upp till samhällets identitetsvärden och 

individen kan då försöka dölja sitt stigma för omgivningen genom den roll som spelas 

(Persson 2012, ss. 87, 133). Goffman (2014, ss. 27, 39) menar att rollen en person spelar är 

det som individen strävar efter att leva upp till. Rollen representerar således det personen 

önskar att vara och blir en integrerad del av personligheten. När en individ i sin roll samspelar 

med andra försöker personen ofta förmedla ett idealiserat intryck, det vill säga att personen 

vill förmedla en idealiserad bild av sig själv till de han interagerar med som bygger på 

samhällets normer. En person strävar således i samspel med andra ofta efter att framstå som 

bättre än hen egentligen är.   

 

Som tidigare nämnts kan roller användas som ett skal kring identiteten och genom att dölja 

delar av sig själv kan individen försöka dölja sitt stigma eftersom det annars finns risk att 

individen inte får något socialt erkännande från andra. Ett sätt att undvika skammen som 

stigmatiseringen ger är att individen försöker kontrollera den bild och den information om sig 
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själv som andra människor får ta del av. Denna typ av kontroll kallas av Goffman för stigma 

management och kan innebära att individen försöker dölja sitt stigma, vända det till något 

fördelaktigt eller att göra motstånd mot samhällets identitetsvärden. Enligt Goffmans teorier 

är ingen människa ”normal” utan alla riskerar att stigmatiseras men det finns skillnader i vilka 

möjligheter en individ har att dölja sitt stigma och utåt sett leva upp till normaliteten (Persson 

2012, ss. 130–135, 163). 

 

I samspel mellan individer skapas konsensus, där individerna dels anpassar sina egna roller 

efter vad som förväntas av dem och dels spelar med och visar respekt för den roll de andra 

visar upp. Den roll som en individ visar upp kan skilja sig åt från situation till situation och 

för att bevara konsensus i samspelet döljs de saker som riskerar att rubba detta i den bakre 

regionen. På så vis samarbetar de olika individerna för att skapa ett fungerande samspel 

genom att dölja de sidor som inte är accepterade i den aktuella situationen och också genom 

att inte ifrågasätta den roll som de andra visar upp (Persson 2012, s. 113).  

 

4.3 Främre och bakre region 

Det sociala samspelet kan delas in i en främre och en bakre region, vilka har olika publik och 

rum. Detta innebär att en individ kan gestalta sig själv på olika sätt, beroende på var personen 

befinner sig och med vem. Den bakre regionen är det som är privat och den främre regionen 

är det offentliga där individen blir sedd och hörd. När en individ samspelar med andra i den 

främre regionen anpassar hen sig till vissa normer, både gällande hur individen förväntas 

uppföra sig inför andra och vad individen förväntas göra i den aktuella situationen. Dessa 

normer är kopplade till samhällets identitetsvärden som nämnts ovan. Individen framhäver här 

vissa sidor av sig själv samtidigt som andra, som inte är accepterade i situationen, 

undertrycks. De sidor som undertrycks kan sedan komma fram i den bakre regionen där 

individen kan slappna av och kliva ur sin roll. Individen ser till att ingen får tillgång till den 

bakre regionen genom att styra det som visas upp inför andra (Goffman 2014, ss. 97–98, 101–

103).  

 

4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi här presenterat Goffmans begrepp identitetsvärden, roll samt 

främre och bakre region. När en individ samspelar med andra antar hen en roll vars syfte är att 

visa upp en idealiserad bild som stämmer överens med samhällets identitetsvärden, det vill 

säga samhällets normer och krav. De delar av individen som inte stämmer överens med dessa 

värden döljs genom rollen, som fungerar som ett skal runt identiteten. Genom att skilja på den 

främre och bakre regionen skiljer individen på vad som visas upp och för vem, där det som 

inte stämmer överens med samhällets identitetsvärden och i den roll som visas upp hålls i den 

bakre regionen, det privata. Att inte leva upp till samhällets identitetsvärden kan innebära att 

individen blir stigmatiserad, vilket gör det extra viktigt för individen att göra denna åtskillnad 

mellan vad som visas upp inför andra och inte.  
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Tidigare forskning visar att det är stigmatiserande att ha kontakt med socialtjänsten och vi vill 

med avstamp i Goffmans teoretiska begrepp rikta blicken mot hur detta stigma är 

sammankopplat med föräldraskapet. Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för hur en 

förälder hanterar en orosanmälan utifrån det stigma och ifrågasättande av föräldrarollen det 

innebär. Utifrån detta kan de teoretiska begreppen användas för att se både hur de 

identitetsvärden som är kopplade till föräldrarollen skapar stigmatisering, hur föräldrarollen 

kan användas för att minska eller dölja stigmat samt hur föräldrar förhåller sig till relationen 

mellan främre och bakre region. Utifrån detta kan vi vid bearbetningen av vårt empiriska 

material skapa en förståelse för de olika sätt föräldrar på forumet hanterar en orosanmälan.  
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5.  Metod och metodologiska överväganden 
Utifrån vår socialkonstruktivistiska ansats har vi valt att göra en kvalitativ netnografisk studie 

för att på ett djupgående sätt undersöka hur föräldrar hanterar att motta en orosanmälan för sitt 

barn i forumtrådar på familjeliv.se. I arbetet med att utforma studien övervägdes flera olika 

metoder, bland annat att genomföra intervjuer eller fokusgruppsintervjuer med föräldrar eller 

socialsekreterare. Valet föll sedan på att genomföra en netnografisk studie då vi vill åt det 

föräldrar diskuterar utan påverkan av en intervjusituation och valet föll på ett föräldraforum. 

Då netnografin är anpassad för studier på nätet var detta en metod som ger oss möjlighet att 

genomföra studien i enlighet med studiens syfte och frågeställningar.  

  

Netnografin har sitt ursprung i etnografin, vilket innefattar metoder för att studera ett 

mänskligt fenomen och skapa en förståelse för den andres perspektiv. Etnografi är ett brett 

begrepp som innefattar flera olika sätt att närma sig människors vardagsliv och de miljöer de 

befinner sig i. Etnografiska studier kan genomföras med flera metoder, bland annat intervjuer, 

observationer och dokumentstudier. Netnografi är enkelt beskrivet en metod för att bedriva 

etnografisk forskning online och används således för att förstå det sociala livet online (Berg 

2011, ss. 118–120). 

  

Det finns en skillnad mellan att studera ”nätgemenskaper” och ”gemenskaper på nätet”. 

Forskning om nätgemenskaper studerar fenomen som är direkt kopplade till onlinekulturer. 

Forskning om gemenskaper på nätet har istället sin utgångspunkt i ett socialt fenomen i den 

fysiska världen som sedan studeras på internet, då det som sker på eller diskuteras över 

internet kan bidra med kunskap om fenomenet som studeras (Konzinets 2011, s. 95). Då vår 

studie studerar hur föräldrar hanterar att få en orosanmälan, vilket är ett fenomen som 

förekommer utanför internet, studerar vi en gemenskap på nätet. Vår tanke är att det som 

föräldrar diskuterar om ämnet orosanmälningar på internet kan bidra med förståelse eller 

kunskap som är användbar i det sociala arbetet med föräldrar utanför internet.  

 

Vi har i vårt metodologiska övervägande ställt oss frågan om det faktiskt finns någon ny 

information eller kunskap att hämta i de diskussioner som förs på forumet jämfört med den 

kunskap vi kan få utanför internet, vilket Konzinets (2011, ss. 97–98) menar är en viktig 

aspekt. Vår studie har som ambition att resultatet ska tillföra något till det nuvarande 

kunskapsläget men vi kan inte vara säkra på att det datamaterial som inhämtas på familjeliv.se 

kommer vara mer användbart än det som kan hämtas ur den fysiska världen genom 

exempelvis intervjuer. Med netnografi finns dock en möjlighet att inte vara påträngande 

(Konzinets 2011, s. 83) och då vi vill att våra informanter ska kunna uttrycka sig så fritt som 

möjligt vill vi uppnå detta genom att inte själva interagera på forumet utan endast observera 

diskussionerna. Detta görs genom vad som kallas för dold observation vilket innebär att ett 

fenomen observeras utan att de som observeras är medvetna om att studien bedrivs (Lalander 

2011, s. 89). Internet skapar möjligheter till ett befriande beteende genom anonymiteten som 

inte finns offline, vid till exempel intervjuer, och således erbjuder internet en flexibilitet och 

frihet för beteenden och de som inte vågar eller vill kommunicera alla tankar i verkligheten 



24 

 

ges möjligheten att göra det online (Konzinets 2011, ss. 102–103). Vi har i vår studie lagt 

mycket vikt vid att informanterna i studien ska vara och förbli anonyma för oss och för 

varandra då vi ser ett värde i det ”befriande beteende” som beskrivs ovan. Detta innebär även 

att de som skriver på forumet kan skriva fritt utan oro för att det de skriver ska läsas av 

exempelvis deras socialsekreterare eller andra professionella. De kan då dela med sig av 

åsikter som de annars inte hade gjort vilket ger vår studie möjlighet att bidra till en ökad 

förståelse för hur en förälder hanterar orosanmälningar på ett annat sätt än vad studier utanför 

internet hade gjort.   

 

5.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Studiens empiriska material består av redan befintliga data och har samlats in genom forumet 

familjeliv.se. Familjeliv har en sökfunktion där det går att söka på ett eller flera ord för att få 

fram forumtrådar som innehåller dessa ord. Forumtrådarna kan sedan sorteras efter datum 

eller relevans, där datum sorterar trådarna efter vilken tråd som senast skrevs i och relevans 

sorterar trådarna de som bedöms vara mest relevanta i relation till sökordet. Genom att gå in i 

forumtrådarna går det även att få information om vilket datum de startades, hur många som 

svarat i tråden samt hur många visningar tråden har. 

 

Ordet forumtråd, eller tråd, kommer användas frekvent genom studien och syftar till de 

enskilda diskussioner som förs i ett forum, där någon startar ett samtal med en rubrik och ett 

inlägg och där andra sedan fortsätter samtalet genom att kommentera inlägget. 

 

De urvalskriterier vi använde var att forumtrådarna skulle varit aktiva, det vill säga att någon 

skrivit i dem, under 2018 eller 2019, för att få forumtrådar som fortfarande bedöms vara 

relevanta. Detta för att både lagstiftning och samhällets normer förändras över tid. Ytterligare 

ett kriterium var att forumtrådarna skulle ha mellan 15 och 100 svar, detta för att 15 svar 

bedömdes vara ett minimum för att diskussionen i tråden ska vara relevant att analysera samt 

att de trådar med över 100 svar bedömdes vara för omfattande för studien. Utöver detta 

sorterade vi även bort trådar som rörde orosanmälningar för vuxna personer då vi endast är 

intresserade av orosanmälningar gällande barn. 

