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1. INLEDNING 

”Någon har gjort en barnskyddsanmälan om vår familj och de 

ringde precis och bokade en tid för ett möte. Nu undrar jag 

hurudan process vi har framför oss?” 

Citatet ovan är från ett öppet diskussionsforum på nätet, och illustrerar hurudana tankar 

föräldrar ofta har när de kommit i kontakt med barnskyddet. Det är naturligt att känna sig 

rädd och osäker inför något man inte känner till, och det är vanligt att familjer ser 

barnskyddet som ett hot (Hietamäki, 2015, 168). Människor i kris har en tendens att söka 

hjälp och stöd av andra i samma situation, och internet har blivit ett naturligt forum för 

att göra detta (Barak, Boniel-Nissim, & Suler, 2008). Hur föräldrar förhåller sig till 

barnskyddet har en stor betydelse för hur samarbetet med socialarbetaren fungerar och 

för hur barnskyddsprocessen lyckas (Hietamäki, 2015, 169), och därför är det viktigt att 

ha en förståelse för hur dessa förhållningssätt formas och utvecklas. I denna avhandling 

undersöker jag hur barnskyddet framställs i ett öppet diskussionsforum på nätet, och tittar 

närmare på hurudana bilder av barnskyddet som målas upp och vem det är som bidrar till 

diskussionen. 

Social media är ett aktuellt forskningsämne, eftersom användningen av social media och 

informationssökning på internet ökat markant under det senaste årtiondet. Idag är det ett 

vardagligt fenomen och människor i alla åldrar använder internet för att söka och dela 

information, knyta kontakter till människor i liknande livssituationer, samt för utbyte av 

åsikter gällande olika ämnen (Munnukka, Kiikkala & Valkala, 2005, 241). När människor 

möter kriser av olika slag, är en naturlig reaktion att söka information och hitta personer 

med liknande erfarenheter (Barak, Boniel-Nissim, & Suler, 2008). Ett 

barnskyddsklientskap kan innebära en sådan kris för en familj, och nätet kan vara första 

stället där föräldrar söker information och kamratstöd i en sådan kris. Därför är det inte 

irrelevant hur barnskyddet framställs på nätet. 

Jag arbetar som socialarbetare inom barnskyddets öppenvård, och i mitt arbete har jag 

ofta mött föräldrar som haft fördomar gällande barnskyddet, som varit rädda för att barnen 

skall tas ifrån dem och haft en bild av barnskyddets socialarbetare som dömande och 

kritiska felsökare. Flera av mina klienter har berättat att de läst berättelser om barnskyddet 

på nätet, och att det gjort dem misstänksamma. I Helena Jaakkolas (2013) handbok om 
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barnskyddet och offentlighet beskrivs hur viktigt det är att medborgarna har en realistisk 

bild av barnskyddet, så att fördomar och rädslor inte blir ett hinder för att söka hjälp när 

det behövs. I media och på nätet framställs barnskyddet ofta ur ett negativt perspektiv, 

vilket påverkar socialarbetarens arbete med familjen, men också familjens upplevelse av 

att bli klient i barnskyddet (Jaakkola, 2013, 13; Stanfield & Beddoe, 2013).  

Mitt intresse för ämnet bottnar också i min roll som förälder och användare av sociala 

medier för att söka information och stöd i föräldraskapet, vilket blivit allt vanligare bland 

både i Finland och i andra länder (Raijas & Sailio, 2012; Plantin & Daneback, 2010; 

Brady & Guerin, 2010).  Barnskydd är ett ord som väcker negativa associationer och får 

föräldrar att ställa sig i försvarsläge. Detta innebär ingen bra grund att utgå ifrån i det 

sociala arbetet som behöver göras inom barnskyddet. Den negativa inställningen till 

barnskyddet i samhället och i media påverkar också de professionella som utför 

barnskyddsarbetet. Att ständigt mötas av en negativ inställning mot barnskyddet, både på 

samhällelig nivå, i media, och i möten med klienter, påverkar både kvaliteten på arbetet, 

den professionella identiteten och arbetsvälbefinnandet (LeCroy & Stinson, 2004). 

Genom avhandlingen vill jag öka förståelsen för hur barnskyddet framställs på nätet och 

från vilka subjektpositioneringar man deltar i diskussioner om barnskyddet på nätet. I alla 

former av offentlig media hörs socialarbetares röster mer sällan, vilket innebär att bilden 

av barnskyddet främst målas upp av journalister, lekmän, klienter och föräldrar som varit 

mottagare av barnskyddstjänster. Forskning tyder på att socialarbetares röster behöver 

höras oftare i offentliga diskussioner gällande barnskyddet (Sjöström & Öhman, 2018; 

Laliberte, Larson & Johnston, 2011). En mer mångsidig diskussion skulle gynna både 

förtroendet för barnskyddet, kvaliteten på arbetet och den demokratiska 

offentlighetsprincipen.  

Min föreställning var att det i sociala medier finns mycket skriverier som framställer 

barnskyddet i en negativ ton, kritik mot socialarbetare och överdrivna skräckhistorier. I 

mitt material framkom det att det delvis stämde, men diskussionen om barnskyddet var 

mycket mer varierad än jag förväntat mig. Materialet innehöll flera erfarenhetsbaserade 

berättelser om barnskyddet, feedback gällande de professionella inom barnskyddet, och 

upplevelser av rädsla, skam och maktförhållanden i förhållande till barnskyddet. Det fick 

mig att se på det förtroendeskapande arbetet inom barnskyddet på ett nytt sätt och att 
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reflektera kring hur stigmatiserat barnskyddet är, och hur det kan påverka familjers 

inställning till och villighet att söka hjälp från barnskyddet.  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur barnskyddet framställs i diskussionsforum 

på internet och vem det är som bidrar till diskussionen. Klienter i barnskyddet har ofta 

fördomar och rädslor som påverkar hur de förhåller sig till socialarbetaren och 

stödåtgärderna, och mycket tid och resurser går åt till att bygga ett förtroende mellan 

socialarbetare och klienter.  I det ingår att korrigera felaktiga uppfattningar om vad 

barnskyddet egentligen går ut på och skapa en gemensam förståelse för målsättningarna 

med arbetet med barnet och familjen. Därför tycker jag det är viktigt att få mera kunskap 

om hur de förutfattade meningarna om barnskyddet skapats, hur det påverkar arbetet med 

familjerna och ifall de skulle gå att lindra på något sätt.  

Mina forskningsfrågor är: 

1. Hur framställs barnskyddet i diskussionsforum för föräldrar på nätet? 

2. Vilka subjektpositioneringar kan man identifiera i diskussionerna och hur 

relaterar de till framställningarna av barnskyddet? 

3. BAKGRUND OCH KONTEXT 

 

I detta kapitel redogör jag för bakgrunden till valet av forskningsämne och -metod samt 

forskningskontexten. I min arbetsroll har jag skapat en professionell uppfattning om hur 

barnskyddet fungerar och vad dess samhälleliga uppgift är. Ur socialarbetarperspektiv 

baseras barnskyddsarbetet på lagar och rutiner, och det är lätt att glömma hur det känns 

för familjerna att komma i kontakt med barnskyddet. Klienternas uppfattning om 

barnskyddet kan skilja sig mycket från min egen. 

 

Bakgrunden till att jag valt att använda diskussionsforum på nätet som forskningsmaterial 

är dels att mina klienter ofta refererar till just internet när de talar om sina rädslor gällande 

barnskyddet, och dels att jag ser diskussionsforum som en arena där människor vågar tala 

fritt om olika ämnen och där erfarenhetsbaserad kunskap sprids på ett enkelt sätt. Vilket 

ämne det än gäller, kan man med några sökord snabbt och enkelt hitta diskussionstrådar 

där andra föräldrar delar sina upplevelser och erfarenheter. Diskussionsforum på nätet är 
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ett intressant fenomen i sig och har blivit ett allt viktigare sätt att söka och dela kunskap. 

Diskussionsforumen är även forum för samhällspåverkan, eftersom attityder bildas och 

utvecklas på nätet (Arpo, 2005, 17-18).  

 

3.1. Barnskyddets uppgift 

 

För att vi skall kunna förstå hur barnskyddet framställs i diskussionsforum behöver vi 

förstå vad barnskyddets uppgift handlar om och hur det finländska barnskyddet är 

uppbyggt. Barndomen är en speciell tid i livet, då grunden för vår identitet skapas. Barn 

är i en sårbar position och därför är det en av samhällets viktigaste uppgifter att erbjuda 

särskilt skydd för barn (Bardy, 2013, 49). Barnskyddsarbetet i Finland baserar sig på 

socialvårdslagen, barnskyddslagen och FN:s barnkonvention gällande barns rättigheter 

(SvL 2014/1301; BsL 417/2007; Finlands FN-förbund, 2016). Dessa är avsedda att värna 

om barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt 

särskilt skydd.  

 

Det finländska barnskyddet är uppdelat i förebyggande och barn- och familjecentrerat 

barnskydd. Lagstiftningen och konventionen om barns rättigheter förespråkar att man i 

första hand skall arbeta för att förebygga problem för barn och deras familjer (SvL 

2014/1301; BsL 417/2007; Finlands FN-förbund, 2016). De förebyggande tjänsterna för 

barnfamiljer innefattar bl.a. mödra- och barnrådgivning, småbarnsfostran och skola samt 

socialvårdstjänster. Förebyggande arbete inom socialvården handlar om att erbjuda 

socialt stöd till föräldrarna, jämna ut inkomstskillnader och förebygga barnfattigdom 

(Bardy, 2013, 16; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017, 37). De förebyggande tjänsterna 

står under Socialvårdslagen (2014/1301) och för att få tillgång till dem behöver man inte 

vara klient i barnskyddet (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017, 27). 

 

Det barn- och familjecentrerade barnskyddet är det myndighetsarbete som görs både 

enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen (SvL 2014/1301; BsL 417/2007). När en 

socialarbetare fått veta att ett barn kan vara i behov av särskilt skydd, skall man göra en 

bedömning av servicebehovet inom tre månader (BsL 417/2007, 26§). I utredningen av 

behov av barnskydd skall socialarbetaren göra en helhetsbedömning av barnets 

uppväxtförhållanden och utvärdera vårdnadshavarnas möjligheter att tillgodose barnets 

behov. För att göra bedömningen kan socialarbetaren vid behov vara i kontakt med 
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barnets närstående samt med olika samarbetspartners och experter. Ifall det uppkommer 

ett akut behov av barnskyddstjänster inleds klientrelationen genast. I andra fall skall man 

i utredningen ta ställning till ifall barnet är i behov av barnskydd. Kriterier som man tar 

fasta på i bedömningen är ifall barnets uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar 

barnets hälsa och utveckling, eller barnets eget beteende äventyrar dess hälsa och 

utveckling, och att barnet behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen. 

Beslutet om att en klientrelation i barnskyddet inleds skall informeras till föräldrarna. 

(BsL 417/2007, 27§). 

 

Att bli klient i barnskyddet är inte frivilligt, och även om många stödåtgärder är frivilliga, 

har interventionerna en mer kontrollerande och tvingande karaktär än annan 

socialvårdservice. Enligt Friis (2013, 159) bestäms månen av kontrollerande och 

tvingande element till stor del av hur samarbetsvilliga föräldrarna är och hur de tar emot 

interventionerna som erbjuds. Friis (ibid) menar även att föräldrarnas samarbetsvilja 

påverkas av deras förväntningar på och attityder gentemot sociala myndigheter, samt 

sociala och juridiska normer gällande familjens autonomi och självständighet. 

Socialarbetarens uppgift är att fungera som en länk mellan familjens strävan till autonomi 

och självständighet, och juridiskt ansvar gällande barnets rättigheter (ibid, 160). 

 

I barnskyddet är det alltid barnet som är klienten, trots att man i praktiken arbetar med 

hela familjen. Barnskyddet har utvecklats mot ett mer barncentrerat perspektiv för att 

barnets rättigheter, behov och nätverk inte skall hamna i skuggan av föräldrarnas behov 

och rättigheter (Pekkarinen, 2016, 106). Barnskyddsarbetet skall sträva efter att hjälpa 

och stöda hela familjen så att föräldrarna har förutsättningar att sköta sin uppgift som 

förespråkare och beskyddare av barnets rättigheter (Bardy, 2013, 64). Barnskyddsarbetet 

baserar sig alltså på ett samarbete mellan familjen och myndigheter (Friis, 2013, 159), 

vilka förutom barnskyddets socialarbetare även skall innefatta andra myndigheter och 

instanser som är i kontakt med familjen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017, 110). 

 

Barnskyddsarbetet omfattar öppenvård, familjevård, institutionsvård och eftervård. I 

öppenvården får barnet en egen ansvarande socialarbetare. Socialarbetaren skall träffa 

barnet och i samråd med familjen utarbeta en klientplan för öppenvården, i vilken man 

beskriver barnets och familjens målsättningar samt vilka stödåtgärder man erbjuder för 

att uppnå målsättningarna (BsL 417/2007, 29§, 30§). Utgångspunkten är att 
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stödåtgärderna i öppenvården är frivilliga, och de vanligaste åtgärderna är familjearbete i 

hemmet, stöd via skolan och ekonomiskt stöd (Pekkarinen, 2016, 110). I öppenvården 

kan man även göra en kortvarig placering, ifall föräldrarna och ett barn som fyllt tolv år 

inte motsätter sig. Ifall barnet är i akut fara eller annars är i behov av en brådskande 

placering, kan man göra en sådan inom öppenvården. En brådskande placering kan göras 

mot föräldrarnas och det tolv år fyllda barnets vilja, men deras åsikter skall höras och 

antecknas. En brådskande placering är tidsbestämd och kan vara högst 60 dagar (BsL 

417/2007, 38§).  

 

Barn i öppenvården skall träffa socialarbetaren tillräckligt ofta för att denne skall kunna 

utvärdera situationen och ingripa ifall den blir sämre. I vissa fall hjälper stödåtärderna 

inom öppenvården inte tillräckligt och man behöver utvärdera behovet av 

omhändertagande. Kriterierna för omhändertagande är att det finns sådana brister i 

omsorgen eller uppväxtförhållandena att de äventyrar barnets hälsa eller utveckling, eller 

att barnet genom sitt eget beteende äventyrar sin hälsa och utveckling, t.e.x. genom att 

använda rusmedel eller allvarlig brottslighet. Omhändertagande och placering kan göras 

endast ifall öppenvårdens stödåtgärder inte varit möjliga eller ändamålsenliga, eller om 

de inte varit tilläckliga för att gynna barnets bästa, och man kan konstatera att 

placeringsvård är det bästa alternativet för barnet (BsL 417/2007, 40§). 