  

För att hitta relevanta forumtrådar genomfördes tre separata sökningar, med sökorden 

“orosanmälan barn”, “fått en orosanmälan” samt “anmäld till soc”. Sökfunktionen på 

familjeliv.se visar 100 trådar per sökning och varje sökning sorterades först efter relevans och 

sedan efter datum för att få fram maximalt antal forumtrådar. Dessa sökningar resulterade i att 

vi hittade 35 forumtrådar som motsvarade våra urvalskriterier. Utöver detta gick vi igenom 

alla trådar på forumet som postats under ämnet “känsliga rummet - myndighetskontakter”, där 

de forumtrådar som hittats genom sökningarna varit publicerade. Denna genomläsning 

resulterade i ytterligare 2 forumtrådar. Efter genomläsning av samtliga 37 trådar gjordes ett 

sista urval bland trådarna för att datamaterialet inte skulle bli för omfattande med hänsyn till 

studiens begränsningar.  
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Av de 37 trådarna valdes 22 bort då diskussionerna under trådarna till stora delar kom att 

handla om något annat än ursprungsfrågan, vilket gjorde att studiens frågeställningar inte 

kunde besvaras. Sådana diskussioner kunde till exempel handla om hur länge det är normalt 

att amma eller vad normalvikten för ett barn är. Istället valdes de 15 trådar som hade mest 

relevans i relation till studiens frågeställningar ut för analys.  

 

Dessa trådar sparades som PDF-filer under perioden 2019-04-01 -- 2019-04-08 för att undvika 

att trådarna skulle förändras eller tas bort under studiens gång. De trådar som använts i studien 

har vi döpt till en siffra, från 1 till 15, för att hålla isär trådarna. När vi i uppsatsen hänvisar till 

“tråd nummer 1” menar vi således den tråd vi själva döpt till nummer 1. I resultatredovisning 

och analys redovisas ett antal citat. Vi refererar till dessa citat genom att först presentera den 

siffra forumtråden är döpt till och därefter vilket nummer den specifika kommentar i tråden 

har. Exempel; (1#1), tråd nummer 1, kommentar nummer 1. I uppsatsen används även 

förkortningen TS, som står för ”trådstartare” och syftar till den person som startat en ny 

forumtråd genom att skriva ett inlägg. När vi hänvisar till TS är det således personen som 

startat den aktuella forumtråden vi syftar på. 

 

5.2 Materialbearbetning och analysmetod 

Här presenteras den analysmetod vi använt oss av för att bearbeta och analysera vårt 

empiriska material.  

5.2.1 Tematisk analys 

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod då vi är intresserade av att se vilka mönster och 

teman vi kan se i trådarna gällande hur föräldrar hanterar att ha mottagit en orosanmälan. En 

av fördelarna med den tematiska analysen är dess flexibilitet och analysmetoden kan användas 

i kvalitativ forskning för att analysera, rapportera och identifiera mönster eller teman i ett 

datamaterial. Den tematiska analysens flexibilitet innebär att det är viktigt att klargöra 

analysens teoretiska utgångspunkt och den tematiska analysen bör vara transparent (Braun & 

Clark 2006, ss. 4, 6, 9). Vi har, som tidigare nämnts, utgått från Goffmans teorier för att 

analysera vårt datamaterial, och således har vi haft denna teoretiska grund med oss vid 

genomläsning av materialet och i identifieringen av teman.  

 

När vi analyserat vårt material och skapat de teman som presenteras i resultatet har vi gjort det 

med de ramar som Braun och Clark (2006, s. 10) beskriver. Dessa ramar (för vad som är ett 

tema) handlar om att de ska fånga något som är viktigt i relation till studiens frågeställningar 

(ibid.) och vi har således försökt urskilja teman som både är relevanta för studiens syfte och 

kan bidra till att besvara studiens frågeställningar. Vi har också utgått från en steg-för-steg-

mall som presenteras av Braun och Clark (ibid. ss. 16–18) för att skapa struktur och underlätta 

vårt arbete. Vi har först läst vårt datamaterial för att bekanta oss med materialet och för att ta 

reda på vilka begränsningar som finns. Detta kan göras genom att upprepade gånger läsa på 

ett aktivt sätt (Braun & Clark 2006, ss. 16–18) och vi har aktivt letat efter mönster och 

potentiella teman. Sedan har vi påbörjat arbetet med att identifiera teman mer systematiskt 
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och undersökt vad det är som gör temat intressant. Vi har efter identifieringen av teman 

diskuterat relevansen våra teman har i relation till våra frågeställningar och då sållat ut, slagit 

ihop och skapat de teman som presenteras i resultatet. I slutskedet av analysarbetet har vi 

arbetat med likheter och skillnader i teman, samt namngivit de teman som presenteras.  

 

Under analysarbetet har vi läst alla trådarna i sin helhet. Vi har sedan valt att använda oss av 

både de diskussioner som förs i trådarna samt av enskilda svar när vi analyserat materialet. I 

den tematiska analysen har vi genom inläsning av vårt datamaterial hittat fyra teman som 

visar på olika sätt föräldrar hanterar att de mottagit en orosanmälan gällande sina barn. Dessa 

teman är att försvara föräldraskapet, fokusera på anmälaren, fokusera på socialtjänsten samt 

skydda sig mot framtida anmälningar.  

 

5.3 Etiska överväganden 

I vår diskussion kring etiska överväganden har vi utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2018) vilka vi 

anpassat utifrån att vårt empiriska material är inhämtat från internet. Vetenskapsrådet (ibid. ss. 

7–14) presenterar de fyra huvudkraven konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och informationskravet och vi har under utformningen och genomförandet 

av vår studie aktivt arbetat med dessa etiska ställningstaganden.  

 

Att texter publiceras i offentliga forum på internet innebär inte per automatik att det som 

skrivs är offentligt enligt den som skrivit texten vilket innebär att gränsen mellan vad som är 

privat och offentligt kan problematiseras. Vad som anses vara privat för en individ behöver 

nödvändigtvis inte vara det för en annan och den frågan kan endast besvaras av författaren till 

texten. Forskarens uppgift blir att avgöra lämpligheten i insamlandet och användandet av 

datamaterialet, bland annat genom att ta hänsyn till om det som skrivs är av känslig karaktär 

eller ej (Svenningsson Elm, Lövheim & Bergquist 2003, ss. 176–190). Vi upplever att 

familjeliv.se är ett offentligt forum men att det som skrivs på forumet i vissa fall är känsligt då 

det handlar om individers privat- och familjeliv. Vi har trots det valt att genomföra studien då 

vi anser att studiens bidrag är större än de eventuella men deltagarna kan få. Detta då vi 

genom de andra etiska riktlinjerna arbetat aktivt för att genomförandet av studien inte ska ge 

någon negativ påverkan på deltagarna, vilket presenteras nedan.   

 

Informationskravet innebär att forskaren ska lämna information om studiens syfte och vilka 

villkor som gäller för deltagandet i studien, bland annat att deltagandet är frivilligt. Genom 

detta kan deltagarna sedan ge ett informerat samtycke till att delta i studien för att uppfylla 

samtyckeskravet, där deltagaren kan göra valet att ej delta i studien om så önskas 

(Vetenskapsrådet 2018, ss. 7–14). Då de informanter som deltar i vår studie är anonyma, även 

för oss, finns inte möjligheten att informera deltagarna om studien som genomförs. De 

informanter som deltar i vår studie är passivt deltagande, de vet alltså inte att de deltar i 

studien, men har själva valt att publicera sin text på ett forum som är öppet för vem som helst 

att ta del av. Familjeliv.se har en egen forumpolicy där medlemmar informeras att de skriver 
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på ett offentligt forum, och att inte lämna några uppgifter de inte är bekväma med att 

allmänheten vet; 

 

Tänk på att det du skriver i ett offentligt forum eller gästbok kan läsas av hela världen. 

(...) Ha som tumregel att endast lämna ut uppgifter du också skulle vara beredd att 

annonsera inför publik på torget där hemma (...). Håller du en anonym profil kanske du 

vågar vara mer öppenhjärtig men kom ihåg att det alltid finns en risk att någon lyckas 

identifiera dig (Familjeliv.se) 

 

Vetenskapsrådet (2018, s. 9) skriver att samtycke till att delta i studien bör inhämtas från 

studiens deltagare men att omständigheterna kring inhämtandet av samtycke ska vägas mot 

individskyddet och mot de konsekvenser det kan få för deltagaren och datamaterialet. 

Svedmark (2012, ss. 102–106) skriver att en sådan konsekvens är att deltagarnas medvetenhet 

om att en studie genomförs kan förändra deras beteende och således också datamaterialet. Att 

deltagaren exempelvis kan ta psykisk skada eller bli upprörd av att vara föremål för en studie 

är värt att ha i åtanke när ett samtycke inhämtas. Då vi vägt värdet av att inhämta samtycke 

mot den skada det eventuellt kan medföra för deltagarna har vi valt att inte inhämta samtycke. 

Ett samtycke skulle bland annat kunna innebära att deltagarna på forumet skulle påverkas av 

medvetenheten om att det de skriver analyseras och då inte kunna skriva på ett sådant fritt sätt 

som vi eftersträvar. Den andra aspekten handlar om anonymitet. Deltagarna i vår studie är, 

som vi nämnt ovan, anonyma även för oss. Skulle vi försöka kontakta deltagarna i studien för 

att inhämta samtycke kommer de inte längre att vara anonyma och vi har därför gjort valet att 

inte inhämta samtycke till förmån för att behålla anonymiteten. Vi anser således att ett 

inhämtande av samtycke skulle motarbeta den anonymitet som vi aktivt arbetar med att 

bibehålla samt att medvetenheten gällande studien skulle kunna påverka datamaterialet.  

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som finns om 

deltagarna i en studie i största möjliga mån ska förvaras på ett sådant sätt att ingen utan 

behörighet ska ha tillgång till dem och att de uppgifter som inhämtas om enskilda personer 

inte får användas till något annat är forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2018, ss. 12, 14). Att 

anonymisera deltagare i studier på internet kan tänkas vara enkelt då många väljer att vara 

anonyma eller skriva under pseudonym. Användarnamn och pseudonymer kan dock vara 

välkända och således göra en identifiering möjlig (Svedmark 2012, ss. 108–110). Vårt 

empiriska material innehåller känsliga uppgifter men då det är skrivet på ett anonymt forum, 

där deltagarna själva godkänt forumets policy, samt att vi valt att inte nämna eventuella namn, 

pseudonymer eller geografiska platser i studien, anser vi att deltagarnas anonymitet bevarats 

så långt som möjligt. Det ska dock tilläggas att vårt resultat presenteras med hjälp av citat från 

det inhämtade datamaterialet vilket gör det möjligt för läsaren att aktivt söka upp dessa trådar 

för att läsa dem i sin helhet. Det finns således en risk att anonymiteten minskar om någon av 

deltagarna i forumtrådarna valt att öppet lämna uppgifter som sig själv i sin profil på 

familjeliv.se. Det finns också en möjlighet att någon av deltagarna på forumet kan känna igen 

sin egen text om de tar del av denna studie. Vi har vägt detta mot den kunskap studien kan 

bidra med och anser att kunskapsbidraget väger tyngre än den eventuella skada berörda 

personer tar. 
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5.4 Kritisk reflektion 

I denna del vill vi lyfta fram och klargöra några delar som är viktiga att ha med sig vid 

genomläsning av denna uppsats. Vi har båda med oss en förförståelse som är viktig att belysa 

då detta kan ha påverkat hur vi tolkat och analyserat forumtrådarna. Vi vet inte själva hur det 

är att motta en orosanmälan vilket innebär att vi tolkar det föräldrarna skriver utan att själva 

kunna relatera till det de skriver om. Den förförståelse vi har kommer dels från att vi båda är 

studerande på socionomprogrammet samt arbetar utanför studierna på socialtjänstens individ- 

och familjeomsorg. Vi har en förförståelse som innebär att vi socialsekreterare utför det arbete 

vi gör utifrån barnets bästa och i syfte att ge stöd till familjer som har det behovet. Vi är dock 

medvetna om att det finns personer i samhället som inte delar vår syn på socialtjänstens 

arbete. Vi har under hela arbetet försökt vara medvetna om och uppmärksamma på hur vi 

tolkar det föräldrarna skriver för att inte i för hög grad låta oss påverkas av vår förförståelse.  

 

Som nämnts tidigare är syftet med denna studie att få en ökad förståelse och inte att presentera 

en objektiv sanning eller ett resultat som går att generalisera. Vi är i och med valet av 

studiedesign begränsade till det föräldrarna skrivit på forumet och har ingen möjlighet att veta 

om det som skrivs är sant eller ej. Vi kan inte be föräldrarna på forumet att förtydliga det de 

skrivit och vi ges ingen möjlighet att fråga de andra aktörerna, så som socialsekreterare eller 

BVC-personal, som omnämns i trådarna om deras uppfattning av situationen. Vi kan inte 

heller använda oss av respondentvalidering, som innebär att ge informanterna i en studie 

möjlighet att ge återkoppling på resultatet (Larsson 2005, s. 21), vilket hade bidragit till ökad 

trovärdighet i vår analys.  

 

Vi gör inga anspråk på att reda ut förhållandet mellan anmälaren, föräldrarna och 

socialtjänsten utan det resultat som presenteras utgår från föräldrarnas perspektiv och 

upplevelser. Genom triangulering, vilket innebär att olika kombinationer av till exempel 

metoder, teoretiska perspektiv och forskare studerar samma fenomen (Ahrne & Svensson 

2011, ss. 25–26) skulle vi kunna öka vår studies trovärdighet och således också dess 

generaliserbarhet. Syftet med studie är dock snarare att ge en inblick i hur föräldrar diskuterar 

och hanterar att motta en orosanmälan genom våra valda teoretiska perspektiv och vi har 

därför gjort ett aktivt val i att inte lägga vikt vid att skapa en studie med hög generaliserbarhet.  

 

Vi har i studien haft som ambition att vara så transparenta som möjligt för att ge läsaren en 

tydlig bild av hur vi resonerat i de val vi gjort. Att visa på hur resonemang förts ökar 

förhoppningsvis textens trovärdighet (Ahrne & Svensson 2011, s. 25) och gör det möjligt för 

den som läser att gör om studien under så lika förhållanden som möjligt. I vår teoridel och 

även i andra delar av texten används begrepp som kan upplevas som svåra att förstå. Enligt 

Larsson (2005, s. 12) finns det en poäng i att reducera komplexiteten och att skapa en 

överskådlighet, vilket vi försökt att ha med oss när vi skrivit texten. 

  

Då vi dessutom endast analyserat ett fåtal av de forumtrådar som behandlar orosanmälningar 

på familjeliv.se finns en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut vid ett val av andra 

forumtrådar och lika så hade resultatet kunnat se annorlunda ut om ett annat internetforum 
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hade studerats. Det faktum att vi analyserat forumtrådarna både genom enskilda inlägg och 

som diskussioner i sin helhet kan också påverka vad som framkommer i resultatet. Vår 

förhoppning är dock att det ger en mer nyanserad bild då vi både lyfter fram enskilda 

individers uttryck samtidigt som vi presenterar hur föräldraskapet och orosanmälningar 

förhandlas mellan individerna i diskussionen.     

  



30 

 

6. Resultatredovisning och analys  

I detta avsnitt redovisas vårt resultat utifrån de teman vi upptäckt i det empiriska materialet 

utifrån arbetet med den tematiska analysen. Detta resultat analyseras och tolkas sedan genom 

de teoretiska begreppen och förankras i tidigare forskning.   

 

6.1 Försvara föräldraskapet 

I flera trådar upplevde vi att föräldern som mottagit en orosanmälan på olika sätt försvarar sitt 

föräldraskap och sin föräldraroll vilket skapade vårt första tema.  

 

I tråd 6 har TS varit ensam med sina och sin pojkväns barn och pojkvännens dotter har fått i 

sig ättika och fått åka in akut till sjukhus för att sövas, varpå en orosanmälan gjorts från 

sjukvården. TS skriver flera inlägg med punktlistor där hon bland annat poängterar att 

orosanmälan inte gäller hennes utan pojkvännens barn, att hon inte anser att hon brustit i sin 

tillsyn av barnet, hon förklarar flera gånger varför det fanns ättika som barnet kom åt och så 

vidare. Hon skriver även att: 

  

9. Vi har lås på kyl,frys,skafferi, städskåp. Schampo och dyl är inlåst. Vi har hörnskydd 

på alla bord. Vi har kedja på ytterdörren. Knivar,saxar,bestick,rivjärn osv är inlåst högt 

uppe i ett skåp, vi har spisskydd, och halkskydd i badkaret. 

Vi har tom låtit bli att sätta ben på barnens sängar För att de inte ska riskera att ramla 

ner i sömnen (6#6) 

  

Vår tolkning av TS diskussioner i denna tråd är att TS vill visa på att hon är en bra förälder 

som har ett säkerhetstänk kring sina barn. TS har fått en orosanmälan som grundar sig på en 

incident där hon brustit i sin tillsyn av barnet hon hade ansvar över, vilket kan ha lett till att 

hon känner sig ifrågasatt. TS hanterar detta genom att visa på att denna incident inte definierar 

hennes föräldraskap. Som tidigare forskning visat (Alstam 2016, ss. 294–295) så 

kännetecknas det ideala föräldraskapet av förmågan att ta ansvar för sina barns liv. Att inte 

förmå ta ansvar innebär således ett misslyckat föräldraskap. Utifrån detta går TS försvar över 

sitt föräldraskap att förstås som ett sätt för henne att försvara sig själv mot att ses som en 

misslyckad förälder. Hon ger i sitt inlägg flera exempel på hur hon lever upp till idealet 

genom att visa hur hon tar ansvar över sitt barns säkerhet. 

 

Vi har använt oss av Goffmans (2014) rollteori för att skapa en förståelse för varför det kan 

vara viktigt att som förälder försvara sitt föräldraskap efter en orosanmälan. Vår tolkning av 

rollteorin i relation till föräldraskapet är att föräldrar genom sin föräldraroll strävar efter att nå 

upp till de identitetsvärden som finns i samhället kring föräldraskapet. I denna strävan efter att 

uppnå idealet krävs också att inför andra dölja de delar som inte stämmer överens med dessa 

värden. Genom att försvara sitt föräldraskap kan föräldern försöka leva upp till de krav som 

finns utifrån föräldrarollen och det är i strävan efter att leva upp till idealet det blir viktigt att 

försvara denna roll inför andra.  
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TS försöker i tråden definiera, inför sig själv och de som tar del av tråden, den situation som 

inträffat. Genom sättet hon försvarar det som hänt och att hon flera gånger förklarar 

händelseförloppet och varför det stått ättika framme påverkar hon också de som läser till att 

tolka situationen som en olyckshändelse. För TS verkar det så pass viktigt att försvara sin 

föräldraroll att hon aktivt gör det i ett forum där hon är anonym. Vi kan inte uttala oss om 

huruvida detta är något som sker även då TS interagerar med någon ansikte mot ansikte men 

utifrån diskussionerna i tråden kan vi se att detta åtminstone är något som sker där.  

 

Vikten av att försvara sitt föräldraskap kan förstås utifrån föräldraskapets ideal, som i tidigare 

forskning (Forsberg 2010, ss. 86, 92; Alstam 2016, ss. 202, 311, 315; Assarsson & Aarsand 

2016, ss. 84, 89; Dahlstedt 2010, ss. 52–53) kännetecknas av engagemang, valfrihet, ansvar 

och individualitet. Föräldrar som inte lyckas i sitt föräldraskap anses bara ha sig själv att 

skylla, då alla anses ha samma möjligheter. Att som förälder aktualiseras hos socialtjänsten 

innebär att någon i familjens omgivning anser att föräldrarna på något sätt brister i sitt 

föräldraskap. Detta innebär i sin tur att föräldern som individ har misslyckats med att göra rätt 

val, ta ansvar och visa engagemang i sina barn. För att undvika att av andra ses som en 

misslyckad förälder och individ blir det således viktigt att försvara föräldraskapet.  

 

I tråd 12 har TS man varit på stranden med deras dotter. Då mannen gått på toaletten har 

mannens vän haft uppsikt över barnet men barnets förskollärare som varit i närheten har 

uppfattat det som att barnet lämnats ensam och gjort en orosanmälan. TS visar genom sina 

inlägg att det som beskrivits i orosanmälan inte definierar hur hon eller hennes man är som 

föräldrar. Hon skriver bland annat att de aldrig lämnar sin dotter ensam, inte ens i sekunder, 

att mannens vän hade koll hela tiden och att hon vet att mannen aldrig skulle lämna barnet 

utan tillsyn. TS avslutar sedan tråden med att skriva: 

  

De kunde inte hitta något som misstänkte att mitt barn var i fara! Varken på dagis eller 

på BVC! Allt hat gått hur fint som helst hela tiden och vårt barn är prio nummer 1, 

SJÄLVKLART!  (12#66) 

  

Vikten av att definiera situationen som en olyckshändelse eller ett missförstånd snarare än en 

brist i föräldraförmågan kan handla om att försvara sig mot det stigma som uppstår efter en 

orosanmälan. Detta kan ses som en typ av stigma management, ett sätt att spela sin 

föräldraroll på ett sådant sätt att stigmat döljs. En orosanmälan är ett ifrågasättande av 

föräldraskapet, vilket här hanteras genom att föräldern visar upp en roll som stämmer överens 

med samhällets identitetsvärden. En olyckshändelse eller ett missförstånd är inte är 

stigmatiserande på samma sätt som att ha brustit i sin tillsyn av barnet. TS visar genom citatet 

att hon och hennes man har fin hand om sitt barn och att barnet har högsta prioritet för dem. 

TS har genom diskussionen försvarat sitt föräldraskap genom att visa att hon och hennes man 

lever upp till att vara de “goda” föräldrarna och att orosanmälan endast var ett missförstånd 

som dessutom grundar sig i att förskolläraren har någonting personligt emot föräldrarna. 

Orosanmälan hade således inte någonting med deras föräldraförmåga att göra utan den 

separeras från den föräldraroll de visar upp. Det ideala föräldraskapet innebär engagemang 

och barncentrering (Forsberg 2010, ss. 86, 92) och TS visar, genom att förklara grunden till 
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orosanmälan som ett missförstånd, att hon och hennes man inte brister i sitt engagemang utan 

har uppsyn över sitt barn. Genom att förklara att deras barn är har högsta prioritet för dem 

visar TS att hon och hennes man lever efter idealet om barncentrering, där barnet är det 

viktigaste och är i centrum.  