Omhändertagande av barn är förknippat med stor makt och konflikter mellan olika parters 

behov och rättigheter, och är därför den del av barnskyddet som är mest uppmärksammad 

i offentligheten (Taskinen, 2008, 49). 

 

Omhändertagandet kan vara en lång process. Socialarbetaren förbereder ärendet,  hör 

barnet och föräldrarna, och ifall föräldrarna eller ett barn som fyllt 12 år inte motsätter 

sig omhändertagandet kan beslutet fattas av den ledande tjänsteinnehavaren inom 

kommunens socialvård. I annat fall lämnas en ansökan till förvaltningsdomstolen, som 

sedan fattar beslutet gällande omhändertagande (BsL 417/2007, 43§). Ifall ansökan 

godkänns placeras barnet i fostervård, vilket kan betyda familjevård, ett professionellt 

familjehem, eller en barnskyddsanstalt. Barnet får en egen ansvarig socialarbetare vars 

uppgift är att följa upp och bevaka barnets intressen under fostervården, t.ex. se till att 

barnet får den vård det behöver och fatta beslut gällande hur barnet träffar sina föräldrar. 

Socialarbetaren skall också arbeta med föräldrarna och utvärdera behovet av att fortsätta 

eller avsluta omhändertagandet (BsL 417/2007, 47§).  
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Barn som varit placerade i fostervård i över 6 månader har rätt till eftervård efter att de 

blivit myndiga och tills de är 25 år gamla (fr.o.m. den 1.1.2020, tidigare var det 21 år, 

BsL 417/2007, 75§). Eftervården är frivillig och innebär att den unga får en egen 

socialarbetare som stöder både den unga, föräldrarna och t.ex. fosterföräldrarna ifall den 

unga bor kvar hemma, och hjälper den unga att påbörja livet som en självständig vuxen. 

 

3.2. Diskussionsforum på nätet: kommunikation och kunskapssökning 

Internet är ett offentligt, internationellt nätverk som ger människor tillgång till olika typer 

av tjänster och underlag. I vardagsspråk talar man om nätet. Nätet skapades för att 

möjliggöra mellanmänskliga kontakter, interaktion och diskussion. Ända sedan nätet 

skapades har de viktigaste användningsområdena bestått av e-post och olika 

diskussionsforum (Laaksonen & Matikainen 2013, 195–196). Nätet har fått en viktig roll 

i samhället och har också blivit en allt vanligare forskningskontext, eftersom det på många 

sätt representerar vardagslivet och det västerländska samhället (Laaksonen, Matikainen 

& Tikka 2013, 9).  

Nätet har tillfört nya dimensioner till det sociala livet, hur man är tillsammans och 

interagerar med varandra, samt hur man söker kunskap och roar sig. Sättet man använder 

nätet på är väldigt individuellt och beror på personens intressen och behov av kunskap. 

Även den individuella livssituationen har betydelse för hur man nyttjar nätet, samt för 

hurudana tjänster man söker sig till. En ny livssituation kan öka intresset för vissa tjänster 

som inte varit intressanta tidigare, och när livssituationen ändras minskar eller försvinner 

intresset helt (Haasio, 2011, 13, 16).  

Social media har fått en allt mer värdefull roll inom kommunikation och 

kunskapssökning. Social media är ett effektivt sätt att dela information, vilket har 

upptäckts och utnyttjats inom marknadsföring och kommunikation av både företag och 

myndigheter. Social media är ett förmånligt sätt att rikta information till rätt målgrupp. 

(Haasio, 2011, 124-129). Kunskapssökningen på sociala medier är interaktiv och baserar 

sig på utbyte av kunskap mellan olika människor. Användaren kan själv dela information 

med andra och får samtidigt tillgång till andras information, som användarna kan 

kommentera och nyttja som de vill. Största delen av informationen som delas på social 

media är inte framställd av professionella, utan baserar sig på andras erfarenheter och 

åsikter. Sådan information kan bestå av andra brukares rekommendationer och råd, som 
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kan vara svåra att få på annat sätt (ibid., 127-128). Detta kan vara en orsak till att föräldrar 

i kris ofta söker hjälp på nätet av andra i samma situation (Juslin, 2012; Vanhanen, 2011; 

Raijas & Sailio, 2012). 

Diskussionsforum på nätet, s.k. traditionella nätdiskussioner, är en form av social media. 

Det finns diskussionsforum i flera olika former och för alla tänkbara ämnen och intressen. 

Olika diskussionsforum har olika typer av användare och användarkulturer. Forumets 

kultur formas utgående från användarnas identiteter, vilka kan vara väldigt annorlunda än 

deras identiteter i den icke-virtuella världen (Laaksonen & Matikainen 2013, 197–199).  

Enligt Raijas & Sailio (2012) kan anonymitet i diskussionsforum bidra till att man lättare 

kan diskutera svåra ämnen, eftersom man inte riskerar att förlora ansiktet utanför 

forumets ramar. Laaksonen och Matikainen (2013, 199) påpekar att anonymiteten även 

kan leda till en lägre nivå på diskussionen och det kan framkomma aggressiva element i 

interaktionen, s.k. flaming eller trolling. Arpo (2005, 20) menar att i synnerhet i 

diskussionsforum som kräver registrering, där man har användarnamn och ofta skriver 

flera gånger, följer brukarna vissa sätt att skriva och uttrycka sig, som är gemensamma 

inom gruppen. Brukare som inte håller sig till de formella eller informella reglerna blir 

ofta uteslutna ur gruppen. 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande människors uppfattningar om 

barnskyddet, föräldrars användning av diskussionsforum och barnskyddets offentliga 

profil och image. Det har varit svårt att hitta forskning som direkt tangerar hur 

barnskyddet framställs på nätet. Jag har letat efter tidigare forskning som handlar om 

barnskydd, klientrelationer inom socialt arbete och internetforskning i socialt arbete, samt 

använt mig av sökmotorer såsom Google Scholar, Helkas (Helsingfors 

universitetsbibliotek) artikelsökning via Ebsco Academic och Socindex, samt Janus 

(Finsk tidskrift för socialpolitik och socialt arbete) artikelsökning.  Jag har gjort sökningar 

på svenska, finska och engelska och använt sökord som ”barnskydd”, ”barnskydd media” 

och ”socialt arbete media”.  



 9 

4.1. Uppfattningar om barnskyddet 

Det finns lite finländsk forskning om hur barnskyddet framställs och diskuteras på nätet, 

men det har under de senaste åren skrivits flera magisteravhandlingar som ligger nära 

ämnet (t.ex. Harju-Koskelin, 2015; Liikanen, 2013; Ylilammi, 2017). Hietamäki (2015) 

har skrivit en doktorsavhandling om hur föräldrar har uppfattat barnskyddet i samband 

med utredning gällande barnskyddsbehovet, men med intervjuer som forskningsmetod. 

Resultaten visade att relationen till socialarbetaren var en viktig faktor för hur föräldrarna 

upplevde utredningen och att samarbetet mellan föräldrar och socialarbetare fungerade 

bäst när föräldrarnas uppfattning av behoven och målsättningarna stämde överens med 

socialarbetarens. Hietamäki (ibid, 167) påpekar att urvalet bestod av föräldrar som hade 

högre utbildning än föräldrar till barnskyddsklienter vanligen har i snitt, vilket påverkade 

resultatet. Dessa föräldrar var motiverade att delta i undersökningen och visade också 

större motivation att samarbeta med barnskyddet.  

Bland den internationella forskningen jag bekantat mig med finns en kanadensisk 

undersökning gällande föräldrars upplevelser av barnskyddet (Dumbrill, 2005). Man har 

utgående från djupgående intervjuer med föräldrar formulerat olika reaktionsmodeller 

som föräldrar kan uppvisa när de kommer i kontakt med barnskyddet. Gemensamt för 

alla föräldrar var att de såg barnskyddet som en instans med stor makt, och såg sig själva 

i underläge i förhållande till barnskyddet, men en del föräldrar förväntade sig att 

barnskyddet skulle använda makten mot dem, medan andra förväntade sig att makten 

skulle användas för att stöda dem. En stor del av föräldrarna var rädda för hur barnskyddet 

kunde använda makten och förhöll sig skeptiskt till ifall barnskyddet verkligen såg till 

barnets bästa. Föräldrarnas syn på maktförhållandet påverkade huruvida de samarbetade 

med eller kämpade emot socialarbetaren. Det är viktigt att föräldrarna så tidigt som 

möjligt får information om barnskyddets makt, hur den kan användas samt hur deras egen 

roll ser ut i processen 

Liknande resultat framkom i en irländsk studie (Buckley, Carr & Whelan, 2010), där man 

intervjuat brukare gällande deras erfarenheter av barnskyddet. Brukarna hade en negativ 

bild av barnskyddet och såg socialarbetarna som fientliga maktutövare. Uppfattningen 

baserade sig inte bara på personlig erfarenhet, utan även på hörsägen och fördomar. 

Barnskyddsklientskap var även förknippat med starka skamkänslor och att känna sig 

stämplad som en misslyckad person. I samma studie nämns bristen på adekvat 
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information om barnskyddet som en faktor som påverkar brukarnas fördomar och rädslor 

gällande barnskyddet. Författarna efterlyser bättre tillgång till offentlig information, 

brukarvänligt material och forum för att dela åsikter och involvera klienterna i arbetet.  

Socialarbetare behöver ha en förståelse för hur viktigt det är att relationen till familjen 

baserar sig på öppenhet och ett ömsesidigt förtroende, eftersom det har en positiv 

inverkan på barnets och familjens situation (Buckley, Carr & Whelan, 2010). Schreiber, 

Fuller & Paceley (2013) lyfter i sin studie fram socialarbetarens dubbla roll när det 

kommer till att stöda föräldrarna men också vara beredd att omhänderta ett barn vid 

behov. Detta handlar om att växla mellan att stödja och hota för att nå målsättningarna. 

Framtvingat samarbete bidrar dock till klienternas negativa bild av barnskyddet.  

Socialarbetaren kan mindska rädslan genom att sträva till att skapa en god relation till 

klienten, möta denne med värme och förståelse samt undvika att döma känslor av rädsla 

eller ilska.  

Gibson (2013), som har gjort en studie om föräldraskam i samband med 

barnskyddsprocesser, menar att själva barnskyddsprocessen får föräldrar att känna sig 

otillräckliga, inkompetenta och värdelösa. Detta är skadligt för föräldraskapet och kan 

utgöra ett allvarligt hinder för att söka hjälp och samarbeta med barnskyddet. Det är 

viktigt att socialarbetare vet vad skammen handlar om, att man kan föra den på tal och 

verbalisera den för klienten, samt att man lyfter fram oron för barnet och familjens 

situation på ett sätt som gör att föräldern förstår och ser barnets behov, och inte blir dömd 

för problemet. Socialarbetarens uppgift är att skapa en relation och ett förtroende med 

både barn och föräldrar, eftersom en god relation till socialarbetaren minskar skammen 

hos klienten. 

I en engelsk studie av Johnson, Akister, McKeigue och Wheater (2005) har föräldrar 

intervjuats gällande deras uppfattning om olika serviceformer för barnfamiljer. 

Resultaten visade att många föräldrar har en begränsad uppfattning om vilka stödformer 

som finns tillgängliga och de hade många fördomar gällande barnskyddet.  Många 

föräldrar upplevde att det fanns en risk att myndigheter lägger sig i för mycket och det 

fanns en rädsla för att bli kontrollerad och kritiserad  gällande föräldraskapet. I studien 

lyftes massmedias roll i att minska stigmatiseringen gällande barnskyddstjänster fram. 

I ovan nämnda studie betonades även betydelsen av föräldrars självkänsla för deras 

benägenhet att söka hjälp i sitt föräldraskap (Johnson, Akister, MchKeigue & Wheater , 
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2005). Ju mer kompetenta föräldrar känner sig, desto lättare har de för att söka hjälp i ett 

tidigt skede. Att söka hjälp kräver dock förtroende till hjälparen, eftersom man som 

hjälpsökande försätter sig i en utsatt situation. Studien visade också att föräldrarna 

önskade sig universella stödtjänster som inte stigmatiserar och där föräldrarna får vara 

delaktiga. Ett problem som diskuterade var hur man kan marknadsföra socialvårdstjänster 

på rätt sätt till rätt målgrupp för att de skall använda dem. 

4.2. Föräldrars kunskapssökning och kamratstöd i diskussionsforum 

Raijas och Sailio (2012), som forskat i föräldrars användning av diskussionsforum i en 

finsk kontext, beskriver betydelsen av att kunna skriva om saker anonymt på nätet; vad 

man som förälder kan diskutera öppet, och i vilka situationer man hellre diskuterar 

anonymt. Anonymiteten öppnar dörrar, samtidigt som den utgör ett problem eftersom 

anonymitet påverkar diskussionens natur och ger möjligheten att uppträda som någon 

annan än man är, samt att bete sig annorlunda än man skulle göra om man diskuterade 

ansikte mot ansikte. Raijas och Sailio (ibid.) föreslår att man kunde använda virtuella 

diskussionsforum mer i socialt arbete, t.ex. som en del av familjearbete, eller att man 

skulle införa forum där man kan diskutera anonymt även med professionella.  

Juslins (2012) forskning handlar om hur föräldrar delar information och socialt stöd i 

diskussionsforum på nätet. Juslin (ibid., 8) lyfter fram hur den nya generationen föräldrar 

är vana vid att använda internet för att söka information och hitta kamratstöd. Resultaten 

visade att föräldrar använder sig av internet för att söka information och få den snabbt, 

men det var i synnerhet den erfarenhetsbaserade kunskapen som var mest efterfrågad och 

värderades högst. Diskussionsforumet fungerade som en referensgrupp där föräldrar 

beskrev sin vardag med barnen, oro kring barnets utveckling och de egna resurserna, men 

var också ett ställe där man kunde leka lekar och skoja tillsammans (Juslin, 124-129). 