 

Tråd nummer 2 och 3 är startade av personer som varit hos en psykolog respektive på 

familjerådgivning och efter att ha berättat om konflikter i relationen fått veta att en 

orosanmälan för barnen kommer att göras. I trådarna finns en likhet i hur de försvarar 

föräldraskapet. De återkommer flera gånger i diskussionerna till att poängtera att de är bra 

föräldrar, även då ingen annan i diskussionen ifrågasatt dem. I tråd 2 skriver TS att: 

  

Får ändå en bra känsla när jag tänker på hur barnen har (och jag menar BRA) och 

hoppas att min och partners situation ska inte påverka på hur socialen tänker relaterad 

till barnen. Vi (vuxna) kommer lösa allt och vill inte dra barnen i detta - de ska få leva i 

sin "rosa" värld. .. (2#9) 

  

TS skriver att barnen inte är det minsta påverkade av det som hänt och att hon och hennes 

partner känner att inget av det de gör påverkar barnen negativt. I tråd 3 skriver TS att de ger 

massor med kärlek till sin son och att han är det käraste hon har, hon poängterar även att det 

är hennes man som skriker under deras bråk och att hon själv håller sig lugn för sonens skull. 

  

Jag förstår att det är hemskt när barn behöver bevittna bråk men finns det verkligen 

familjer där man inte bråkar? (3#4) 

  

Detta citat är också skrivet av TS och kan tolkas som att hon menar att även om de bråkar är 

de inte sämre än andra utan att bråk är något som förekommer i alla familjer. 

 

Dessa trådar tolkar vi genom att de visar på ett annat sätt att försvara föräldrarollen, nämligen 

att skilja föräldrarollen från den roll personen spelar när barnen inte är närvarande eller genom 

att normalisera bristen. Vi kan även här se att TS använder sig av stigma management. TS 

startar med att skriva att det förekommer bråk i familjen och kan således inte dölja eller 

bortförklara anledningen till att barnen aktualiserats hos socialtjänsten för att minska stigmat. 

I stället använder TS den typ av stigma management som innebär att göra motstånd mot 

samhällets identitetsvärden. Genom att argumentera för att alla familjer bråkar bör TS och 

hennes man tillhör de normala, inte avvikarna och bråk bör då enligt TS inte heller vara 

anledning nog att göra en orosanmälan. Att föräldrar bråkar ingår inte i det ideala 

föräldraskapet och är ingenting som visas upp i den främre regionen, men TS argumenterar 

här för att detta är något som sker i den bakre regionen. TS menar att alla familjer bråkar, 

även om detta inte är någonting som visas upp inför andra, och TS och hennes man är således 

normala.  

 

I tråd 4 har TS barn ramlat och slagit sig under en kväll då de haft vänner över. Då TS blev 

väldigt upprörd fick mannen följa med barnet till akuten och en av vännerna skjutsade honom. 

Då mannen druckit öl gjordes en orosanmälan av sjukvården. Det blir en diskussion kring 
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huruvida det är okej att som förälder dricka alkohol när barnen är vakna och TS försvarar 

händelsen i flera olika inlägg, bland annat genom att poängtera att mannen nästan aldrig 

dricker, hur många timmar det gick från att han drack alkohol tills det att olyckan inträffade 

samt en lång redogörelse över det som inträffat för att visa att det som hände var en olycka 

och inte beror på bristande föräldraskap. TS skriver även: 

  

Jag skulle kalla oss en helt vanlig Svensson familj, Volvo villa vovve :) har inga övriga 

problem och jag är som jag skrev i huvudinlägget i stort sett nykterist. Jag dricker 

endast vid något stort och det är sällan :) (4#12) 

  

TS framhäver här både att de är en ”vanlig” familj, inte har några andra problem och att hon 

inte dricker alkohol. Det framstår som viktigt för TS att visa på att de, trots att de nu fått en 

orosanmälan för sitt barn, är en vanlig familj och att hon och hennes man är bra föräldrar. Vi 

tolkar TS inlägg som att Volvo, villa och vovve och att vara en vanlig “Svensson” familj är 

idealet som TS vill uppnå och att det är en del av de identitetsvärdena kopplade till 

familjelivet som finns i samhället. Att visa att man är en vanlig “Svensson” familj kan vara ett 

sätt att visa att man är en familj som inte tillhör den avvikande gruppen som är i behov av stöd 

från socialtjänsten eller som brister i sin föräldraförmåga. I tidigare forskning framkom att 

föräldrar förväntas klara sig utan samhälleligt stöd (Alstam 2016, ss. 202, 311, 315; Assarsson 

& Aarsand 2016, ss. 84, 89; Dahlstedt 2010, ss. 52–53). Utifrån detta blir det extra viktigt att 

framställa sig som en familj som inte är i behov av stöd från socialtjänsten utan där 

föräldrarna är kapabla till att ta ansvar för sina barn. Att det finns en förväntan på att föräldrar 

ska klara sig utan samhälleligt stöd bidrar också till stigmatiseringen kring att ta emot stöd 

från socialtjänsten, vilket ytterligare kan öka behovet hos TS att positionera sin familj som en 

”vanlig” familj. 

  

Utifrån detta tolkar vi temat att försvara sitt föräldraskap som ett sätt att hantera det stigma 

som en orosanmälan kan ge. Föräldrar kan spela sin föräldraroll genom att försöka dölja de 

saker som inte lever upp till rollens normer och samhällets förväntningar. Genom att 

argumentera för att den incident eller situation som ligger till grund för orosanmälan är en 

olycka eller ett missförstånd skapas en distans mellan själva orosanmälan och föräldrarollen. 

Att normalisera situationen, att “det är något som sker i alla familjer” är också en strategi för 

att ta avstånd från den avvikande gruppen.  

 

Några personer skriver tvärtom att de inte upplevt det så jobbigt att ha mottagit en 

orosanmälan. Två av dessa personer skriver att: 

  

Jag tog faktiskt inte så hårt på det! Jag menar de ville träffa mig och min man först, 

sedan våra två äldsta barn, visst kändes det lite nervöst först, men sedan sa de: "vilka 

fina barn ni har!" Och då kändes allt bra, de förstod lixom att barnen mår bra och jag 

såg det bara som positivt att få det bekräftat av utomstående lixom! (1#3) 

  

Visst är det jobbigt. Men jag tror att det handlar mycket om hur man tar det. Kanske är 

det lättare när man kan förstå varför anmälan måste göras (även om den inte har någon 

grund), men jag tror ändå att det är viktigt att ta det för vad det är. Och att hellre gå ut 
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stärkt ur det hela; de hittade ju inget att anmärka på fast de kontrollerade ordentligt 

(1#4) 

  

Dessa personer ser kontakten med socialtjänsten som ett bevis för att de faktiskt är bra 

föräldrar, eftersom de efter orosanmälan blivit ”granskade” i sitt föräldraskap och fått 

bekräftat att barnen mår bra och att det inte finns någonting att anmärka på. En faktor som 

underlättar att som förälder ha mottagit en orosanmälan kan således vara att få bekräftelse i 

sitt föräldraskap. När föräldern i kontakten med socialtjänsten får sin föräldraroll bekräftad 

verkar det vara någonting som minskar stigmatiseringen och också minskar spänningen 

mellan föräldraskapet och orosanmälan.  

 

Genom detta tema kan vi utifrån vår analys se att det är viktigt för de föräldrar som skrivit i 

trådarna att ge en bakomliggande orsak till orosanmälan. Vi har uppfattat dessa orsaker som 

ett sätt att försvara föräldrarollen och kan se att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan det 

som förorsakat orosanmälan och föräldraförmågan. Vi har också kunnat se att föräldrar 

använder olika former av stigma management för att hantera det stigma som orosanmälan 

innebär, genom att försöka dölja stigmat eller, när det inte är möjligt, göra motstånd mot 

identitetsvärdena.  

 

6.2 Fokusera på anmälaren 

Nästa tema är att föräldrar hanterar en orosanmälan genom att lägga fokus på den som gjort 

orosanmälan till socialtjänsten. Med detta menar vi att föräldrarna, när de skriver i trådarna, i 

stället för att fokusera på sin egen roll i det som inträffat fokuserar på den som anmält och 

olika omständigheter kring det. Utan att kunna veta huruvida det funnits skäl för anmälan eller 

inte kan vi se ett tydligt mönster i att många föräldrar lägger stor vikt vid vem som gjort 

anmälan och vad denne persons intention med anmälan var.  

 

Vi kan se kopplingar till detta tema i tidigare forskning, där de professionella uttrycker att en 

viktig aspekt i att göra en orosanmälan är just hur föräldrarna kommer reagera mot dem som 

anmälare (Backlund, Wiklund & Östlund 2012, ss. 36–37; Schols, de Ruiter & Öry 2013, ss. 

9, 12). Detta bekräftar att anmälaren hamnar i fokus när de väljer att anmäla oro för ett barn. 

Vi kan se att föräldrarna uttrycker sina åsikter om anmälaren på forumen men de beskriver 

även hur de agerat utanför forumet, genom att exempelvis byta BVC efter att personal på 

BVC anmält oro för barnet. Även byte av verksamhet återkommer som tema i tidigare 

forskning, där personal oroade sig över just att föräldrarna ska byta BVC eller förskola så att 

de professionella förlorar insynen i barnets situation.  

 

Vi anmäldes av bvc så det bytte vi förstås. Men varje gång på nya bvc är man rädd att 

de ska bli lika galna som den förra. Även om vi rent logiskt vet att det är omöjligt för 

hon var nog psykopat den bvctanten! (1#1) 

  

De som anmälde oss kan jag lugnt säga att jag hatar. De borde förlora sina jobb och 

aldrig mer få jobba med folk. De fattade inte vad de förstörde!! (1#8) 
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Citat som detta återkommer i olika former i nästan alla trådar. I tråd 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13 och 14 

ligger fokus redan i trådstarten på den som gjort orosanmälan och även i många övriga trådar 

är det något som dyker upp antingen i TS senare inlägg eller hos övriga som deltar i 

diskussionerna.  

 

Missriktad välvilja är en kränkning. Det kändes som de ville poängtera och sätta sig 

över föräldern för att trycka till oss. Inte för att de var uppriktigt oroliga för min son 

(11#60) 

  

Anmälarens intentioner med orosanmälan framstår i vissa fall inte som att de menar väl och 

vill hjälpa utan som att en orosanmälan är ett sätt att trycka till föräldrar. Flera föräldrar 

uttrycker även att de hatar den som anmält.  