Diskussionsforumet fungerade också som ett ställe där föräldrarna kunde få och ge socialt 

stöd. Stödformer som föräldrarna bad om var råd och information, känslomässigt stöd 

och bekräftelse. 

Brady & Guerin (2010), som studerat irländska föräldrars användning av 

diskussionsforum genom intervju och observation, lyfter fram erfarenhetsbaserad 

kunskap i diskussionsforum som viktig för att föräldrar skall kunna spegla sina egna 

upplevelser i andras, vilket även stärker självkänslan. Även professionell kunskap som 

delas i diskussionsforum utgör en resurs för föräldrar, men det upplevs som  speciellt 
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viktigt att få dela upplevelser med andra föräldrar, i synnerhet i sådana faser av 

föräldraskapet som känns utmanande.  

Anonymiteten visade sig även i ovan nämnda studie vara en viktig faktor för att kunna 

tala fritt och utan att känna skam (Brady & Guerin 2010). Man skriver mer öppet om 

känsliga saker på internet, men stödet liknar kamratstöd i andra typer av föräldragrupper. 

I studien framkom det också att nästan enbart kvinnor diskuterade i forumet. 

Diskussionen bidrog även till att förstärka könsstereotyper och andra stereotyper, för att 

könsroller och olika identiteter lätt framställs på ett överdrivet eller förenklat sätt när man 

skriver på nätet. En fråga som författarna ställde sig var hur professionella kunde delta i 

forumet och ge professionell kunskap som komplement till den erfarenhetsbaserade 

kunskapen? 

Svenska Plantin och Daneback (2010) har forskat i hur föräldrar använder nätet för att 

söka information och bekräftelse för föräldraskapet, och menar att den professionella 

kunskapen inte alltid motsvarar föräldrarnas förväntningar; de hittade inte svar på sina 

frågor, det fanns för mycket information, den var fragmenterad och motsättningsfull, 

ibland var den föråldrad eller inte längre giltig, och därför väljer många att hellre söka 

erfarenhetsbaserad information. Erfarenhetsbaserad kunskap är sådan kunskap som både 

ger råd och en möjlighet att relatera till någon annan i samma sits. Detta är något man 

kunde ta i beaktande när man funderar på hurudan information om barnskyddet som borde 

finnas tillgänglig för allmänheten. 

4.3. Barnskyddets offentliga profil och image  

 

Det sociala arbetets offentliga profil är förknippad med negativa assiociationer, och i 

synnerhet barnskyddet porträtteras i negativ ton i media (Sjöström & Öhman, 2018; 

Laliberte, Larson & Johnston, 2011; Lecroy & Stinson, 2004). Barnskyddets image 

påverkar såväl socialarbetarens arbetsidentitet, arbetsvälbefinnande och rekrytering av 

behöriga socialarbetare till barnskyddet, som familjers attityder och villighet att söka och 

ta emot hjälp från barnskyddet. Den negativa bilden av barnskyddet påverkar även hur 

offentliga medel fördelas och hur andra instanser förhåller sig till barnskyddet (LeCroy 

& Stinson, 2004).  

Människor söker idag kunskap och skapar uppfattningar om olika saker på nätet, och det 

är viktigt att det även finns tillgängligt aktuell faktakunskap om socialvårdstjänsterna på 
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nätet. Till det sociala arbetet hör också att bedriva strukturellt socialt arbete 

(Socialvårdslagens 7§), alltså att dela information om sociala problem, hur de 

uppkommer och vilka samhälleliga strukturer som orsakar dem eller kan bidra till att lösa 

dem. Öppen kommunikation om sociala livssituationer och problem påverkar också 

människors uppfattningar om problemens karaktär och möjligheter att få hjälp. Om 

socialvårdens personal inte själva kommunicerar om sin verksamhet, blir diskussionen 

ensidig och saknar insyn i socialvården. Detta leder till att socialarbetarnas expertis 

förbises och framställningen av socialvården blir snäv (Tiitinen 2008, 122). 

Socialarbetare upplever ofta att det är bäst att hålla låg profil gällande massmedia. En 

orsak är att tystnadsplikten hindrar dem från att uttala sig om vissa saker, men en orsak 

är också att arbetet medför ett stort ansvar och svåra beslut, och man kan inte alltid vara 

säker på vad som är rätt. Misstag sker och detta förstoras ofta upp i media, medan lyckade 

hjälpåtgärder och solskenshistorier inte har så stort nyhetsvärde och därför inte syns lika 

ofta i media (Sjöström & Öhman, 2018). Anderson och Lundström (2004), som intervjuat 

socialarbetare om deras relation till massmedier, har kommit till liknande resultat. 

Socialarbetare är ovana att uttala sig i media och är dåliga på att skapa relationer till 

pressen. De förväntar sig att bli missförstådda, felciterade och dömda. Detta jämfördes 

med polisen, som har en officiell informatör och en etablerad relation till journalister. 

Författarna efterfrågar en mer varierad bild av barnskyddet i media. 

Det finns väldigt lite forskning om hur PR hanteras inom den offentliga sektorn, ännu 

mindre gällande PR:s betydelse för socialt arbete (Sjöström & Öhman, 2018). Förståelsen 

för betydelsen av offentlig image har vuxit de senaste årstiondena och diskussionen kring 

hur imagen kan hanteras har ökat även inom den offentliga sektorn. PR handlar om 

reaktiva och proaktiva reaktioner. Reaktiva reaktioner behövs när media redan fått tag i 

en nyhet och diskussionen är igång, och handlar om att neutralisera uppfattningar och 

rätta till missförstånd. Proaktiva reaktioner handlar om förebyggande PR, att ha goda 

relationer till journalister och att aktivt rapportera om sådant som bidrar till en positiv 

image (ibid.). Laliberte, Larson och Johnston (2011) ser mediahantering och image som 

en väldigt viktig aspekt av det sociala arbetet, i synnerhet inom barnskyddet, och menar 

att det i socialarbetarutbildningen borde ingå kurser i dessa färdigheter. 

 

Barnskyddstjänsternas dåliga rykte och rädsla för att bli stämplad orsakar skam hos 

klienter, och utgör även ett hinder för att söka hjälp från barnskyddet. Människor som är 
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i behov av hjälp kan undvika att söka sig till barnskyddet eller försöker dölja sina 

problem, vilket kan leda till att de inte får den hjälp de behöver och problemen växer. Det 

sociala arbetets allmänna rykte skapas delvis utgående från den verkliga verksamheten 

och delvis genom olika konstruktioner. Ett gott rykte kan skapas genom aktivt arbete för 

att höja kvaliteten på verksamheten, genom öppenhet och att erkänna problem och 

begränsningar för att den lyfta fram den mångfacetterade verkligheten. (Tiitinen & 

Lähteinen, 2014, 206). 

 

Laliberte, Larson och Johnston (2011) menar att barnskyddets negativa image i media är 

ett globalt problem och att socialarbetare har ett stort ansvar för att skapa mer kontakter 

till media och rapportera om barnskyddsarbetet mer nyanserat. I en svensk studie gjord 

av Sjöström och Öhman (2018) presenteras ett annorlunda perspektiv: socialarbetare som 

deltog i studien upplevde att de hade en positiv relation till media, men det framkom 

också att socialarbetare gärna rapporterade en ensidigt positiv bild av socialvården, vilket 

kan ses som problematiskt i och med att det inte aktualiserar de problem som faktiskt 

finns. Det är viktigt att det finns utrymme för en varierad diskussion och att även 

socialarbetare kan ta kritik och delta i offentliga debatter gällande makt och kontroll i 

barnskyddet, för att det skall finnas en demokratisk öppenhet och tjänsterna skall kunna 

utvecklas. 

5. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen som använts i avhandlingen. 

Utgående från forskningens kvalitativa karaktär samt syftet att få en ökad förståelse för 

hur barnskydet framställs i nätdiskussioner och vilka subjektpositioner som kan 

identifieras i diskussionerna, har jag valt att använda mig av socialkonstruktionism som 

huvudsaklig  teoretisk referensram. Socialkonstruktionismen förklarar hur  meningar, 

uppfattningar och idéer konstrueras och utvecklas i samband med interaktionen mellan 

människor. Jag har också använt mig av begreppet subjektpositionering för att förklara 

hur diskussionsdeltagarna positionerar sig i diskussionens kontext, samt vilken betydelse 

det kan ha för framställningen av barnskyddet. Kunskap och makt är centrala element i 

socialt arbete, men i synnerhet i barnskyddet, och har varit styrande begrepp när jag 

analyserat forskningsmaterialet. 
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5.1. Socialkonstruktionism 

 

Denna avhandling utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, alltså att vår 

uppfattning om verkligheten byggs upp genom social interaktion och genom de sätt som 

vi talar om saker och reflekterar över olika meningar och betydelser. 

Socialkonstruktionismen handlar om att förstå och förklara hur samhället och människors 

vardagskunskap om det konstrueras, d.v.s. skapas och används. Det sociala 

sammanhanget skapar en organisation eller institution med regler och normer som 

påverkar individens beteende. Människor återskapar och befäster den sociala ordningen 

genom att bekräfta normerna. (Burr, 2015, 2)  

 

Socialkonstruktionismen kan användas som referensram när man studerar synen på 

verkligheten och kunskap, och det finns ingen enhetlig definition eller färdigt utarbetad 

teori, utan den kan användas och anpassas på olika sätt. Socialkonstruktionismen  baserar 

sig på kritisk reflektion kring det som ses som självklar kunskap, d.v.s. man utmanar 

antaganden om det vi tror oss veta om omvärlden. Ett viktigt element är att kunskap och 

förståelse om omvärlden alltid skall ses som historiskt och kulturellt betingad. Social 

interaktion mellan människor har en betydande roll, eftersom det är i det sociala samspelet 

som kunskapen skapas och utvecklas. Därtill ger den mänskliga interaktionen upphov till 

sociala handlingar, där man reviderar den konstruerade kunskapen och skapar nya 

konstruktioner. (Burr, 2015, 2-5).  

 

Peter Berger och Thomas Luckmanns bok The Social Construction of Reality (1966) 

beskriver hur människors subjektiva förståelser och betydelser påverkar den kollektiva 

kunskapen om samhället. Berger och Luckmann lyfter fram att kunskapen om samhället 

alltid måste ses som en konstruktion av sociala och kulturella sammanhang, och nämner 

som ett exempel den kunskap en kriminell person har om brott i jämförelse med den 

kunskap en utbildad kriminolog har (ibid, 15). En likadan jämförelse kan man göra 

gällande barnskyddet, t.ex. den kunskap en klient i barnskyddet har är inte samma 

kunskap som en socialarbetare har. I en finsk översättning av Berger och Luckmann 

(2000) diskuteras betydelsen av den kunskap vi själva och andra har, hur och i vilka 

situationer vi behöver andras kunskap, och hur vi kan få tillgång till den. Nätverken av 

kunskap är komplicerade och utvecklas hela tiden, men väsentligt för individen är att veta 
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hur och var man bäst kan få tag på den kunskap man behöver (Berger & Luckmann, 2000, 

57). 

 

Den språkliga framställningen av verkligheten är speciellt intressant i 

socialkonstruktionistisk forskning, eftersom språket är det viktigaste redskapet för att 

presentera människors olika perspektiv på verkligheten (Burr, 2015, 5; Bäck-Wiklund, 

2000, 74). Genom språket skapas också kollektiva uppfattningar om verkligheten. Största 

delen av människans upplevelser försvinner från medvetandet. De upplevelser som vi 

kommer ihåg, blir sedimenterade, alltså lagrade i minnet som igenkänningsbara helheter. 

Denna sedimentering är intersubjektiv, d.v.s. flera människors sedimenterade upplevelser 

blir gemensam kunskap. Detta innebär att även sådana människor som inte har egen 

erfarenhet av något, har kunskap om det i och med sedimenterade uppfattningar som 

skapats genom andras berättelser om något. Detta kallas institutionalisering (Berger & 

Luckmann, 2000, 82-83).  

Socialkonstruktionismen handlar alltså om att förstå och förklara hur samhället och 

människors vardagskunskap om det konstrueras, d.v.s. skapas och används. Det sociala 

sammanhanget skapar en ”institution” med regler och normer som påverkar individers 

beteende. Människor återskapar och befäster den sociala ordningen när de bekräftar dess 

regler och normer. Detta innebär att normativitet också hela tiden skapas genom mänsklig 

interaktion. Kritisk reflektion innebär att bli medveten om det som ses som självklar 

kunskap och att utmana antaganden om det vi tror oss veta om omvärlden. Social 

interaktion och bemötande har en betydande roll, eftersom det är i det sociala samspelet 

som kunskapen skapas och utvecklas. Därtill ger den mänskliga interaktionen upphov till 

sociala handlingar, där man reviderar den konstruerade kunskapen och skapar nya 

konstruktioner. (Mattsson, 2010, 27-30).   

Socialkonstruktionismen används ofta i kvalitativ forskning, eftersom den lämpar sig bra 

för att undersöka komplexa helheter och mänsklig interaktion och utgår från ett kritiskt 

epistemologiskt synsätt (Burr, 2015, 2). Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

används med fördel i forskning gällande socialt arbete,  eftersom det kan appliceras på 

konstruktionen av sociala problem och kan bidra till  att öka förståelsen för hur 

människors uppfattningar om dem skapas och utvecklas (Spector  & Kitsuse 1987). I min 

avhandling kommer det socialkonstruktionistiska synsättet användas för att öka 
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förståelsen för hur barnskyddet framställs och uppfattningarna om det konstrueras i ett 

virtuellt diskussionsforum. 

 

5.2. Subjektpositionering 

 

Subjektpositionering är en teori som kan förknippas med socialkonstruktionism och 

diskurser om olika fenomen, i vilka man intresserar sig för frågor som ”vem är brukare?” 

och ”vem är expert?” (Månsson, 2017, 50). Subjektpositionering baserar sig på 

positionsteorin, som handlar om hur man positionerar sig i social interaktion och hur 

samtal byggs upp av både det som yttras, de positioner som deltagarna i samtalet intar, 

och den gemensamma förståelsen om samtalet (Harré & van Langenhove, 1999, 18). En 

position liknar en roll eller identitet, men har en mer dynamisk och föränderlig karaktär 

och påverkas ständigt av den diskurs eller samtal den relaterar till. Man kan anta en 

position själv eller bli tilldelad en av andra, och samtidigt själv tilldela positioner till andra 

(Davies & Harré, 1990, 48).  

 

Subjektpositionering handlar om hur alla olika positioneringar en individ besitter (t.ex. 

kön, förälder/icke förälder o.s.v.) samverkar och hur vissa  av dem förstärks och lyfts 

fram i vissa diskurser, samt hur de påverkar de argument, metaforer och bilder vi 

använder i just den diskursen. Subjektpositioneringen är enligt Davies och Harré (1990, 

46) paradoxalt nog fixerad och flexibel samtidigt. I en viss diskurs färgar den vårt sätt att 

tala om det givna ämnet, men vi kan inta en motsatt subjektpositionering i en annan 

diskurs, beroende på sammanhanget och andras subjektpositioneringar. 

 

Subjektpositioneringen har även betydelse för hur människor i sociala relationer 

konstruerar sanningar, samt hur de problematiserar de vedertagna sanningarna genom 

socialkonstruktionism och kritisk reflektion (Månsson 2017, 50). Subjektpositionering 

används främst inom diskursiv analys (Månsson, 2017; Törrönen, 2001), men i denna 

avhandling används idéer gällande subjektpositioneringar för att kartlägga hur de olika 

användarna i forskningsmaterialet positionerar sig, samt vad det har för betydelse för hur 

de olika konstruktionerna av barnskyddet ser ut.  

Månsson (2017, 40-41) menar, med stöd främst i Bacci (2009), att man genom att urskilja 

ur vilket perspektiv individer diskuterar ett ämne kan analysera olika meningar och 

betydelser på ett metaplan. Subjektpositionen färgar sättet man talar om olika ämnen, 
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samt attityderna och åsikterna om det. När subjektpositionerna skapats och fastställts 

minskar de individuella åsikternas betydelse, eftersom diskursen till stor del bestäms 

utågende från den rådande positionen. Subjektpositionerna skapas genom diskurser där 

vissa grupper tilldelas vissa gemensamma attribut, som återkommande betonas och 

förstärks, medan skillnader inom gruppen förbises. På så sätt konstrueras 

subjektpositionerna, ibland spontant, men kan även konstrueras medvetet för att uppnå 

vissa insitutionella syften (Månsson, 2017, 40-41).  

Törrönen (2001) menar att subjektpositioneringar är föränderliga och beror på flera olika 

faktorer. Människor kan inte tydligt placeras i en viss kategori, t.ex. när det kommer till 

klass eller kön, utan de olika positioneringarna varierar och vi kan välja perspektiv enligt 

situation, diskurs och andras subjektpositioneringar. Människans identitet är inte 

orubblig, utan i ständig förändering och utveckling. Subjektpositioneringar formas enligt 

Törrönen (ibid) i kommunikation utgående från olika kategorier, våra egna livsberättelser 

och olika perspektiv, och konstrueras ständigt genom språket och de värderingar som 

kommuniceras i interaktionen. Subjektpositioneringar är intressanta att analysera när det 

kommer till hur de artikuleras och används i olika former av argumentation, och hur de 

tillämpas för att skapa bilder av ”mig själv” i förhållande till ”andra”. 

5.3. Kunskap och makt  

 

Kunskap och makt är begrepp som är starkt förknippade med barnskyddet, men också 

med socialkonstruktionism och subjektpositioner. Kunskap ger oss makt, men synen på 

kunskap och verkligheten varierar beroende på person och sammanhang, eftersom 

kunskapen konstrueras i social interaktion (Berger & Luckmann, 2000, 57). Foucault 

(1980, 1993) som skrivit klassiska verk gällande relationen mellan makt och kunskap, 

representerar ett sätt att förstå samhällets maktrelationer som mångfaldiga och 

föränderliga fenomen, som är starkt förknippade med relationer. Makten kan användas 

för att bilda diskurser, kunskaper och konstruktioner av vår sociala värld, och producerar 

också kunskap, ett vetande, samtidigt som vetandet producerar ett maktförhållande 

(Foucault, 1993, 37). Där det finns makt finns det också motstånd, människor som 

protesterar mot makten. Motståndet är inte alltid synligt och det går inte alltid att knyta 

det till en viss motståndare, grupp eller plats (Foucault 1980, 121). 

Att tillägna sig kunskap om de problem man arbetar med och att systematiskt sprida den 

kunskapen till allmänheten är en viktig del av demokratiskt myndighetsarbete. Heino 
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(2016) skriver att kunskap om barnskyddet har producerats och använts väldigt 

varierande; det har saknats en systematisk tillämpning av forskning och spridning av 

kunskap om barnskyddets funktioner och problematik som leder till ett behov av 

barnskydd. Det händer också att kunskap används för politiska syften, utan att beakta 

vilka konsekvenser det kan ha för de mest utsatta i samhället. Heino (ibid.) påpekar också 

att det är stor skillnad på statistisk kunskap, professionell kunskap, politisk kunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap, och att alla dessa behövs.  

Socialarbetare kan använda professionell kunskap, klientdokumentation och 

lagtextvokabulär för att motivera åtgärdsförslag, men kunskapen kan även användas som 

maktutövning mot klienterna, eftersom deras kunskap inte alltid beaktas, socialarbetarens 

kunskap ses som objektivt riktig, och klienterna inte alltid tilldelas all information om sitt 

ärende (Schmid & Pollack, 2009). Detta har betydelse för hur man ser på kunskap i socialt 

arbete och hurudan expertkunskap som värderas när det gäller sociala problem och hur 

man kan lösa dem. 

Foucault använder termen mikromakt för att beskriva den makt som utövas i socialt 

samspel mellan människor i konkreta, vardagliga situationer. Mikromaktens syfte är att 

forma och kontrollera individer genom normalisering, och handlar om subtila handlingar 

och användning av språk som förstärker maktrelationerna (Foucault, 1993, 36). Sawyer 

(2012), som forskat i hur normaliseringsprocesser förstärks av professionella på ett 

familjehem i Sverige, menar att de professionella kan bidra till förtryckande strukturer, 

genom att förstärka skillnaden mellan sig själva och klienterna och konstruera olika 

representationer för ”det normala”. Normaliseringsprocesserna förstärks ständigt av 

professionella när man resonerar kring ”det normala”, det goda livet, det som man 

eftersträvar i arbetet med familjerna. Professionella tenderar enligt Sawyer (ibid) också 

att se sig själva som representanter för det normala och eftersträvansvärda, vilket bidrar 

till förtrycket och förstärkningen av maktpositioner i samhället och i relation till klienter. 

Socialt arbete ses traditionellt som emancipatoriskt och syftet är att öka jämlikheten 

mellan människor, men utan en medvetenhet hos de professionella om hur deras 

normativa perspektiv påverkar maktstrukturerna, kan arbetet ha en motsatt effekt. 

Makt är också förknippat med stämpling och skam, vilket Eronen (2013, s 225-227) lyfter 

fram som ett viktigt tema när det gäller socialt arbete inom barnskyddet. Skammens 

funktioner styr en stor del av våra känslor och handlingar, och kan handla om att behålla 
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eller förlora ansiktet och om att bli stämplad. Som socialarbetare inom barnskyddet 

behöver man kunna påtala olika saker som kan vara känsliga eller svåra, även om det 

finns en risk att det genererar skam hos klienten. Det är ändå viktigt att man är medveten 

om hur skamfullt något kan kännas för klienten och hur viktigt det är att bli sedd som en 

människa och inte som ett problem, och att få behålla ansiktet även då man talar om 

känsliga saker. Enligt Eronen (ibid.) finns det flera olika sorters skam, och människor har 

olika sätt att hantera skamkänslorna beroende på olika subjektpositioneringar; inre och 

yttre faktorer som ger olika förutsättningar för att kunna hantera skammen. 

6. METOD OCH MATERIAL 

 

I detta kapitel presenteras forsknings- och analysmetoderna, forskningsmaterialet och 

analysprocessen.  

 

Valet av forskningsmetod baserar sig på syftet och forskningsfrågorna. Syftet är att 

undersöka hur barnskyddet framställs i diskussioner på nätet samt hurudana 

positioneringar man kan identifiera i dem och hur de relaterar till framställningarna av 

barnskyddet. Jag har valt en kvalitativ induktiv forskningsansats, eftersom 

forskningsmaterialet  är i fokus och jag genom analysen vill få en större förståelse för 

komplexa mänskliga fenomen och interaktion. Den epistemologiska ansatsen kan 

beskrivas som interpretivistisk, jag strävar alltså efter att göra en tolkning av den sociala 

världen genom att undersöka hur andra tolkar den, där språket och språklig interaktion 

har en central roll.  Den ontologiska positioneringen är konstruktionistisk, vilket innebär 

att jag utgår från att sociala egenskaper och kunskap om omvärlden genereras från 

interaktion mellan människor. Kunskap ses som något mer än fakta, och eftersom 

kunskapen ses som tolkningar av verkligheten kan också åsikter ses som kunskap 

(Bryman, 2008, 366; Haasio, 2015, 84).  

 

Mitt forskningsmaterial består av diskussioner på ett öppet diskussionsforum på nätet.  

Forskningsmaterial som består av färdig text kan även kallas för dokumentstudier. 

Dokumentstudier kan vara befogade då man vill använda en forskningmetod som utgör 

en så liten belastning som möjligt för informanterna. När man använder dokument som 

forskningsmaterial är det viktigt att sätta in texten i ett sammanhang och reflektera kring 

när texten skrivits, vem som skrivit dem, varför och vem som är den tilltänkta läsaren. 

Det är också viktigt att motivera varför man valt just de texter man valt till forskningen 
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samt varför man valt just dokument istället för intervju eller observation (Tjora, 2012, 

127-128).  

 

Analys av kvalitativ data handlar om att göra materialet förståbart för läsaren genom att 

tolka materialet ur en viss synvinkel eller ett visst teoretiskt perspektiv. Detta kräver att 

forskaren har en förmåga att se utöver forskningsfrågorna och hitta vad som verkligen är 

intressant i empirin (Tjora, 2012, 137). Några viktiga frågeställningar man behöver ställa 

sig när man gör kvalitativ innehållsanalys är: Vad är det som är viktigt i empirin? Vad är 

intressant i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna? Är frågeställningarna 

fortfarande relevanta? Har det dykt upp nya fenomen som behöver inkluderas? Finns det 

tillräckligt med empiri? (ibid, 140). Kodning i kvalitativ innehållsanalys handlar om att 

gå igenom materialet och hitta begrepp som återkommer, ord och uttryck som beskriver 

delar av fenomenet och koda dem. Detta sätt att utgå från materialet och leta efter svar på 

forskningsfrågorna genom tolkningar av innehållet kallas induktiv analys (ibid, 141). 

 

Jag har analyserat materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys kan användas för att analysera skriftligt material som hör till olika typer 

av masskommunikation (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 96). Jag klassificerar offentliga 

diskussionsforum som masskommunikation, även om de också innehåller berättelser om 

människors privata livssituationer. Genom innehållsanalys kan jag skapa en uppfattning 

om hur klienterna upplever barnskyddet och vilka tankar det väcker hos dem, hurudana 

fördomar och föreställningar de har om det och hur det påverkat deras liv. Ett alternativ 

till innehållsanalys skulle ha kunnat vara diskursanalys. Anledningen till att jag valt 

innehållsanalys framom diskursanalys är att jag är mer intresserad av hur bilder och 

uppfattningar om barnskyddet framställs än vilka ord och begrepp som används. Den 

teoretiska referensramen har styrt analysen och de teman som lyfts upp i resultatet. 

 

6.1. Diskussionsforum på nätet som forskningsmaterial 

 

Jag valde att samla forskningsmaterialet i ett diskussionsforum istället för t.ex. med hjälp 

av enkäter eller intervjuer dels för att det finns en stor tillgång till forskningsmaterial, 

men dels för att det är ett forum där man kan diskutera svåra ämnen anonymt och kanske 

vågar diskutera mer öppet och ärligt än man gör när man svarar på en enkät eller i en 

intervjusituation (Laaksonen & Matikainen, 2013, 195). Jag var också intresserad av att 
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undersöka hur barnskyddet framställdes specifikt i diskussionsforum på nätet, ett forum 

där erfarenhetsbaserad kunskap delas och samhällets maktpositioner delvis suddas ut tack 

vare anonymiteten. 

 

Att undersöka diskussionsforum på nätet innebär att kombinera flera olika traditionella 

forskningsmetoder för att hitta det som är intressant i mänsklig interaktion i en visst 

kontext. På internet finns en oändlig mängd data som utgör ett naturligt material, det är 

med andra ord inte skapat specifikt för forskning. När man samlar materialet bör man 

alltså beakta att materialet inte blir för stort, att man är medveten om hur man begränsar 

materialet, samt att man beaktar huruvida det finns tillgängligt i fortsättningen eller inte. 

Materialet kan bestå av text, bilder, film, men också emojis, gillningar osv (Laaksonen & 

Matikainen, 2013, 193, 202).  

 

Diskussionsforum är en relativt ny datainsamlingsmetod som hela tiden utvecklas. Det 

finns flera olika utmaningar man behöver beakta och det finns även kritik mot 

internetforskning. Man behöver beakta att internet är en egen värld, som reflekterar en 

konstruktion av verkligheten, och att anonymiteten och språket som används gör att 

interaktionen mellan människor och de attityder som förmedlas ser ut på ett visst sätt, 

som inte kan generaliseras till andra livsvärldar. Därför är det viktigt att fundera på hur 

forskningsfrågan vinklas och hur man analyserar materialet. (Laaksonen, Matikainen & 

Tikka, 2013, 20-22). Man behöver också ta i beaktande att diskussionsforumen inte 

representerar majoriteten av befolkningen, eftersom det fortfarande är en marginell grupp 

av befolkningen som deltar i diskussionsforum även om besöksantalet är stort. Man kan 

inte heller dra några generella slutsatser gällande användarnas kön, ålder, utbildningsnivå 

eller kunskaper i ämnet som diskuteras (Hakala &Vesa, 2013, 224-225). 