 

I tråd nummer 12 skriver TS, som nämnts tidigare, att hennes man varit på stranden och när 

han gått på toaletten lämnat deras dotter på stranden tillsammans med en kompis som suttit en 

bit bort. En personal från förskolan har sett detta och gjort en orosanmälan till socialtjänsten 

då hon uppfattat att barnet lämnades ensamt. TS skriver sedan att denna personal alltid ställer 

massa frågor till dem när de hämtar dottern på förskolan och att det verkar som att hon har 

något personligt mot familjen, vilket skulle ligga till grund för anmälan. TS skriver också att 

hon inte längre vill ha sin dotter på förskolan, trots att hon är nöjd med all övrig personal, hon 

benämner personen som anmälde som ”kärring” samt skriver att om dottern skulle lekt och 

fått blåmärken skulle personen i fråga säkert anmält detta också. TS menar även att personen 

gjort en orosanmälan eftersom hon vill sätta dit dem som föräldrar. 

  

TS får i diskussionen som följer medhåll från flera personer: 

 

Skulle vara fly forbannad och aldrig mer saga ett ord till den froken. Bara helt ignorera 

henne i framtiden (12#1) 

  

Jag skulle byta förskola med en gång. Även om ni inte får soc på er, och förskolechefen 

ger er rätt, så har du en människa som nu ansvarar för ditt barn, som inte verkar vilja det 

bästa för familjen. Byt förskola (12#37) 

  

Ytterligare personer skriver bland annat att personen som anmält är en vidrig människa, att TS 

bör prata med förskolechefen och försöka anmäla personen samt byta förskola. Några skriver 

även att personen som anmält verkar vara ”psykiskt störd”, farlig samt bör bli dömd för 

ärekränkning. 

 

Vår tolkning är att när en person samspelar med exempelvis förskollärare eller 

sjukvårdspersonal är detta något som sker i främre region, men att det kan uppstå situationer 

som angränsar till det privata. Exempelvis när en förälder söker vård eller stöd och då ger den 

professionella insyn i privata problem eller när ett barn berättar något för en förskollärare som 

föräldrarna inte själva valt att berätta. När föräldern befinner sig i den främre regionen 

försöker hen spela sin roll i enlighet med samhällets identitetsvärden, detta för att ge andra 
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uppfattningen av att de uppnår den idealiserade bilden av en förälder. När den professionella 

ifrågasätter detta blir det ett övertramp in i de privata, i den bakre regionen. När vi tar del av 

föräldrarnas berättelser tolkar vi deras reaktioner mot den som anmält som ett försvar mot att 

de har gått över en gräns in i det privata mot föräldrarnas vilja.  

 

Genom att framställa den som anmält som psykiskt sjuk eller som att deras anmälan bygger 

på lögner kan den egna rollen upprätthållas. Föräldern flyttar fokus från att situationen handlar 

om brister i föräldraskapet till att handla om brister hos den som anmäler. Föräldrarna på 

forumet försöker definiera situationen till att handla om den som anmält i stället för de 

eventuella brister hos föräldern som lett fram till orosanmälan och genom att lägga fokus på 

den som anmält och peka ut dennes brister lägger man över problematiken till den personen.  

 

Det går även att se en koppling till föregående tema, att försvara sitt föräldraskap. Ett sätt att 

minska stigmatiseringen som förälder är att visa att föräldern inte är “förövaren” som brister i 

omhändertagandet av sitt barn, utan är en förälder som är utsatt för anmälarens “brister”. 

Föräldern försvarar således sitt föräldraskap genom att påvisa att anledningen till att någon 

ifrågasätter föräldraskapet, och därmed gör en orosanmälan, är att anmälaren själv brister i sitt 

omdöme, till exempel att denna skulle vara psykiskt sjuk.  

 

Ett annat perspektiv på detta ges i tråd 5, 9, 10 och 15 där personerna som startat trådarna står 

i valet och kvalet för huruvida de ska göra en orosanmälan eller inte. 

 

 I tråd nummer 10 är en farmor orolig då hennes 4-åriga barnbarn sagt att mamma slår henne 

och TS vet nu inte om hon bör göra en orosanmälan eller inte. I tråden förs en diskussion 

kring huruvida man bör ta det på allvar när ett barn säger att någon slår eller inte, där många 

menar att många barn kan hitta på sådana saker. I dessa diskussioner blir det tydligt att det 

inte tycks vara okej att göra en anmälan i ”onödan”, många tycker inte att det räcker med att 

barnet säger att mamma slår för det är något som barn kan säga, alltså kan det vara så att det 

inte är sant. TS får även kommentarer så som: 

  

Kontakta absolut INTE socialen om du vill behålla kontakten med ditt barn och 

barnbarn!!!! (10#1) 

   

Dessutom lär nog socialtjänsten inte göra så mycket (…) Du kommer däremot 

garanterat förlora kontakten med dom (10#3) 

  

Jag hade ALDRIG NÅGONSIN förlåtit en förälder eller svärföräldrer som socanmäler! 

Så du kommer troligen inte träffa den familjen inklusive barnbarnet mer någonsin. Men 

du kanske har fler barnbarn så det inte är nån förlust?! (10#19) 

  

Även TS bekräftar att hon känner oro över att tappa kontakten med sitt barnbarn om hon 

skulle göra en orosanmälan. Även vid oro för att ett barn utsätts för fysiskt våld är inte 

orosanmälan en självklar väg att gå utan den som funderar på att anmäla oro måste även ta 

ställning till hur föräldern kommer att reagera på anmälan. Att det finns oro för ett barn verkar 

således inte vara det enda som avgör om en orosanmälan ska göras. Oron för barnet vägs mot 
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anmälarens relation med barnets föräldrar och det finns en tydlig medvetenhet kring att en 

orosanmälan kan förstöra denna relation. Gränsen mellan den främre och bakre regionen, 

mellan det en person väljer att visa upp och det som hålls privat, tolkar vi som något även de 

föräldrarna samspelar med upprätthåller och vi kan se att det finns en medvetenhet om vart 

gränsen går och det krävs mycket för att någon ska gå över denna gräns. Orosanmälan är till 

för barnet, men barnets behov verkar vägas mot föräldrarnas känslor och rätt till sitt privatliv 

när en person försöker bestämma sig för om en orosanmälan ska göras eller inte.  

  

I tråd nummer 5 och 15 funderar respektive TS på huruvida de ska anmäla oro för ett barn i 

deras närhet. I tråd nummer 5 frågar TS om andra skulle våga göra en anmälan om det gällde 

deras vän. Några personer tycker att oron kring barnet är tillräckligt stort för att en 

orosanmälan ska göras men flera skriver också kommentarer så som: 

  

Det kan mycket väl bli så att mamman tar mycket illa upp om TS påtalar att barnet inte 

utvecklas normalt (5#13) 

  

Frågan är om du vill din väns barn väl och om det övergår att eventuellt såra din vän? 

(5#4) 

 

Denna tråd avslutas med att TS skriver:  

 

vet inte vad jag ska göra. Antar att jag får strunta i detta bara.. (5#26).  

 

Även TS i tråd nummer 15 får liknande svar:   

 

Om ni anmäler till socialtjänsten får ni nog räkna med att bli portade där, och det 

gynnar ju knappast pojken (15#5) 

  

På samma sätt som TS i tråd nummer 5 skriver även TS i tråd nummer 15 att:  

 

Hej Jag har diskuterat med min man och vi kommer inte att anmäla till socialen för vi 

ska inte lägga oss i andras liv på det sättet, men vi ska fortsätta att hjälpa till på något 

sätt (15#44) 

 

Att göra en orosanmälan är således att lägga sig i någons liv och trots att båda dessa personer 

känner oro för ett barn väljer de att inte göra någon orosanmälan. Detta på grund av att de inte 

vill riskera relationen med barnets förälder eller för att det helt enkelt är att gå över en gräns 

på ett sätt TS inte är villig att göra. Här konstrueras en verklighet som får konsekvenser för 

livet utanför forumet. I forumtrådarna konstrueras en verklighet där den person som gör en 

orosanmälan kommer att förlora kontakten eller skada relationen med den föräldern som 

orosanmälan gäller. De diskussioner som förs på forumet har en påverkan på den som startat 

tråden. Trots att de som svarar i tråden inte har någon kännedom om den person som en 

eventuell orosanmälan gäller, TS relation med den personen eller andra faktorer kring den 

aktuella situationen bidrar de alla till att konstruera en sanning kring vilka konsekvenser en 

orosanmälan kommer att ge. Trots att det som konstrueras på forumet inte nödvändigtvis 
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motsvarar hur situationen ser ut i verkligheten ger det konsekvenser i verkligheten i form av 

att den person som startat tråden väljer att inte göra en orosanmälan.  

 

Detta tema visar på att det finns en rädsla hos professionella såväl som hos privatpersoner 

som ska göra en orosanmälan över hur föräldrarna ska reagera och på att föräldrarna faktiskt 

reagerar på olika sätt mot den som anmält. I samspelet mellan exempelvis en sjuksköterska på 

BVC och en förälder spelar de båda varsin roll. I strävan efter konsensus i samspelet krävs att 

de båda döljer de sidor av sig själva som inte är accepterade i sammanhanget och gör en 

åtskillnad mellan vad de väljer att visa upp och vad de väljer att hålla privat och att de 

accepterar den roll som den andra visar upp. Om sjuksköterskan ifrågasätter föräldraskapet är 

det ett övertramp in i det privata som stör det konsensus samspelet strävar efter. Det blir då en 

obalans mellan sjuksköterskan och föräldern där sjuksköterskan pekat ut en brist som 

föräldern försökt dölja eller inte varit medveten om vilket vi tänker är en anledning till att 

föräldrarna i vårt resultat påpekar brister hos den som anmält. När föräldern som blivit 

ifrågasatt i sin föräldraroll i sin tur ifrågasätter den som anmält blir det ett sätt att försöka 

återfå balansen i relationen dem emellan.  

 

6.3 Fokusera på socialtjänsten 

Ett annat tema vi kunnat se vid genomläsning av materialet är att många användare reagerar 

på att ha mottagit en orosanmälan genom att de lägger fokus på socialtjänstens arbete. I 

föregående tema kunde vi se att flera föräldrar skriver antingen om att den som anmält dem 

gör det för att hämnas, att det handlar om ett missförstånd eller en olycka eller att det som står 

i orosanmälan är lögner. Som en förlängning på detta riktas även fokus mot att socialtjänsten i 

sin tur sedan går på dessa lögner som står i orosanmälningarna:  

  

Värst av allt är att soc. först gick på lögnen och ryckte ut akut. Ni borde ha bättre koll. 

Att ens tro på den lögn hon kom med, det var ju fullkomligt absurt! (1#8)  

  

Tidigare forskning visar att föräldrar som mottar en orosanmälan och upplever stigmatisering 

kan reagera på detta med oro, ilska och motvilja mot socialtjänsten (Sundell et al.  2007, ss. 

107–108). Detta återkommer även i vårt resultat då föräldrar på olika sätt uttrycker både oro 

och ilska i relation till socialtjänsten.  

 

I tråd nummer 8 skriver TS att förskolan har gjort en orosanmälan då hennes barn sagt att 

pappa slår lillebror. TS är väldigt upprörd över detta då det inte finns någon lillebror i 

familjen och skriver: 

  

Läser ofta om hur överbelastade de är med anmälningar och barn som far 

illa för att de inte räcker till, men de har både tid och resurser till en utredning som 

faktiskt saknar total grund (8#TS) 

  

TS skriver att socialtjänsten valt att öppna utredning utan att kolla upp fakta, att socialtjänsten 

anmält detta till polisen och att föräldrarna är dömda på förhand. I den diskussion som följer 
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går nästan alla svar ut på att de som svarar anser att förskolan gjort rätt, då anmälningsplikten 

gör att de måste anmäla misstankar om våld och även att socialtjänsten gör rätt då de måste 

utreda sådana misstankar. Diskussionen förs till stor del kring att ett barn som säger att en 

lillebror blivit slagen egentligen själv kan ha upplevt våld. TS får inget medhåll i diskussionen 

och ”försvinner” ganska snabbt, det vill säga slutar svara. Mot slutet får dock TS medhåll från 

några personer, varav en skriver: 

  

Sverige har varit galet länge... Det är sjukt att så många föräldrar har inställningen att 

"soc gör ju bara sitt jobb", "det är ju bara en utredning, är ni oskyldiga kommer inget 

hända" osv. Skulle vilja se hur lugna de skulle vara om de själva blev falskt anklagade 

för misshandel eller vanvård! (8#41) 

  

Denna användare menar att de personer som skriver att socialtjänsten gör ett bra jobb helt 

enkelt är personer som inte själva varit i den sitsen att de mottagit en orosanmälan eller varit 

föremål för en utredning. Samma åsikt delas av en annan användare som menar att det är lätt 

att tro bra saker om socialtjänsten om man själv inte haft någon kontakt med dem. Denna 

användare ger även rådet att den som fått en orosanmälan behöver prata med olika 

organisationer och få hjälp för att inte “fastna i socialtjänstens klor”: 

  

Ts man kan lätt förledas och tro allt gott om socialtjänsten om man inte tidigare har haft 

någon erfarenhet av hur det fungerar i praktiken på denna myndighet. Ni som familj 

behöver prata med andra, vilket kan var juridiskt insatta, olika organisationer så som 

Rädda Barnen, PappaBarn, BarnetsBästa mfl. och det måste ni göra snabbt innan ni ev. 

fastnar i klorna på Socialtjänsten. Det är så otroligt lätt att hamna fel i detta "spel" och 

det tar så otroligt med kraft att komma rätt igen om det ens är möjligt beroende på vad 

som följer. Jag har personlig kunskap om hur det fungerar, och det är något helt annat 

än många sk. "förstå sig påare" som inte själv upplevt hur det fungerar i praktiken 

(14#28) 

  

Många andra åsikter om socialtjänsten framkommer i olika trådar och vår upplevelse är att 

många är arga eller upprörda över hur socialtjänsten arbetar. I tråd nummer 1 efterfrågar TS 

andra personers upplevelser av att ha fått en orosanmälan och ber om råd kring hur man går 

vidare. Detta öppnar upp för att flera personer delar med sig av sina upplevelser och föräldrar 

delar med sig av erfarenheter av att socialsekreterarna letar småfel som förstoras upp, hittar på 

och förvrider saker, förvandlar positiva saker till negativa, utelämnar det som talar för 

föräldrarna och ljuger. En användare skriver: 

 

Jag har inte ord för hur mycket jag hatar er och det ni gör. "Samhället sköter sin plikt", 

yeah right. Om det är samhällets plikt att krossa familjer och knäcka föräldrar gör ni er 

plikt, annars inte (1#10) 

  

Många användare reagerar även över att ha varit föremål för en utredning genom att uttrycka 

åsikter om socialsekreterarna och många uttrycker ett missnöje över det arbete de utför. En 

användare menar att många som arbetar inom socialtjänsten är unga och utan erfarenhet vilket 
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innebär en risk för rättssäkerheten, en annan skriver att det finns socialsekreterare som baserar 

hela sin utredning på skvaller och ljuger och att man som klient är rättslös. 

  

Ni soctanter som har barn borde underkastas dessa kränkande utredningar och placeras 

på utredningshem i tre månader, så ni får se vad ni gör mot folk! Och i mina mörkaste 

stunder önskar jag nästan att ni själva skulle bli av med era barn så ni får känna hur det 

känns (1#10) 

  

Efter många år av detta tycker jag att soc bör eller avskaffas omedelbart eller att man 

ska kunna hålla sockärringar ansvariga för sina handlingar, begångna fel ska kunna dela 

ut fängelsestraff! (11#90) 

  

När vi tar del av dessa diskussioner får vi intrycket av att vissa föräldrar upplever en okunskap 

hos socialsekreterarna kring hur deras handlande påverkar föräldrarna och att om 

socialsekreterarna var medvetna om detta skulle de hantera situationen på ett annat sätt. I 

tidigare forskning betonar Sjögren (2018, ss. 135, 150) vikten av att som socialsekreterare ha 

en förståelse för klientens utsatthet och förståelse för klientens upplevelse av att ha kontakt 

med socialtjänsten för att kunna skapa en bra relation. Kopplat till vårt resultat framstår det 

som att det är just denna förståelse föräldrarna saknar hos socialtjänsten, då deras upplevelse 

är att socialsekreterarna inte förstår hur deras handlande påverkar föräldrarna. Vi har ingen 

möjlighet till att försöka analysera socialtjänstens arbete gentemot föräldrarnas upplevelser i 

dessa fall. Föräldrars upplevelser av att socialtjänsten hanterat deras ärende fel kan ha sin 

grund i faktiska brister i utredningsarbetet. Tidigare forskning bekräftar att föräldrar i sin 

kontakt med socialtjänsten upplever att socialsekreterare missuppfattar det föräldrarna säger 

och gör feltolkningar (Bozan & Gruber 2014, ss. 23–26) och att det finns en oro hos föräldrar 

för vad som kommer hända med deras barn (Sjögren 2018, s. 154).  

 

Det kan också handla om att föräldrarna försöker visa på brister hos socialsekreterarna som ett 

sätt att hantera den stigmatisering och det ifrågasättande av föräldraskapet som kontakt med 

socialtjänsten innebär. Tidigare forskning visar på att föräldrar i mötet med socialsekreterare 

upplever att de är i underläge (Bozan & Gruber 2014, ss. 23–26). När en förälder upplever att 

socialsekreteraren ifrågasätter den idealiserade bilden av föräldraskapet som man försöker 

visa upp kan det också leda till att föräldern i sin tur ifrågasätter socialsekreterarens roll 

genom att uppmärksamma att många socialsekreterare är unga, oerfarna och inte kan se 

skillnad mellan lögner och sanningar. Utifrån vårt resultat tänker vi att en anledning till att 

föräldrar lägger fokus på brister hos socialsekreterarna är ett sätt att försöka jämna ut det 

underläge de upplever att de själva befinner sig i. 

  

Vi tolkar även upplevelsen av att vara i underläge till främre och bakre region, genom att 

föräldern i möte med socialtjänsten inte kan styra vad hen vill visa upp på samma sätt som i 

annan interaktion. Förutsättningen för kontakten mellan föräldrar och socialsekreteraren är att 

socialsekreteraren kommer att ställa frågor om barnet, föräldraskapet och familjen. Föräldern 

kan då tvingas berätta om saker som hen i andra sammanhang skulle välja att dölja. Detta 

bekräftas av tidigare forskning, som visar att föräldrar upplever att kontakten med 
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socialtjänsten efter en orosanmälan som jobbig utifrån att socialtjänsten ”rotar” i föräldrarnas 

privatliv (Davidsson & Bredmar 2012, s. 79). Relationsskapandet mellan socialsekreterare 

och klient påverkas av att socialsekreterarens uppgift är att bedöma föräldraförmågan och att 

klienten upplever sig bli granskad (Sjögren 2018, s. 139). Forskningen visar också att 

föräldrar upplever obehag redan innan första mötet äger rum, då ett avvikande beteende är en 

förutsättning för att få stöd från socialtjänsten och föräldern därför upplever sig som en 

avvikare redan då hen söker stöd (Bozan & Gruber 2014, s. 51). Vår tanke utifrån detta är att 

föräldrar som inte själva söker stöd utan som aktualiseras på socialtjänsten utifrån en 

orosanmälan bör kunna uppleva sig som avvikare på samma sätt. Som nämnts under bakgrund 

och som bekräftas av forskningen är den sociala barnavården ett residualsystem, det är en 

förutsättning att föräldern avviker från ”det normala” för att få stöd. Att få en orosanmälan är, 

till skillnad från att själv söka stödet, att bli tvingad in i en avvikarroll. 

  

När föräldrarna hanterar orosanmälan genom att fokusera på socialtjänstens arbete och 

ifrågasätta det jobb de gör eller socialsekreterarnas kompetens kan det således vara ett uttryck 

för att de har tvingats in i en avvikarroll där de tvingas visa upp sidor för socialsekreterarna 

som de annars tillhör det privata. Detta kan i sin tur påverka socialsekreterarens möjlighet att 

skapa en relation till föräldern för att kunna samarbeta kring barnet. Tidigare forskning visar 

på vikten av att som socialsekreterare skapa en relation till och ett samarbete med klienten, 

även i de fall klienten själv inte valt att ha kontakt. Om detta inte sker finns en risk att 

socialsekreteraren inte kommer vidare i arbetet (Sjögren 2018, ss. 124, 139).  

 

6.4 Skydda sig mot framtida anmälningar 

Det sista och avslutande temat är att skydda sig mot framtida anmälningar då vi upplever att 

det finns ett mönster i att de föräldrar på forumet som har fått en orosanmälan på olika sätt 

skriver om hur de skyddar sig mot att det ska hända igen. I trådarna framkommer en bild av 

att personer som tidigare fått en orosanmälan på olika sätt undviker kontakt med 

professionella då de inte längre känner tillit till att det de berättar kommer att stanna mellan 

dem utan kan föras vidare till socialtjänsten.  

 

I tråd 2 har TS varit hos en psykolog och berättat att hennes man knuffat henne under ett bråk. 

Psykologen har då sagt att hen ska göra en orosanmälan för TS barn till socialtjänsten, varpå 

TS frågar användarna på forumet vad som kommer hända nu. Genom de svar som följer på TS 

fråga blir det tydligt att de som har fått en orosanmälan försöker skydda sig själva genom att 

försöka försäkra sig om att inte behöva gå igenom samma sak igen. 

  

Det jag lärt mig, är att aldrig säga något till någon. Ord kan oftast misstolkas, och 

blossas upp från en fjäder, till en hel höna. Sedan är man inne i karusellen, och får 

förklara sig mycket tydligare, så myndigheter förstår att det inte var så farligt, det man 

sa. Mitt råd är, att inte prata med psykolog, eller annan myndighetsperson. Bättre du 

ringer jourhavande präst, eller någon kvinnolinje (2#8) 
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Detta råd följs av fler liknande råd, som alla går ut på att inte prata med någon som har 

anmälningsskyldighet. Majoriteten av de föräldrar som delar med sig av dessa berättelser 

skriver att de själva har mottagit en orosanmälan eller har erfarenhet av socialtjänstens arbete. 