 

6.2. Materialinsamling och urval 

 

Eftersom mitt forskningsintresse handlade om diskussionsforum på nätet och hur 

barnskyddet framställs där, började jag materialinsamlingen med att bekanta mig med två 

stora finska diskussionsforum som riktar sig till föräldrar; Kaksplus och Vauva. Båda 

forumen är plattformar som skapats i anslutning till tidsskrifter med temat småbarn och 

föräldraskap, och har både slutna forum där man måste registrera sig och öppnaforum där 

man kan diskutera anonymt. Av dessa är Vauva mest känd för forumet ”Aihe vapaa” 
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(ämnet är fritt), som inte kräver registrering och där man kan diskutera allt mellan himmel 

och jord, helt anonymt. Jag sökte efter sådant material där diskussionsdeltagarna är helt 

anonyma, och diskussionsämnet jag var ute efter var specifikt, och eftersom Vauva var 

mest bekant för mig sedan tidigare valde jag att söka materialet på Vauva:s ”Aihe vapaa”- 

forum.  

 

Med hjälp av forumets egen sökmotor begränsades materialet både tematiskt och 

tidsmässigt. Jag var intresserad av diskussioner som tangerande erfarenheter av 

barnskydd. Jag ville inte begränsa ämnet till utredning av barnskyddsbehov, öppenvård, 

eller omhändertagande, utan sökte allmänna uppfattningar om barnskyddet, medveten om 

att det kan uppfattas som många olika saker. På Vauva är diskussionsspråket finska, och 

jag använde mig av finskspråkiga sökord som ”lastensuojelu”, ”kokemuksia” och 

”lastensuojeluilmoitus”. Det som var intressant för min forskning var bl.a. 

diskussionstrådar där diskussionsstartaren frågade efter andras erfarenheter gällande 

barnskyddet. Jag lämnde bort diskussioner om annat som gäller barnskyddet, såsom i 

vilken situation man skall göra en barnskyddsanmälan och hur det är att jobba inom 

barnskyddet. Tidsmässigt begränsade jag efter en första genomgång diskussionerna till 

åren 2016-2018. Det innebar att jag fick med diskussioner som tangerade rätt ämne, som 

var aktuella och som förts en tid efter den senaste revideringen av socialvårdslagen 

(30.12.2014).  

 

Jag visste inte från början hur många diskussionstrådar jag skulle ta med i materialet, 

eftersom antalet kommentarer i diskussionstrådarna varierade. Jag letade först fram trådar 

som verkade relevanta för mitt ämne och läste igenom dem, varefter jag valde ut 4 inlägg 

inklusive kommentarer och printade ut dem direkt från nätet. Den längsta tråden innehöll 

659 kommentarer, den kortaste 13, och sammanlagt var kommentarerna 790 stycken. Mitt 

mål var att få 60-80 sidor utprintat material, men slutligen hade jag sammanlagt 206 sidor 

utprintad, finstilt text.  I det materialet ingick också enstaka reklambilder och en del 

hänvisningar till tidigare kommentarer, som upprepades när någon svarade på en specifik 

kommentar. Materialet kändes stort, men efter att ha läst igenom allt tyckte jag att de 

inlägg jag valt alla belyste min forskningsfråga ur lite olika perspektiv, och alla hade 

något jag ville inkludera i forskningen. 
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I resultatredovisningen och diskussionen använder jag ordet ”kommentar” för de enskilda 

inläggen under trådstarten. Alla kommentarer innehåller inte en kommentar på någon 

annans inlägg, utan kan också utgöra en fråga, en egen berättelse etc. Eftersom de flesta 

som deltar i diskussionen inte har några individuella signaturer, används benämningen 

”användare” för alla deltagare. 

 

6.3. Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys kan ses som ett bredare begrepp för att förklara hur olika typer 

av innehåll kan analyseras i kvalitativ forskning, eller mer snävt, som en enskild metod 

för att tolka och analysera meningar och betydelser i forskningsmaterialet (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 91-92; Tjora, 2012, 137). Innehållsanalys kan med andra ord handla om 

att plocka ut vissa aspekter ur materialet och analysera dem, t.ex. bilder, ord och begrepp, 

eller att se materialet som en helhet och hitta meningar och betydelser genom att 

tematisera eller kategorisera innehållet.  

Internetbaserad forskning analyseras ofta med kvantitativ eller kvalitativ innehållsanalys, 

och eftersom mängden data på nätet är enorm, behöver man ibland använda tekniska 

hjälpmedel för att bearbeta materialet (Hakala & Vesa, 2013, 217). Även det kvalitativa 

forskningsmaterialet kan variera i storlek, och om man har en stor mängd data kan det 

behövas någon form av program för att skala ner och bearbeta materialet till en mer 

hanterbar form. Själva analysen baserar sig till stor del på forskarens förmåga att utifrån 

forskningsfrågorna hitta det väsentliga i materialet, men också sådant som man inte 

förväntat sig eller som inte ingår i forskningsfrågan (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 92-93). 

Olika former av kategorisering eller tematisering används sedan för att systematiskt ordna 

materialet och tolka det i dialog med teori och tidigare forskning (Hakala & Vesa, 2013). 

 

Kvalitativ innehållsanalys skiljer sig från kvantitativ innehållsanalys genom att den 

istället för att förklara eller kartlägga frekvensen av olika fenomen, strävar efter att få en 

djupare förståelse för fenomenet och se på det i en samhällelig eller kulturell kontext 

(Hakala & Vesa, 2013, 222). Det finns också många likheter mellan innehållsanalys och 

olika varianter av diskursanalys, och det finns olika åsikter om huruvida man borde skilja 

på olika metoder, eller om man kan blanda eller komplettera olika metoder i forskning. 

Ett eklektiskt förhållningssätt innebär att man inte lägger så stor vikt vid att hålla fast vid 

en viss metod, utan att man ser materialet ur olika perspektiv och som olika typer av 
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konstruktioner av verkligheten. Målet är inte att uppnå exakt kunskap, utan att försöka 

förstå och förmedla en tolkning av verkligheten, och ibland kräver det att man använder 

flera olika metoder i analysen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 60-63). 

Kvalitativ innehållsanalys kräver mycket av forskaren, och en viktig del av analysen är 

att bestämma sig för hur materialet skall begränsas, vad som verkligen är viktigt i empirin, 

och hur kategoriseringen eller tematiseringen skall gå till. Analysen kan vara induktiv 

eller deduktiv, d.v.s. utgå från materialet eller vara teoristyrd (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

92-93). Haasio (2015, 95) påpekar att forskningsmaterial som samlas i diskussionforum 

online skiljer sig från andra skrivna texter eftersom de ingår i en egen virtuell subkultur 

där man använder ett visst sätt att diskutera, och därför kan man inte alltid använda sig 

av färdiga analysmodeller eller teorier, utan analysen behöver utgå starkt från själva 

materialet.  

När forskningsmaterialet består av diskussioner på nätet kan man se på innehållet som 

symboliska former som förmedlar betydelser, och genom att analysera dessa kan man få 

en ökad förståelse för diskuterarnas livsvärldar (Arpo, 2005, 77). Utgående från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet behöver man ändå hålla i tanke att materialet inte 

innehåller några självklara betydelser, utan betydelserna formas i interaktionen mellan 

texten och läsaren och bildar en förståelse som är starkt beroende av forskarens 

förförståelse (Haasio, 2015, 99). Tolkningen sker alltså i dialog med 

forskningsmaterialet, och det är i den som svaren på forskningsfrågorna kan hittas. Som 

forskare behöver man alltså ha en reflektiv förmåga och god självkännedom, för att klara 

av att kritiskt reflektera kring sin egen förförståelse och hur den påverkar de val man gör 

samt den egna tolkningen av resultaten (Paasonen, 2013, 41). 

 

Kvalitativ innehållsanalys strävar inte efter att kunna dra generella, statistiska slutsatser, 

men genom att undersöka ett enskilt fall tillräckligt noggrant kan man kan få fram något 

som är betydelsefullt gällande fenomenet och hitta tendenser som skulle kunna gå att 

applicera på en mer allmän nivå. Dessa slutsatser kan dock inte dras utifrån själva 

forskningsmaterialet, utan genom tolkningarna som gjorts utgående från materialet (Vesa 

& Hakala, 2013, 222). Begrepp som validitet och reliabilitet används på olika sätt i 

kvalitativ och kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning utgörs validiteten och 

reliabiliteten av att forskaren öppnar upp forskningsprocessen och redogör tillräckligt 

tydligt hur processen gått till och vilka  faktorer som haft betydelse för insamlingen och 
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tolkningen av materialet, på vilket sätt och varför (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 140-141). 

Utgående från en kvalitativ innehållsanalys av nätbaserat material från öppna 

diskussionsforum kan man alltså inte dra några större generella slutsatser, men man kan 

göra tolkningar och beskrivningar av hur fenomen konstrueras i diskussionsforumet, och 

spegla dessa i tidigare forskning kring fenomenet och hur det konstrueras i samhället i 

övrigt. 

 

6.4. Analysprocessen 

 

Analysprocessen började egentligen redan då jag påbörjade insamlingen av 

forskningsmaterialet. Min egen förförståelse i ämnet har styrt sökningen av 

forskningsmaterial och valet av diskussioner som inkluderades i forskningen. De fyra 

diskussionstrådarna som ingick i forskningsmaterialet skiljde sig något från varandra. 

Den längsta tråden med 659 kommentarer startade med en fråga kring hurudan hjälp man 

har fått från barnskyddet. I diskussionen deltog många som sade sig ha egen erfarenhet 

av barnskyddet, många som klart identifierade sig som icke-professionella när det gäller 

barnskydd, t.ex. sådana som uttryckte stor misstänksamhet mot barnskyddet, och få som 

kunde identifieras som professionella. En trådstartare frågade efter både negativa och 

positiva erfarenheter av barnskyddet, och två trådar utgick från frågan vad som händer då 

en barnskyddsanmälan gjorts angående deras barn. I en av diskussionstrådarna gällande 

barnskyddsanmälan, med 90 kommentarer, deltog tydligt fler professionella, som lugnade 

ner stämningen och delade professionell kunskap. De bilder av barnskyddet som 

framställdes i de olika trådarna skilde sig inte mycket från varandra, och därför har jag 

valt att analysera trådarna som en helhet. 

En första genomgång av materialet fördjupade uppfattningen av de kategorier som var 

relevanta för mina forskningsfrågor, och den teoretiska referensramen samt tidigare 

forskning i ämnet användes som stöd i processen då analyskategorierna skapades.  

Forskningsansatsen var induktiv, eftersom forskningsmaterialet var i fokus och jag utgick 

ifrån det i analysen, men jag använde mig också av teoretiska perspektiv för att spegla 

materialet och hålla den röda tråden i analysen. Det fanns vissa diskursiva element i 

analysmetoden. Jag fokuserade på innehållet, men plockade också fram vissa 

återkommande fraser som illustrerade de känslor och uppfattningar som barnskyddet 

väcker. Jag intresserade mig också för vem det är som diskuterar, alltså vems röst som 

hörs i diskussionen och vad det har för betydelse för tonen och innehållet i diskussionerna. 
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Jag läste igenom materialet flera gånger för att hitta det som var intressant för mina 

forskningsfrågor, och sedan plockade jag fram teman och kategorier i relation till 

forskningsfrågorna och den teoretiska referensramen. Analysen gjordes helt manuellt. Jag 

hade printat ut materialet i pappersform, eftersom jag upplever det som mer hanterbart 

och behöver kunna bläddra i materialet för att kunna greppa det ordentligt. När jag läste 

gjorde jag anteckningar både i marginalen och i ett skilt anteckningsblock. Under den 

processen formades en uppfattning om vilka huvudkategorier jag skulle använda mig av 

i analysen, och jag kunde jag göra en första kategorisering av materialet.  

 

Jag läste igenom allt material ännu en gång och kategoriserade det under sju rubriker i ett 

word-dokument på datorn. Under de olika rubrikerna skrev jag korta fraser som framkom 

i inlägget eller kommentaren, en kod för hur diskuteraren eventuellt positionerade sig, 

och på vilken sida i materialet frasen kunde hittas, för att jag senare skulle kunna gå 

tillbaka och hitta den. Kommentarer som jag uppfattade som ”trolling”, d.v.s som enbart 

skrevs för att uppröra, förlöjliga eller upprepa särskilt missvisande argument, skrev jag 

under en egen rubrik, likaså tydliga reaktioner eller kommentarer gällande trolling. 

 

När jag läste materialet märkte jag att det var lätt att förlora fokus, eftersom intresset för 

de enskilda, intressanta casen som beskrivs i materialet tog över min koncentration istället 

för det övergripande syftet, att se på diskussionerna som konstruktioner om barnskyddet. 

Samtidigt som jag läste antecknade jag återkommande teman i diskussionerna och var 

tvungen att skriva stort i anteckningsblocket ”Hurudana bilder av barnskyddet målas 

upp?”, för att påminna mig själv om den röda tråden. Jag skrev också upp enskilda 

iakttagelser och tankar som väcktes hos mig under läsningen.  

 

I detta skede skalade jag också ner materialet till de kommentarer som bidrog till 

framställningen av barnskyddet. I analysen ingår således sammanlagt 559 kommentarer 

av de ursprungliga 790. Jag har lämnat bort kommentarer som gällde något helt annat än 

barnskyddet, korta kommentarer där användare argumenterade för och emot samma ämne 

flera gånger, korta sarkastiska kommentarer och direkt provocerande eller ”trollande” 

kommentarer, t.ex. ”du vet väl att barnskyddsanmälan leder till att polisen hämtar dig till 

fängelset direkt”. 
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Efter den första kategoriseringen gjorde jag en mindmap över kategorierna i ett 

anteckningsblock, för att se vilka teman som hörde ihop och hitta samband och förtydliga 

de ursprungliga kategorierna. Till slut hade jag sex olika kategorier som representerade 

framställningen av barnskyddet i diskussionerna: hjälp, maktutövning, skam, systemet, 

de professionella och brukarperspektiv. Därefter återgick jag till mina forskningsfrågor 

för att undersöka ifall kategorierna kunde hjälpa mig att svara på min första 

forskningsfråga, d.v.s ifall de kunde ses som framställningar av barnskyddet. Jag slog 

ihop kategorierna ännu en gång och reflekterade över  hur de hörde ihop och samverkade 

till olika bilder av barnskyddet. Jag inspirerades av Tjora (2012, 146-150) och Tuomi och 

Sarajärvi (2009, 121-122) till att omfördela kategorierna till fyra olika bilder av 

barnskyddet: hjälpande, nödvändigt, onödigt och skadligt barnskydd. De ursprungliga 

kategorierna maktutövning och brukarperspektiv omarbetades till två komponenter som 

bidrog till hur bilderna av barnskyddet konstruerades. Bilderna av barnskyddet beskrivs 

mer omfattande i kapitel 7. 