Vår upplevelse när vi tar del av det som skrivs är att det finns både en rädsla för att det ska 

leda till en orosanmälan om man som förälder söker vård eller öppnar upp om sina problem 

samt en misstro till de professionella som kan misstolka eller förstora upp saker. Som en 

användare uttrycker det;  

 

Det gäller att ha en perfekt fasad inför vården, dagis och skola annars riskerar man att 

bli anmäld och saker och ting hamnar i ens journaler (2#5) 

 

Som redan nämnts antar föräldrarna en roll när de samspelar med andra och kan försöka visa 

upp en idealiserad bild av föräldraskapet genom att dölja det som inte lever upp till samhällets 

normer i den bakre regionen. Citatet ovan visar tydligt hur rollen fungerar som ett skal över 

identiteten, där det inför andra är viktigt att visa att man lever upp till samhällets 

identitetsvärden som finns för föräldraskapet för att inte riskera att uppfattas som en dålig 

förälder. Att visa de sidor av föräldraskapet som inte lever upp till samhällets identitetsvärden 

är förknippat med risken att bli anmäld. Att spela sin roll är således viktigt inte bara för att 

föräldern själv har en önskan om att framstå som en bra förälder utan också då det är ett krav 

för att få utöva sitt föräldraskap utan inblandning av socialtjänsten. 

 

En möjlig förklaring till att föräldrar som mottagit en orosanmälan undviker kontakt med 

professionella kan vara att de i tidigare kontakt gått ur sin roll och valt att visa upp och söka 

hjälp för de saker som inte stämmer överens med idealet. Om den professionella sedan, enligt 

föräldern, svikit detta förtroende genom att göra en orosanmälan har föräldern lärt sig att hålla 

på sin fasad och sin roll även inför de professionella som finns till för att ge stöd. Föräldrar 

som inte delger information om sitt privatliv riskerar inte heller få den informationen 

ifrågasatt.     

 

Många föräldrar skriver att de helt tappat tron på sjukvården efter att sjukvården gjort en 

orosanmälan; 

 

Och precis som du säger är man rädd att nåt annat som händer ska anmälas på pin kiv 

bara. Att sonen gör illa sig (gör barn förr eller senare)- vågar man åka på akuten då? 

(1#1) 

  

De hade nåt personligen emot mig och anmälde mig p.g.a det. De fick mig att helt tappa 

förtroendet för vården och jag kommer i all framtid att dra mig för att söka hjälp (1#8) 

  

Det går t ex inte att söka vård för missbruk om man har hemmaboende barn utan att bli 

anmäld. Myndigheter bakbinder alltså föräldrar, man behöver vård, stöd och hjälp men 

kan inte söka det för då anmäler de till soc (3#9). 

  

Man ska öht inte berätta något känsligt för någon inom vården (2#2). 
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Citat 3#9 visar tydligt på det motsägelsefulla förhållandet som finns mellan att som förälder 

behöva stöd i exempelvis ett missbruk men samtidigt inte våga söka detta stöd då det finns 

risk att de som ska stå för hjälpen samtidigt gör en orosanmälan till socialtjänsten.  

 

Andra föräldrar skriver att skolan gjort orosanmälningar för att föräldrarna klagat, vilket gör 

att föräldrarna nu inte längre vågar klaga på skolan om de upplever att någonting är fel. Flera 

skriver att de inte pratar med psykologer eller vårdpersonal och att det gäller att visa upp en 

perfekt fasad för att undvika att bli anmäld. Att inte berätta någonting för förskolepersonal och 

inte dela med sig av problem till någon utanför den egna familjen är andra sätt föräldrar 

skyddar sig mot framtida orosanmälningar och flera uttrycker att de efter att ha mottagit den 

första orosanmälan blivit paranoida. En förälder skriver att;  

 

Ändå har jag än idag inte släppt detta. Jag berättar så lite som möjligt för fröknar och 

annan dagispersonal, man vet aldrig om de kan misstolka något och i kombination med 

att man är en yngre förälder så vet man aldrig vad som kan hända. Jag är sjukt paranoid 

efter det här och får vi fler barn kommer jag att byta till ett dagis med en annan chef 

(1#33) 

 

Tidigare forskning visar att lärare och sjukvårdspersonal ser relationen med föräldrar som 

viktig i arbetet med barnen och att de har en rädsla för att relationen till föräldrarna kommer 

att skadas eller gå förlorad om de gör en orosanmälan (Schols, de Ruiter & Öry 2013, ss. 9, 

12; Backlund, Wiklund & Östlund 2012, ss. 36–37). Vi kan i vårt resultat se att relationen 

föräldrar har till både sjukvården och skolan har skadats efter en orosanmälan och föräldrarna 

får en rädsla för att söka hjälp. De professionella värderar relationen till föräldrarna som viktig 

men utifrån att föräldrar i rädsla för att bli orosanmälda igen inte längre vill ha kontakt bör det 

bli svårt för de professionella att behålla en relation som gynnar barnet.  

 

Den roll som spelas inför andra kan fungera som ett skal som döljer de sidor personen inte vill 

visa upp. Vi upplever att vissa föräldrar som mottagit en orosanmälan blir ännu mer måna om 

att undvika situationer där de riskerar att någon får ta del av de delar som inte lever upp till 

den ideala föräldrarollen. Vi tolkar det faktum att vissa föräldrar skriver att man inte ska dela 

med sig av någonting för någon utanför den egna familjen som att det är viktigt för dem att 

hålla en tydlig gräns mellan den främre och bakre regionen. Vi kan utifrån detta tema även se 

att det tycks vara viktigare att som förälder visa upp en perfekt fasad än att sträva efter att 

faktiskt vara en perfekt förälder. Det framstår som viktigt att kontrollera den bild som visas 

upp i den främre regionen, vilket också förutsätter att det finns något i den bakre regionen som 

föräldrarna är måna om att dölja. Detta stämmer överens med resultatet i Forsbergs (2010, ss. 

86, 92) studie, där det var viktigt för föräldrar att leva upp till idealet om att vara engagerade i 

sina barn, men lika viktigt att visa upp en bild av att vara en engagerad förälder inför andra.   

 

Tidigare forskning visar att föräldrar har negativa upplevelser och har upplevt obehag av att 

ha haft kontakt med socialtjänsten, bland annat genom att ha blivit ifrågasatta och anklagade, 

fått sänkt självkänsla, känslor av att inte bli trodda och av att ha blivit granskade och att 

socialtjänsten rotat i deras privatliv (Bozan & Gruber 2014, ss. 23–26; Davidsson & Bredmar 
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2012, s. 79; Sundell et al. 2007, ss. 107–108; Sjögren 2018, s. 159). Vi har på samma sätt 

kunnat se i vårt empiriska material att föräldrar haft negativa upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten efter en orosanmälan, vilket återspeglas i flera av våra teman. Att föräldrar har 

haft negativa upplevelser av kontakten med socialtjänsten är en förklaring till att föräldrarna 

vill skydda sig själva och sin familj från att behöva genomgå samma sak igen. En förälder 

skriver att;  

 

Det var jävligt jobbigt att gå igenom processen, och än i dag så är jag livrädd att något 

liknande ska hända igen, jag menar de har ju garanterat en mapp hos socialen om oss. 

"Ingen rök utan eld " (1#14) 
 

Detta citat visar hur föräldern är mån om att inte behöva gå igenom processen av att ha 

mottagit en orosanmälan igen då det upplevts som jobbigt. I detta fall har föräldern också en 

rädsla för att socialtjänsten efter den första orosanmälan har en ”mapp” om familjen och att de 

om ytterligare en orosanmälan skulle inkomma skulle tolka det som att två orosanmälningar 

inte kan vara en slump utan att det då måste finnas problem i familjen. Detta blir ytterligare en 

aspekt till varför det upplevs som viktigt att undvika framtida anmälningar, en rädsla för att 

flera orosanmälningar, oavsett om de är ”sanna” eller ej, skapar misstankar hos socialtjänsten.  

 

Det blir således ännu viktigare för föräldrar att visa en upp en perfekt fasad när någon sedan 

tidigare påpekat att det finns brister i föräldrarollen. Bozan och Gruber (2014, s. 51) visar på 

hur socialtjänsten är uppbyggt på att ett avvikande beteende är en förutsättning för att få hjälp. 

Detta skapar ett obehag hos individen, som vid kontakt med socialtjänsten automatiskt ses 

som en avvikare, som kan stanna kvar även efter att kontakten är avslutad. Utifrån detta tänker 

vi att föräldrar som en gång har tillhört gruppen avvikare och upplevt stigmatiseringen som 

medföljer har negativa erfarenheter av detta och därför håller en tydlig gräns mellan den bakre 

och främre regionen som ett sätt att skydda sig själva och sin föräldraroll.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse för hur föräldrar hanterar att motta 

en orosanmälan gällande deras barn. Detta utifrån den stigmatisering som kan uppstå vid en 

aktualisering hos socialtjänsten och det ifrågasättande av föräldraskapet som en orosanmälan 

innebär. Detta är en kvalitativ studie som strävar efter att få en inblick i föräldrarnas 

perspektiv genom att se hur föräldrar diskuterar ämnet på ett anonymt forum. Det föräldrar 

skriver på ett internetforum kan vara skrivet i affekt, det kan vara skrivet för att provocera 

eller väcka diskussion och ger inte heller någon helhet över föräldrarnas situation. Vårt 

resultat ger oss dock en inblick i vad det är som diskuteras och vad föräldrar lyfter fram och 

skriver om i relation till en orosanmälan.  

  

Vi har i vårt resultat kunnat se ett mönster i hur föräldrar diskuterar orosanmälningar på 

forumet och den första frågeställningen, vilka sätt att hantera orosanmälningar som går att se 

hos föräldrar på forumet, har besvarats genom våra fyra teman; försvara föräldraskapet, 

fokusera på anmälaren, fokusera på socialtjänsten samt skydda sig mot framtida anmälningar. 

Vi har i dessa teman kunnat se att föräldrar försvarar sin föräldraroll bland annat genom att 

visa på att orsaken bakom orosanmälan inte handlar om brister i föräldraskapet utan ett 

missförstånd eller olycka samt att det framstår som väldigt viktigt att upprätthålla bilden av 

sig själv som en bra förälder. Vi kan även se att många lägger fokus på den som gjort 

orosanmälan genom att visa på brister eller problem hos anmälaren och kan då minska 

trovärdigheten i orosanmälan och förskjuta problemet från föräldern till den som anmält. 

Många föräldrar lägger fokus på socialtjänstens arbete genom att visa på brister hos 

socialsekreterarna, bland annat att många socialsekreterare är unga, oerfarna och baserar 

utredningar på lögner eller skvaller. I det sista temat har vi kunnat se är att föräldrar som 

mottagit en orosanmälan hanterar detta genom att skydda sig mot att behöva gå igenom det 

igen, bland annat genom att undvika att söka stöd hos professionella med 

anmälningsskyldighet.  

  

Genom Goffmans teorier har vi försökt nå en djupare förståelse av dessa teman och 

därigenom besvarat vår andra frågeställning gällande stigmatisering och föräldrarollen. 