 

När jag sammanställde resultaten valde jag ut citat som jag tyckte illustrerade de olika 

bilderna av barnskyddet och subjektpositioneringarna. Vissa citat hade jag skrivit ner 

redan då jag gjorde den första kategoriseringen, men jag hade också stor hjälp av att jag 

hade skrivit ner sidnummer för specifika kommentarer gällande olika teman. Materialet 

är finskspråkigt och jag har valt att återge citaten i ursprungsform, men lagt till en fri 

översättning till svenska för att även enspråkigt svenska läsare skall förstå innebörden 

och sammanhanget i citaten. 

 

Efter detta återgick jag till materialet för att söka svar på min andra forskningsfråga 

genom att försöka kartlägga användarnas subjektpositioneringar. Jag koncentrerade mig 

först på ifall användarna var brukare, alltså hade erfarenhetsbaserad kunskap av 

barnskyddet, ifall de sade sig vara professionella inom barnskyddet, eller ifall de 

positionerade sig som något annat. Sedan jämförde jag dessa med de olika bilderna av 

barnskyddet och försökte identifiera hur brukare, professionella och utomstående 

positionerade sig i relation till de olika bilderna. Detta var en svår del av analysen, 

eftersom det inte alltid gick att identifiera hur användare positionerade sig, och jag måste 

hålla mig från att tolka någons subjektpositionering utgående från min egen position, 

kunskap och attityd, utan bara titta på vad som framkom i själva kommentarerna, och 
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acceptera att det i alla kommentarer inte gick att identifiera någon särskild 

subjektpositionering. 

 

I analysen har jag strävat efter att vara medveten och reflektera kritiskt över min egen 

inställning till diskussionerna och hurudana känslor som väckts. Min positionering som 

socialarbetare inom barnskyddet har gjort att jag sett på diskussionerna som en 

”professionell”, och jag har en hel del kunskap som många av användarna saknar. Jag har 

däremot ingen erfarenhetsbaserad kunskap om hur det är att vara klient i barnskyddet, 

och har försökt hålla en öppen inställning till berättelserna i materialet. När missvisande 

information har delats i kommentarer, någon har talat illa om socialarbetare eller klienter 

i barnskyddet, och då något uttalat hot mot professionella i barnskyddet, har jag haft svårt 

att hålla en neutral inställning. Det har hjälpt mig att ständigt återgå till frågan: ”Hurudan 

bild av barnskyddet målas upp här och av vem?” 

 

6.5. Forskningsetiska överväganden 

De centrala forskningsetiska överväganden i anslutning till undersökningen gäller valet 

av ämne, forskningsmaterialet och -metoden, rapporteringen av resultatet, och min roll 

som forskare. Tuomi & Sarajärvi (2018, 153) beskriver de etiska frågeställningar som 

man behöver ta ställning till i valet av forskningsämne. Som forskare behöver man ta i 

beaktande vem man utgått ifrån i valet av ämne och vilken förförståelse valet av ämne 

uttrycker. I valet av mitt ämne, hur barnskyddet framställs och diskuteras på nätet, kan 

det ingå ett antagande att barnskyddet framställs på ett  felaktigt eller missvisande sätt, 

vilket skulle innebära att det finns en sanning gällande barnskyddet, hur det ser ut i 

verkligheten, när det egentligen är en konstruktion baserad på min subjektiva kunskap 

och erfarenhet av den.  

När man utför forskning på nätet behöver man ta ställning till hur man kan använda 

material som finns på nätet, t.ex. vem som äger rättigheterna till diskussionsforum. De 

etiska riktlinjerna för forskning på nätet är fortfarande något oklara (Turtiainen & 

Östman, 2013). I övrigt kommer jag att följa allmänna etiska riktlinjer för forskning 

(Forskningsetiska delegationen, 2009). Enligt Mäkelä (2006) får forskning om människor 

aldrig göras bakom forskningsobjektens rygg eller utan deras tillstånd. En annan allmän 

forskningsetisk aspekt är att forskaren skall respektera forskningsobjektets integritet och 

anonymitet, samt att forskningen inte på något sätt får orsaka forskningsobjektet skada 
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(Kuula, 2011, 192). Att forska i ett fenomen som barnskydd innebär dessutom att göra 

intrång i sådana människors liv som redan är i en väldigt sårbar situation. Även om 

personerna som deltagit i diskussionerna varit medvetna om att de skriver på ett öppet 

forum och att vem som helst kan läsa texterna, är de inte medvetna om att de är föremål 

för forskning.  

När forskningsmaterialet består av nätdiskussioner är det viktigt att bekanta sig noggrant 

med materialet och fundera över hur privata och intima diskussionerna är och ifall de som 

skrivit verkar vara medvetna om att materialet är offentligt (Östman & Turtiainen, 2013, 

51). Kääriäinen (2003) har använt socialvårdens dokumentation som forskningsmaterial, 

vilket också är ett s.k. naturligt material, och uppger att hon som forskare ibland kände 

sig som en smygtittare, även om alla tillstånd som krävdes för att utföra forskningen var 

i sin ordning. Den känslan kan jag relatera till. Det finns ingen möjlighet att fråga om lov 

av alla deltagare i diskussionsforumet som jag kommer att avända mig av ifall de går med 

på att delta i forskning. Diskussionsforumet är ändå öppet för alla och kräver ingen 

registrering, vilket jag liksom Kuula (2011, 117) tolkar som en indikation för att 

materialet är så pass offentligt att det är etiskt försvarbart att använda inläggen utan att 

informera deltagarna i diskusssionen.  

Efter att jag samlat in mitt tilltänkta forskningsmaterial från Vauva:s diskussionsforum 

kontaktade jag administratören för forumet via e-post (Bilaga 1) och berättade kort om 

mitt forskningsämne, att jag skriver min magisteravhandling och frågade ifall 

diskussionsforumet kan användas för forskningsändamål. Administratören svarade att 

materialet kan användas fritt, men ville att den färdiga avhandlingen skickas till 

administrationen per e-post.  

Diskussionsdeltagarna skriver på Vauvas forum anonymt, men jag har ändå vid behov 

anonymiserat materialet ytterligare, så att det inte finns någon risk för att personers 

identiteter kan komma fram i avhandlingen. Jag har också gjort etiska bedömningar när 

jag väljer citat till resultatredovisningen i avhandlingen, och valt bort sådana citat där 

skribenten uttryckt privata eller intima detaljer av sitt liv (Arpo, 2005, 65). På så sätt 

minimeras också risken för att de som deltagit i diskussionerna på något sätt skulle ta 

skada av forskningen (Kosonen m.fl., 2018).  

Syftet med min forskning är att öka förståelsen för klienternas behov i förhållande till 

barnskyddet. Laaksonen (2016) påpekar att forskning ofta handlar om att föra fram usatta 
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personers röster och att de etiska aspekterna inte får bli ett hinder för det. Internet är en 

del av samhället som ger oss värdefull information och man behöver hitta vägar till att 

använda informationen på ett etiskt sätt. Laaksonen (ibid.) lyfter även fram att 

information på social media används flitigt t.ex. i media i kommerciellt syfte, vilket kan 

vara svårare att motivera etiskt än en forskning. Det är viktigt att noggrant beakta och 

reflektera kring de etiska aspekterna av forskning och det är en del av forskarens 

yrkesskicklighet.  

7. BILDER AV BARNSKYDDET 

 

I diskussionerna kunde fyra olika bilder av barnskyddet urskiljas: barnskyddet som 

onödigt, nödvändigt, skadligt och hjälpande. Fördelningen mellan bilderna var relativt 

jämn. Av de kommentarer som togs med i analysen (559 kommentarer) framställde 30% 

barnskyddet i huvudsak som onödigt, 28% som nödvändigt, 22% som skadligt och 20% 

som hjälpande.  

 

I analysen framkom även två komponenter som hade betydelse för  hur bilden av 

barnskyddet konstruerades; behovsperspektiv och frivillighetsgrad. I figuren nedan 

illustreras hur de två komponenterna relaterar till de fyra olika bilderna av barnskyddet. 

 

Figur 1. Framställningen av bilder av barnskyddet 

 

Behovsperspektivet och frivillighetsgraden samt de fyra bilderna av barnskyddet 

presenteras mer ingående nedan. I bilderna av barnskyddet ingår även bilder av de 
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professionella inom barnskyddet. Användarna representerade sällan en helt ensidig bild 

av barnskyddet, utan diskussionen rörde sig dynamiskt mellan de olika perspektiven och 

kommentarerna kunde innehålla element från flera olika perspektiv. 

 

7.1. Behovsperspektiv 

 

Behovsperspektivet syftar till vems behov som betonas i bilden av barnskyddet. 

Behovsperspektivet identifierades utgående från vems perspektiv användaren betonade i 

kommentaren, och samverkade till hur bilden av barnskyddet utformades. Bilden av 

barnskyddet kunde beskrivas utgående från barnets behov, där barnet var i fokus och 

förälderns uppgift var att lägga barnets behov framför sina egna. Barnets behov kunde 

vara t.ex. behov av skydd, omvårdnad och trygghet. När barnets behov var i fokus var 

bilden av barnskyddet mer hjälpande när man talade om att föräldrarna samarbetade med 

barnskyddet, men om man talade om barnskyddet kopplat till mer tvingande åtgärder 

illustrerades barnskyddet oftare som nödvändigt än hjälpande.  

 

Förälderns behov lyftes fram både i kommentarer av användare som inte hade egen 

erfarenhet av barnskyddet och i de erfarenhetsbaserade kommentarerna där föräldrar 

uttryckte missnöje över barnskyddet. Då förälderns behov var i fokus tenderade bilden av 

barnskyddet att beskrivas som onödigt eller rent av skadligt. I detta perspektiv kunde man 

tolka det som att förälderns behov gick före barnets. Förälderns behov handlade oftast om 

behov av integritet, att inte behöva bli kränkt, utsättas för skam, och behovet av frihet att 

själv avgöra hur man vill leva sitt liv och ta hand om sina barn. Ibland kunde dock 

förälderns behov av olika stödtjänster eller t.ex. mental- eller missbruksvård lyftas fram 

som viktigare än barnets behov av skydd och omvårdnad, och det samverkade på samma 

sätt till bilderna av barnskyddet som onödigt eller skadligt. 

 

7.2. Frivillighetsgrad 

 

Frivillighetsgraden handlar om hur användarna ser på barnskyddets frivillighet, 

maktutövning och intrång i familjers privatliv. Vissa användare betonade föräldrarnas 

ansvar att frivilligt ta emot hjälp från barnskyddet när det behövs, och bilden av 

barnskyddet skildrades då som en hjälpande organisation, och socialarbetarna som 

samarbetspartners som stöder föräldrarna och ser barnets bästa. När man utgick ifrån 
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föräldrarnas behov snarare än barnens och såg barnskyddsåtgärderna som frivilliga, 

skapades en bild av barnskyddet som onödigt, eftersom föräldrarna inte ansåg att de 

behöver barnskyddet.  

 

När frivillighetsgraden var låg beskrevs barnskyddet däremot genom bilder av högre 

maktutövning och tvång, och föräldrarnas åsikter togs inte lika ofta i beaktande. Ifall 

barnets behov var i fokus målades bilden av barnskyddet upp som nödvändigt, där 

socialarbetare följer lagens krav och maktutövningen är berättigad. När föräldrarnas 

behov var i fokus samverkade dock en låg frivillighetsgrad till en bild av barnskyddet 

som skadligt. När barnskyddet handlade om tvångsåtgärder och man inte beaktade 

barnets behov, sågs maktutövningen som godtycklig och socialarbetare porträtterades 

som kritiska och kontrollerande. Barnskyddet beskrevs som skadligt för föräldrarna i 

första hand, men också barnen i andra hand. 

 

7.3. Det onödiga barnskyddet 

 

Bilden av barnskyddet som onödigt var den mest framträdande bilden, och relaterade till 

diskussioner om hurudan hjälp man kan få från barnskyddet och varför barnskyddet 

behövs över huvudtaget. Detta perspektiv byggde främst på utomstående personers 

uppfattningar om barnskyddet, och det diskuterades mycket kring skillnaderna mellan de 

grundläggande tjänsterna för barnfamiljer och barnskyddet, och i vilka situationer 

barnskyddet borde ingripa och i vilka det är onödigt.  

 

Bilden av det onödiga barnskyddet byggde också till stor del på föräldrarnas perspektiv, 

och det lyftes ofta fram hur onödigt det är att socialarbetare eller familjearbetare kommer 

hem till dem och diskuterar, när de inte själva upplevde att de har några problem. En 

tredje grupp användare var sådana som inte själva hade erfarenhet av barnskyddet, men 

uttryckte en oro för vad som skulle hända ifall det gjorde en barnskyddsanmälan gällande 

deras barn. Utgångspunkten var att föräldrarna vet vad som är bäst för barnen, och att 

barnen mår bäst ifall de får vara med sina föräldrar. 

 

I diskussionen framkom det flera oklarheter gällande barnskyddets roll och uppgift i 

samhället. En fråga som upprepades var: ”vad behövs då barnskyddet till?” Det 

diskuterades bl.a. hurudan hjälp en familj kan få i akuta situationer och ifall det i så fall 
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måste handla om barnskydd. Användare diskuterade också barnskyddets roll i sådana fall 

där behovet är tillfälligt, eller där behovet av barnskydd inte beror på föräldrarnas 

oförmåga, utan på att barnet mår dåligt men inte får vård, blir mobbat etc. Barnskyddet 

målades i dessa situationer upp som en instans som bara behövs om föräldrarna är helt 

utslagna, drogade eller lämnar barnet vind för våg. Användare frågade sig också vad som 

egentligen är förebyggande arbete inom barnskyddet, och vad barnskyddets roll är 

gällande strukturella problem? 