Utifrån detta kan vi se att föräldrarnas sätt att hantera orosanmälningar är kopplat till deras 

föräldraroll och hur de på olika sätt försöker försvara den inför andra. Genom att flytta fokus 

från sig själv till den som anmält eller till socialtjänstens arbete och att förklara orsaken 

bakom orosanmälan som en olycka, missförstånd eller som att anmälan grundar sig på lögner 

kan föräldrarna försvara sin föräldraroll och minska stigmatiseringen. Vi har sett att den som 

gör en orosanmälan kan gå över gränsen för det som anses vara privat och att föräldrar som 

aktualiseras hos socialtjänsten mot sin vilja blir tillskriven en avvikarroll och ett stigma. Vi 

ser också att socialsekreterare i mötet går in i det privata och minskar möjligheten för 

föräldrarna att själva styra över hur de vill framställa sin föräldraroll och vad de vill visa upp 

respektive hålla privat. Föräldrarollen förefaller vara väldigt viktig och att spela rollen i linje 

med de krav, normer och ideal som finns kring föräldraskapet gör att föräldrar försöker dölja 

de delar som inte stämmer överens med detta. 
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Denna studie har både gett oss en ökad förståelse och visat på resultat vi tror kan bidra till det 

sociala arbetet och öppna upp för vidare forskning. Socialsekreterare som möter föräldrar bör 

vara medvetna om de krav föräldrar har på att leva upp till samhällets normer, strävan efter att 

visa upp en idealiserad bild av föräldraskapet och hur detta kan påverka samarbetet mellan 

föräldrar, socialtjänsten och andra aktörer för att barn och familjer ska kunna få det stöd som 

de är i behov på bästa möjliga sätt.  

 

Utifrån vår tredje frågeställning har vi kunnat se hur diskussioner kring föräldrarollen och 

orosanmälningar förs på forumet. Vårt resultat har bland annat visat hur det i diskussioner 

skapas verklighetskonstruktioner kring de konsekvenser en orosanmälan kommer ge för den 

som anmält. Något vi fann intressant i tidigare forskning och i tolkningen av vårt eget resultat 

och vill lyfta för diskussion är att både privatpersoner och professionella inom skola och 

sjukvård antingen tvekar inför eller väljer att inte göra en orosanmälan trots att de misstänker 

att ett barn far illa. Vi har genom tidigare forskning sett att personal inom skola och sjukvård 

väger in föräldrarna och deras eventuella reaktioner när de ska avgöra huruvida de ska anmäla 

oro för ett barn och att det finns en rädsla för att föräldrarna ska reagera med ilska och ta 

barnet ur verksamheten. I vår studie framkommer en bild av att föräldrar på olika sätt hanterar 

den orosanmälan som gjorts genom att lägga fokus eller skuld på anmälaren. Vi har sett både 

hur föräldrarna skriver om detta på forumet men också hur de beskriver handlingar som 

utförts utanför forumet, som exempelvis att de bytt BVC eller förskola vilket bekräftar de 

professionellas oro som framkommer i forskningen. Vårt material har även visat hur 

privatpersoner som skriver på forumet valt att inte anmäla oro för barn i deras närhet på grund 

av rädsla för hur föräldrarna ska reagera eller för att de inte vill lägga sig i föräldrarnas 

privatliv. Vi kan således se att de verklighetskonstruktioner som skapas på forumet får 

konsekvenser i verkliga livet. Både tidigare forskning och vårt empiriska material visar 

således på en problematik i att personer kan undvika att anmäla oro för ett barn på grund av de 

sätt föräldern kan antas reagera eller hantera detta på. Hur föräldrar hanterar en orosanmälan 

påverkar således i sin tur benägenheten att anmäla oro för ett barn.   

  

Utifrån vårt resultat kan vi även se att vissa föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten 

efter en orosanmälan undviker kontakt med professionella som har anmälningsskyldighet, 

exempelvis psykologer, kuratorer eller personal på BVC då de har en rädsla för nya 

anmälningar. Som exempel kan vi se att föräldrar inte söker hjälp för sitt missbruk på grund 

av rädsla just för att bli föremål för en utredning hos socialtjänsten. När en förälder undviker 

att söka hjälp för sitt missbruk missgynnar det barnet och således kan föräldrars rädsla för att 

ta emot stöd från professionella med anmälningsskyldighet gå ut över barnet. 

  

Vi kan se en problematik i att föräldrar som upplever att de behöver stöd från sjukvården, en 

kurator eller psykolog inte vågar söka detta stöd då de har en rädsla för socialtjänsten. Detta är 

ett resultat ur studien vi vill lyfta då det har stor relevans för det sociala arbetet. Ett första steg 

mot att kunna minska rädslan och stigmatiseringen i att som förälder ha kontakt med 

socialtjänsten är att det sociala arbetet får en medvetenhet om hur en orosanmälan faktiskt 

påverkar föräldern i sin vardag. Att en förälder efter en orosanmälan har en rädsla för 

socialtjänsten bör kunna ses som ett uttryck för att socialtjänsten brister i att skapa relationer 
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där föräldrarna känner sig trygga i att socialsekreterarna, i samarbete med föräldrarna, arbetar 

för barnets bästa. Som Sjögren (2018, s. 124) uttrycker det så är det viktigt att som 

socialsekreterare avdramatisera situationen. Denna studie ger implikationer på att det sociala 

arbetet bör uppmärksamma denna problematik och att socialsekreterare behöver får en 

medvetenhet kring hur kontakten med en förälder kan påverka huruvida denna förälder vågar 

söka stöd i framtiden.  

 

Om föräldrarna söker det stöd de behöver kan det stärka dem i sitt föräldraskap men om den 

professionella då gör en orosanmälan finns risk att föräldern i stället reagerar med att lägga 

skulden på den som anmält och avsluta kontakten. Om föräldern då inte heller samtycker till 

att få stöd från socialtjänsten kan det leda till negativa effekter för barnet och att föräldern inte 

får det stöd hen från början sökte. Vi anser dock inte att en professionell som misstänker att 

ett barn far illa inte bör göra en orosanmälan men vi kan se att det är en viktig problematik att 

lyfta, då det med tydlighet är något som påverkar både den som är orolig för barnet, 

föräldrarna och i förlängningen också barnet själv. Vår studie visar att föräldrar kan uppfatta 

en orosanmälan som ett ifrågasättande av föräldraskapet och hantera detta genom att på olika 

sätt lägga fokus eller skuld på den som anmält och det är intressant att föra diskussioner kring 

hur de professionella ska kunna fortsätta agera som ett stöd för föräldrar och samtidigt kunna 

uppmärksamma socialtjänsten på eventuell oro. 

  

Vi har här lyft två viktiga ämnen som uppkommit ur vår studie, att föräldrar inte vågar söka 

hjälp på grund av rädsla för att få en orosanmälan samt att personer undviker att 

anmäla oro för barn de misstänker far illa på grund av rädsla för hur föräldrarna kommer 

reagera. Vi har genom vår analys och de teoretiska begrepp som använts för att analysera 

materialet försökt ge en djupare förståelse för dessa fenomen kopplat till föräldrarollen och 

skillnaden mellan främre och bakre region, det vill säga det publika och det privata och på 

vilket sätt en orosanmälan kan vara ett ifrågasättande av den roll föräldrarna spelar samt ett 

övertramp in i det privata. Vi har i analysen resonerat kring hur hjälpsökande föräldrar 

tillfälligt låter någon se vad som finns innanför den roll de visar upp utåt och att om den 

professionella då anmäler oro för förälderns eventuella brister lär sig föräldern att hålla 

hårdare på detta skal nästa gång. 

  

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till det sociala arbetet genom en ökad förståelse 

för hur en orosanmälan kan påverka förhållandet mellan förälder, anmälare och socialtjänst, 

hur föräldrar i sin vardag hanterar kontakten med socialtjänsten efter en orosanmälan samt hur 

samhällets normer kring föräldraskapet bidrar till detta. Som socialsekreterare är det viktigt att 

ha en förståelse för dessa frågor för att kunna skapa ett hållbart samarbete och samverkan med 

föräldrar och andra aktörer kring barnet. Med den ökade förståelsen kring hur föräldrar 

hanterar en orosanmälan som denna studie bidragit med kan vi se att kunskapen kan fungera 

som en ingång för socialsekreterare att lyfta upp och uppmärksamma föräldrars reaktioner vid 

en orosanmälan, både upplevelsen av att behöva försvara sig men också hur relationen till den 

som anmält påverkats.  
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Medvetenheten om att anmälaren och socialtjänsten kan gå över gränsen mellan vad som är 

privat och vad som visas utåt vid en orosanmälan ger socialsekreteraren en förståelse för 

situationens sårbarhet. Att kliva in i en individs bakre region kan uppfattas som ett övertramp 

som vi i vårt resultat kan se är mycket starkt kopplat till förälderns relation med anmälare och 

socialtjänst. Detta visas även genom den tidigare forskning vi presenterat där föräldrar 

upplever sig vara i en utsatt situation i mötet med socialtjänsten, en ovilja att dela med sig av 

information och att föräldrar är rädda för att bli missförstådda av socialsekreteraren.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att vår studie bidrar till det sociala arbetet på flera sätt. Genom 

att öppna upp för en diskussion med föräldern som mottagit en orosanmälan för sitt barn 

skapas möjligheten att undvika missförstånd och att skapa en samsyn på varför en anmälan 

gjorts, intentionen med den och vad socialtjänstens arbete vid en orosanmälan innebär. Detta 

bidrar till att samverkan kring barnet underlättas och att barnet och familjen som är i behov av 

eventuellt stöd kan få den hjälpen de behöver. Som tidigare nämnts är det av vikt för 

socialsekreterare att skapa och bibehålla en relation med klienten där stigmatisering och oro 

kan vara ett hinder, vilket gör att uppmärksammandet och diskussionen av fenomenet 

underlättar arbetet med relationen till föräldrar och i slutändan också arbetet för barnets bästa.  

 

Just vår studie bidrar med en inblick i föräldrarnas egna diskussioner med varandra där 

upplevelser och åsikter uttrycks. Detta gör att vår studie bidrar med en ny kunskap från ett 

perspektiv på orosanmälningar som vi kan se inte har getts något större utrymme i tidigare 

forskning.  

 

7.1 Vidare forskning 

Vi har under arbetet med denna studie sett ett behov av vidare forskning kring hur kontakten 

med socialtjänsten efter en orosanmälan påverkar föräldrar i deras vardag och hur de hanterar 

det. Det har blivit tydligt att det finns en stigmatisering i att aktualiseras hos socialtjänsten och 

vi anser att det krävs ytterligare forskning för att belysa frågan hur föräldrar kan få hjälp att 

hantera denna stigmatisering.  

 

Vi har i denna studie presenterat olika sätt en förälder kan hantera att motta en orosanmälan 

och vilka konsekvenser detta kan ge för det sociala arbetet. Framtida forskning bör bygga 

vidare på vilket stöd föräldrar kan behöva efter en orosanmälan och på vilket sätt kontakten 

med socialtjänsten kan avdramatiseras. Vi ser en problematik i att föräldrar inte vågar söka 

stöd och att både privatpersoner och professionella ibland väljer att inte anmäla oro. Vi tänker 

att detta är frågor som bör lyftas och göras till föremål för vidare forskning, där både 

föräldrar, socialtjänst och professionella behöver vara delaktiga.  
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