 

Flera användare diskuterade var barnskyddets plats är i förhållande till grundläggande 

tjänster. Vilka tjänster skulle barnrådgivningen eller hemservice kunna stå för och vad är 

barnskyddet egentligen bäst lämpat för? Här synliggjordes också olika sorters resurstänk 

i diskussionen. Några användare tyckte att det var bättre förr, då många barnfamiljer hade 

hemservice i vissa perioder eller i akutsituationer, och menade att inbesparingar i de 

grundläggande tjänsterna har orsakat en ökning av barnskyddsbehovet. Användare 

ifrågasatte också varför man behöver barnskyddet för att få tillgång till vissa tjänster, 

eftersom de grundläggande tjänsterna ibland är tillräckliga. En användare uttryckte att det 

blir onödigt dyrt att göra barn till klienter i barnskyddet istället för att  erbjuda mer 

grundläggande tjänster: 

 

”Kyllä se puhuminen, palaveeraaminen ja raporttien kirjoitteleminenkin maksaa. 

Ei se lastensuojelukaan ilmaiseksi pyöri. Jos perheellä on jo jotain muita palveluja 

jotka ehkä riittävät on vähän kallista vaan niinku varmuuden vuoksi pistää 
lastensuojelun asiakkaaksi.” 

 
(Nog kostar det också att prata, diskutera och skriva rapporter. Barnskyddet går inte heller 

runt gratis. Om familjen redan har andra tjänster som kanske är tillräckliga är det lite dyrt 

att göra dem klienter i barnskyddet liksom bara för säkerhets skull.) 

 

Det onödiga barnskyddet målades även upp som onödigt slöseri av resurser. Användare 

lyfte fram hur dyrt barnskyddet är i förhållande till de effekter man uppfattade att 

barnskyddets åtgärder hade för klienterna och samhället.  

 

Det fanns också användare som upplevde att de inte fått hjälp av barnskyddet, och de 

pratade ofta om att de blivit erbjudna olika stödåtgärder, men att de inte tyckt att det hjälpt 

dem. Familjearbete var ett exempel som ofta togs upp, att man inte såg  stöddiskussioner 

och handledning som hjälp, utan enbart som ett sätt att kontrollera och övervaka familjen.  
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”Eli sitä kyttäämistä. Siinäpä varsinainen ”apu”.” 

 
(Alltså kontrollerande. Det är just sådan ”hjälp”.) 

 

 I materialet fanns många kommentarer gällande obefogade anmälningar, vilka förstärkte 

bilden av barnskyddet som onödigt. Tröskeln att göra en barnskyddsanmälan har 

medvetet sänkts under de senaste åren, och det märktes i diskussionerna. Flera användare 

tyckte att det sänkt tröskeln även för onödiga anmälningar eller sådana som görs i syfte 

att retas eller skapa problem för familjen: 

 
”Laki velvoittaa viranomaiset ilmoittamaan pienenkin ns. Huolen. Ja sallii sen, 

että kuka kadunmies tai sekopää sukulainen voi laverrella sinne mitä vaan. Ei 
systeemissä ole enää pitkään aikaan ollut mitään järkeä” 

 
(Lagen förpliktigar myndigheterna att anmäla om varenda liten s.k. oro. Och tillåter att 

vilken man på gatan eller galning till släkting kan svamla vad som helst i den. Det har inte 

funnits någon vett i systemet på länge.) 

 

Många användare berättade om grannar, psykiskt instabila släktingar och t.ex. ex-partners 

som har gjort barnskyddsanmälningar för att uppröra, retas eller skapa problem för 

föräldrarna, och uttryckte en irritation över att den låga tröskeln att anmäla möjliggör 

dylikt missbruk av systemet. 

 

I materialet framkom även rådgivning gällande hur man skall hantera det onödiga 

barnskyddet, att det är bäst att vara mottaglig och samarbeta med barnskyddet, inte för att 

man vill ha eller upplever att man behöver hjälp, utan för att undvika att barnskyddet skall 

”ta i med hårdhandskarna”. Det förklarades som ett nödvändigt ont att spela med och vara 

trevlig, ta emot stödåtgärder och stå ut tills klientskapet avslutas. Detta illustrerar hur man 

ser på barnskyddets öppenvårds frivillighet i förhållande till maktposition. 

 

Bilden av de professionella i relation till det onödiga barnskyddet karaktäriserades av 

onödig byråkrati, att det finns alldeles för lite konkret hjälp för barnfamiljer och alldeles 

för många socialarbetare som sitter på kontor och stämplar beslut. Denna bild av de 

professionella lyftes fram i synnerhet när det gällade familjearbete. I bilden av det 

onödiga barnskyddet tog familjer emot familjearbete för att de behövde hjälp med att 

sköta barnen eller städa, men istället ville familjearbetaren diskutera och göra 

”resurskartor” eller spela spel med barnen. Detta sågs som onödigt och absurt när man 

inte såg att det fanns sådana behov i familjen: 
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”Perhetyöntekijä nimenomaan ei tee mitään tuollaista käytännön juttua vaan se apu on 

keskustelua. Joku opiston käynyt ihminen neuvoo miten suhtautua taaperon uhmaikään, 

kun ongelma on siinä, että koko perheen elämä on romahtanut vaikka just puolison 
yllättävän kuoleman seurauksena. Paljon enemmän apua olis jos se arvoisa perhetyön 

ammattilainen hoitaisi niitä lapsia sillä aikaa kun ihminen itse hoitaa asioita.” 

 
(Familjearbetare gör inga sådana där praktiska uppgifter utan hjälpen är diskussionshjälp. Någon 

som gått på läroanstalt ger råd angående hur man skall förhålla sig till ett småbarns trotsålder, när 

problemet egentligen är att hela familjens liv har raserats, kanske just av en makas/makes plötsliga 

bortgång. Det skulle hjälpa mycket mera ifall den ärade experten inom familjearbete skulle sköta 

barnen medan man själv sköter ärenden.) 

 

De professionellas utbildning var ett annat återkommande tema i diskussionerna om det 

onödiga barnskyddet. Socialarbetares utbildning sågs som otillräcklig för att klara av att 

hjälpa t.ex. barn med specialbehov, eftersom den verkliga expertisen gällande detta finns 

i hälsovården. Familjearbetares utbildning sågs också som otillräcklig i förhållande till 

deras uppgifter och ansvar, och även brist på erfarenhet och ung ålder nämndes som 

faktorer som bidrog till att användare såg barnskyddets professionella som onödiga. 

 

7.4. Det nödvändiga barnskyddet 

 

Bilden av det nödvändiga barnskyddet utgcik ifrån att barnskyddet behövs för att trygga 

barnens behov, men att man inte alltid såg det som hjälpande, eller man såg hinder för att 

hjälpen når fram, och då behövs ibland ofrivilliga barnskyddsåtgärder. Ett hinder som 

ofta lyftes upp var att föräldrarna inte hade samma syn på barnens problem som 

barnskyddets socialarbetare. 

 

Det nödvändiga barnskyddet handlar alltså ofta om föräldrar som inte kan beakta sina 

barns behov, eller de egna behoven går före, och som inte heller tar emot hjälp från 

barnskyddet frivilligt, och därför är barnskyddet nödvändigt. Användare som antog detta 

perspektiv identifierade sig mer sällan som brukare av barnskyddstjänster, utan 

positionerade sig som ”bättre vetande”, goda medborgare, men inte alltid själva föräldrar 

(se kap. 8.2.). I diskussionen kunde urskiljas en tydlig motsättning mellan barnens och 

föräldrarnas behov. Bilderna av denna motsättning handlade om huruvida föräldrarna 

alltid vet vad som är bäst för barnen och kan handla i enlighet med det.  

 

”Itse olen kiintymyssuhdeteoriat jutellut perhetyöntekijöiden ja lastensuojelun 

kanssa, mutta oli täysin selvää että heidän oli hyvin vaikeaa ymmärtää miksi en 

aina suhdekriisissä toiminut lasten kannalta optimaalisesti vaikka teoreettinen 
ymmärrykseni asiasta olikin korkealla tasolla”  
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(Själv har jag talat om anknytningsteorin med familjearbetare och barnskyddet, men det 

var helt klart att de hade väldigt svårt att förstå varför jag under kriser i parrelationen inte 

alltid kunde fungera optimalt med tanke på barnen, trots att min teoretiska förståelse om 

det var på hög nivå.) 

 

I citatet ovan berättar användaren att hen har kunskap om vad barnen behöver i teori, men 

i en kris kunde användaren inte handla enligt det. Användaren beskriver samtidigt hur 

barnskyddet måste välja mellan att förstå och hjälpa föräldrarna eller barnen. En annan 

användare påpekar detta i sitt svar gällande kommentaren ovan: 

 

”Kirjoittaja kertoo käyttäytyneensä väärin lapsiaan kohtaan, mutta silti hänen 

suhdekriisinsä ja oikeus lapsiinsa on hänen mielestään tärkeämpiä kuin se että 

lapset voivat hyvin. Hyvin harva pystyy myöntämään ettei kykene huolehtimaan 
lapsistaan juuri nyt. Siksi lastensuojelu on olemassa.” 

 
(Skribenten berättar att hen har agerat fel mot sina barn, men ändå är hens kriser i 

parrelationen och rätten till sina barn viktigare än att barnen mår bra. Få kan erkänna att de 

inte kan ta hand om sina barn just nu. Därför finns barnskyddet.) 

 

Oberoende av om föräldrarna kan lägga barnens behov framför sina egna eller inte, 

uppfattas deras roll som viktig i förhållande till barnskyddet. Föräldern porträtterades dels 

som en del av barnets problem eller som en orsak till problemet, och dels som en nyckel 

till lösningen på problemet, eftersom föräldern känner barnet och kan ha egna förslag på 

hjälpåtgärder. Förälderns expertis beaktas dock inte alltid inom barnskyddet, och 

barnskyddet vet inte heller alltid vad som är bäst för barnet. Det fanns också användare 

som berättade att de hade behövt  hjälp för sitt barn från barnskyddet, men inte fått det. I 

dessa fall såg man fortfarande barnskyddet som nödvändigt, men man hade varit beredd 

att ta emot hjälp frivilligt ifall det hade erbjudits. Detta perspektiv passar alltså inte direkt 

in i bilden av det nödvändiga barnskyddet i förhållande till frivillighetsgraden av 

åtgärderna. 

 

Föräldrarnas och barnens olika behov färgade till stor del bilden av det nödvändiga 

barnskyddet. När användare diskuterade detta uppstod en motsättning mellan vems behov 

som barnskyddet skall beakta i första hand. Några användare såg barnskyddets roll som 

endast förespråkare av barnens rättigheter, medan andra lyfte fram att barnskyddet skall 

stöda föräldrarna i sitt föräldraskap: 
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”Nimenomaan pienten, ei vanhempien puolella. Sossut ottaa lapset pois 

vanhemmiltaan koska se on muka parhaaksi.” 

 
(Just på de smås, inte på föräldrarnas sida. Socialarbetare tar barnen av föräldrarna för att 

det påstås vara bäst så.) 

 
”Päinvastoin. Heidän tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustyössään. 

Jos lapsen kasvua ja kehitystä jokin tekijä vakavasti vaarantaa niin silloin voi tulla 
kyseeseen sijoitus tilapäisesti. Huostaanotto ratkaistaan oikeudessa.” 

 
(Tvärtom. Deras uppgift är att stöda föräldrarna i deras barnafostran. Om barnets uppväxt 

och utveckling är i allvarlig fara så kan en tillfällig placering bli aktuell. Omhändertagande 

beslutas om i domstol.) 

 

Barnskyddet framställdes som nödvändigt även på basen av lagen och barnskyddets plikt 

att uppfylla de lagliga kraven som arbetet grundar sig på. Några användare tog upp att 

barnskyddslagen styr arbetet och att alla beslut baseras på lag, att det handlar om 

myndighetsarbete likadant som polisens. Flera användare lyfte också fram att det är 

rättsväsendet som fattar de stora besluten, alltså gällande omhändertagande av barn, inte 

socialarbetare i barnskyddet. I motargument  mot detta menade man dock att rätten oftast 

följer socialarbetarens rekommendationer. 

 

I diskussionen framkom det också berättelser där föräldrar beskrev hur barnskyddet 

uttryckt oro för deras barns beteende, men att föräldrarna själva inte såg det som ett 

problem. Eftersom de inte ville ha barnskyddets åtgärder hade de ändå gjort förändringar 

och arbetat med barnet för att ändra på det ”problematiska” beteendet, och på så sätt klarat 

sig ifrån barnskyddet. Användaren beskrev detta som att de inte fick någon hjälp från 

barnskyddet utan gjorde allt jobb själva. Jag tolkade det som att föräldrarna fortfarande 

inte såg barnets behov på samma sätt som barnskyddet, men resultatet var ändå att en 

positiv förändring hade skett, och därför såg jag den framställda bilden av barnskyddet 

som nödvändigt. 

 

Det förekom även att föräldrar uttryckte hur de tidigare inte sett behovet av barnskydd, 

men i efterhand förstått att barnskyddet fattat beslut som hjälpt barnen: 

 

”Itse olen myös monta vuotta ollu ”kyttäyksen” alla ja hyvä että olin, ehkä 
pelastanut oman ja lastenki hengen. Kyttäyksen lisäksi perheemme sai paljon apua 

ja asiat on hyvin, lapset asuu kotona meillä. Olen todella kiitollinen saamastamme 

avusta. Toki tiedän, että ongelmia on monenlaisia ja niin on työntekijöitäkin.”   

 
(Själv har jag blivit ”kontrollerad” i flera år och bra så, det har kanske räddat mitt och 

barnens liv. Förutom kontroll fick vår familj mycket hjälp och allt är bra, barnen bor 
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hemma hos oss. Jag är mycket tacksam för hjälpen vi fått. Jag vet förstås att det finns olika 

typer av problem och personal.) 

 

I citatet ovan berättar en användare sin egen erfarenhet och använder ordet ”kyttäys”, som 

ofta användes för att kritisera barnskyddet, men här på ett sarkastiskt sätt för att poängtera 

att det som känns som förtryck i stunden kan vara det bästa för barnen i längden. 

Användaren betonar att hen också har fått hjälp på riktigt och påpekar, kanske för att 

förmedla att hjälpen har lett till goda resultat, att barnen bor hemma nu. 

 

Berättelser om det nödvändiga barnskyddet omfattade även före detta barnklienters 

reflektioner kring hur de i efterhand kunnat se tillbaka och upptäcka att barnskyddet varit 

nödvändigt, även om det inte alltid hade känts så när livet var i kris: 

 

”Kerron oman kokemukseni ajalta, jolloin olin 15-21v. Sain lastensuojelun kautta 

tukihenkilön, joka auttoi esim kouluasioissa. Olin villi nuori, joka kapinoi kaikkea 
vastaan. Kotona en saanut tukea mt ongelmiin tai kouluasioihin. Tukihlö auttoi, ja 

tuntui että hän ymmärsi. Olin kuitenkin tosi maassa, oli päihdeongelmia, mt 
ongelmia yms joten lopultahan mut otettiin huostaan. Olen kiitollinen siitä! Sain 

lähetteen psykiatriselle ja elämäni kohentui huostassa. Jälkihuoltokin tuli 

laitoksen puolesta ja se auttoi. Ei ne huostatkaan aina pahoja ole ;)” 

 
(Jag berättar om min egen erfarenhet från när jag var 15-21 år. Jag fick via barnskyddet en 

stödperson, som hjälpte mig med skolan. Jag var en vild ungdom som revolterade mot allt. 

Hemma fick jag inte stöd för min psykiska problem eller för skolan. Stödpersonen hjälpte, 

och de kändes som att hen förstod. Jag var ändå väldigt nere, hade missbruksproblem, 

psykiska problem mm. så till slut blev jag omhändertagen. Jag är tacksam för det! Jag fick 

en remiss till psykiatrin och mitt liv blev bättre när jag var omhändertagen. Eftervården 

fick jag också via anstalten och det hjälpte. Omhändertaganden är inte alltid så illa.) 

 

Bilden av barnskyddet som nödvändigt beskrevs i diskussionen också utgående från flera 

berättelser om hur det är att vara ett barn i behov av barnskydd. I dessa berättelser 

framkom det inte att användaren hade fått hjälp från barnskyddet, men de använde sitt 

perspektiv för att lyfta fram barnskyddets nödvändighet. En användare berättade om sina 

egna erfarenheter av att bli misshandlad av sin psykiskt sjuka förälder: 

 

”Mt-ongelmaisen äidin lapsena haluaisin sanoa, että tehkää niitä ilmoituksia, jos 

vaan vähänkään epäilette ettei kaikki ole kunnossa. Itse en ikinä saanut 
kenellekään sanottua mitään, koska pelkäsin äitiäni niin paljon. Äitini oli myös 

hyvä puhumaan, joten koin, että olinkin oikeastaan ansainnut sen fyysisen ja 
henkisen pahoinpitelyn.” 

 
(Som barn till en mamma med psykiska problem vill jag säga, att gör alltid anmälan om 

det finns en liten misstanke om att allt inte är som det ska. Själv fick jag aldrig sagt något 

till någon, för att jag var så rädd för mamma. Mamma var också bra på att prata, så jag 

upplevde att jag egentligen förtjänade den fysiska och psykiska misshandeln.) 
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I dessa berättelser betonades barnens rätt till skydd, att alltid anmäla sin misstanke om att 

ett barn far illa, att det alltid är värt det även om en förälder skulle bli kränkt. Användarna 

betonade också vikten av att barnskyddet pratar skilt med barnen, och hur svårt det är 

som barn att be om hjälp eller berätta vad som sker i hemmet, speciellt om föräldern är i 

fokus och tar mest uppmärksamhet av socialarbetaren.  

 

I bilden av det nödvändiga barnskyddet beskrevs de professionella som företrädare för 

barnet, men också som helt vanliga, felbara människor som gör sitt jobb. Många 

användare uttryckte en uppskattning för socialarbetare och påpekade att det är ett svårt 

och otacksamt jobb: 

 

”Paineena hoitaa apua tarvitsevien asiat oikein, muutoin voi seurata syytteet 

virkavirheestä. Kuormittavaa työtä eri intressien ja surkeiden resurssien 
ristipaineessa. Palkkakin akateemiselle surkea, joten kutsumusammattina menee.” 

 
(Påtryckningar att de som behöver hjälp skall få sina ärenden skötta på rätt sätt, annars kan 

man bli åtalad för tjänstebrott. Betungande arbete med påtryckningar från olika intressanter 

och usla resurser. Lönen är också usel för en akademisk, så det handlar nog om ett 

levnadskall.) 

 

Användarna diskuterade också att det finns både bättre och sämre socialarbetare och att 

man inte kan säga att alla socialarbetare inom barnskyddet är på ett visst sätt. Det framstod 

som att socialarbetare sågs som tjänstemän med ovanligt stor makt och ansvar, och att det 

inte alltid uppmärksammas hur viktigt det är att personer i sådan tjänstemannaposition är 

lämpade för arbete med människor. Ju mer maktutövning som sker i barnskyddsarbetet, 

desto viktigare är det att socialarbetaren bemöter både barn och föräldrar med respekt: 

 

”On hyvin asiallisia, perheeseen kunnioittavasti suhtautuvia ja tilannetajuisia 

työntekijöitä, mutta paljon myös niitä, joilla asenne ja käytöstavat ei todellakaan 
ole kohdallaan.” 

 
(Det finns väldigt sakliga, respektfulla och taktfulla arbetare, men också många sådana vars 

attityd och uppförande verkligen inte är vad det borde.) 

 

Det var endast enstaka professionella som deltog i denna diskussion. När de gjorde det 

handlade det ofta om att rätta till felaktiga uppfattningar eller lugna ner upprörda 

användare som positionerade sig som brukare. Det fanns också professionella som 

förstärkte motsättningen mellan barnskyddet och föräldrar vars barn är klienter i 

barnskyddet: 
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”Isolla osalla vanhemmista ei ole MINKÄÄNLAISTA realistista käsitettä siitä, 

mikä olisi parasta lapsille. Vanhemmat ovat aivan pihalla. Onni on se, että saavat 

apua.” 

 
(En stor del av föräldrarna har inte minsta realistiska uppfattning om vad som skulle vara 

bäst för barnen. Föräldrarna har ingen koll. Det är tur att de får hjälp.) 

 

Den professionella i citatet uttryckte sitt missnöje mot att föräldrar inte tar emot hjälp från 

barnskyddet genom att påpeka att många föräldrar inte alls ser till barnens behov. 

Användaren positionerar sig som professionell, men också som expert när det gäller barn 

och som bättre vetande än föräldrar, som här positioneras som okunniga i förhållande till 

sina barns behov. Detta möttes av flera användare med förskräckelse över hur nedlåtande 

den professionella talade om klienter, och förstärkte konstruktionen av de professionella 

som högfärdiga och kritiska felsökare, vilket gjorde att diskussionen som följde efter 

kommentaren ovan mer representerade bilden av barnskyddet som onödigt och skadligt 

(se kap. 7.3 och 7.4). 

 

Socialarbetarens svåra uppgift beskrevs också i relation till resurser och att det finns 

många obehöriga socialarbetare inom barnskyddet. Socialarbetare beskrevs som 

överbelastade och att de inte alltid kan erbjuda sådan hjälp som barnet eller familjen 

skulle behöva. Även den nya lagen om behörighetskrav diskuterades, och flera användare 

påpekade att situationen gällande obehöriga socialarbetare var sämre förr, men att det 

blivit bättre då en viss behörighet krävs också för att få vikariera. Socialarbetares 

kunnande diskuterades också relaterat till hur de skall kunna veta vad barnet behöver, 

eller vilka barn som far illa på riktigt. 

 

7.5. Det skadliga barnskyddet 

 

Bilder av barnskyddet som skadligt framställdes av användare som utgående från andras 

berättelser eller egna erfarenheter beskrev barnskyddet som mer betungande än hjälpande 

för familjen. Man upplevde att den belastning som barnskyddet utgjorde var större än 

hjälpen de kunde få av stödåtgärderna: 

”Lastensuojelu aiheutti vain ahdistusta ja menetystä. Kaikki ilo äitiydestä vietiin 
eikä turvattu missään hädässä.” 

 
(Barnskyddet orsakade bara ångest och förlust. All glädje togs ifrån moderskapet och det 

gavs ingen trygghet i nöden.) 
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Användaren i citatet ovan, som man kan tolka som en mamma som har egen erfarenhet 

av barnskyddet, upplevde att barnskyddet gjort mer ont än gott i hennes föräldraskap. 

Detta var en återkommande bild, där användare uttryckte att barnskyddet gjort fel på alla 

sätt och orsakat mer skada än nytta. 

 

Bilden av barnskyddet som skadligt framställdes också på samhällelig nivå. I 

diskussionerna förekom flera konspirationsteorier kring huruvida barnskyddet har 

ekonomiska intressen  i omhändertagande av barn och hurudana hemliga nätverk 

barnskyddet ingår i. Konspirationsteorierna baserade sig på att staten betalar 

kommunerna för omhändertaganden, och en uppfattning att socialarbetare endera erhåller 

en bonus för omhändertaganden, eller försöker gynna andra i det hemliga nätverket, 

såsom terapeuter och privata ungdomshem.  

 

”Eerikan isovanhemmat tietää kaikki. Heillä pyöri bisnes juuri noin. Isoäiti 
sosiaalijohtaja, isoisällä terapiafirma ja veljellä huostaanottolafka. Ja tottakai 

pienissä piireissä suppealla alalla kannattaa olla väleissä opiskelukavereiden 
kanssa. Niin ne työpaikat saadaan. ” 

 
(Alla vet om Eerikas morföräldrar. Deras business fungerar just så. Mormor är socialchef, 

morfar har ett terapiföretag och brodern en omhändertagningsfirma. Och förstås är det små 

cirklar i en så begränsad branch så det lönar sig att vara på god fot med studiekompisarna. 

Så får man arbetsplatser.) 

 

I citatet ovan lyfter en användare fram en konspirationsteori baserad på fallet Eerika*, 

vilket förekom i flera inlägg i samma tråd. Det var många som diskuterade det som inte 

fungerar i barnskyddet utgående från fallet Eerika. Det förekom också misstänksamhet 

mot andra som samarbetar med barnskyddet, såsom stöd- och fosterfamiljer och olika 

politiska instanser. 

 

Bilden av det skadliga barnskyddet beskrevs som skamfullt och kränkande, något som 

fick användarna att känna sig som dåliga och misslyckade föräldrar. Föräldrarna kände 

sig kränkta och skuldbelagda, t.ex. när det gjorts en barnskyddsanmälan och 

socialarbetare skulle reda ut familjens situation, men det talades också om barnens skam  

i andra hand.  

 

 

*Fallet Eerika är ett uppmärksammat barnskyddsfall i Finland. En åttaårig flicka som blev brutalt 

misshandlad och dödad av sin pappa och styvmor år 2012. 
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I synnerhet användare som kunde identifieras som mammor uttryckte en skam för att de 

beskylldes, med eller utan befog, för att inte kunna ta hand om sina barn. Det beskrevs 

också hur barnskyddet genom sitt agerande förstärkte upplevelsen av skam: 

 

”Pelottavaa minusta on lähtökohta että etsitään syyllisiä eikä ratkaisuita. Tai 
olettama että perheessä on oltava jotain vikaa.” 

 
(Jag tycker det är skrämmande att utgångspunkten är att leta en skyldig istället för 

lösningar. Eller att man utgår från att det måste vara något fel med familjen.) 

 

 

En lång diskussion fördes också gällande något som i diskussionen kallades för 

”kaksoisrangaistus” d.v.s. dubbel bestraffning, vilket handlade om att mammor alltid 

upplevs bli beskyllda för barnens problematik, och mammor upplevde att de inte kunde 

göra rätt t.ex. när det kom till förvärvsarbete: om mamman är arbetslös ses det av 

barnskyddet som något negativt och ett socialt problem för familjen, men om hon arbetar 

så ses det igen som problematiskt, att hon arbetar för mycket och barnen blir lidande. 

Denna förstärkning av mammors skam sågs som skadligt för mammors självförtroende 

och var ett skäl till att man helst inte söker hjälp från barnskyddet. 

 

Ett annat begrepp som återkom i bilden av det skadliga barnskyddet var stämpling. Många 

användare var rädda för att en kontakt med barnskyddet skulle stämpla dem som dåliga 

föräldrar för alltid. I relation till detta nämndes ofta dokumentering, att det alltid kommer 

att finnas i barnets ”papper” att en barnskyddsanmälan blivit gjord eller att man haft 

behov av barnskydd. Användarna förde också fram att det som psykiskt sjuk eller före 

detta missbrukare kunde kännas omöjligt att slippa ifrån stämpeln som dålig förälder, och 

att barnskyddet förstärker den stämpeln t.ex. genom att kräva mer av dessa än av andra 

föräldrar för att avsluta klientskap. 

 

Användarna beskrev också nedtryckande skamkänsor genom olika former av förnedring 

i berättelserna om det skadliga barnskyddet. Det sågs som förnedrande att socialarbetare 

diskuterade med barnen, att behöva prata om sina resurser som förälder eller välja s.k. 

”nallekort” med en familjearbetare. I vissa fall sågs även en barnskyddsanmälan som en 

förnedring, eller att socialarbetare diskuterade familjens problem med skolan, läkare eller 

andra instanser bakom föräldrarnas rygg. 
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Bilder av skam förknippat med barnskyddet uttrycktes också när det diskuterades 

hurudana barnskyddsfamiljer är och hurudana ”vanliga familjer” är. Barnskyddsfamiljer 

beskrevs som avvikande från familjeidealet, och föräldrarna som fattiga, arbetslösa, 

psykiskt sjuka, missbrukare och barnmisshandlare. ”Vanliga familjer” var däremot 

sådana där föräldrarna arbetar, som klarar sig bra ekonomiskt, det inte förekommer 

missbruk eller psykisk sjukdom och man tar hand om barnen. När man talade om 

barnskydd i förhållande till ”vanliga familjer” talade man om en kris, en fysisk orsak 

såsom en sjukdom, en tillfällig situation och sådant som föräldrarna inte själva kunde 

påverka. Skammen förknippad med barnskyddet framställdes som skadlig för familjens 

identitet och självkänsla, eftersom den förstärker bilden av familjen som avvikande från 

normen och föräldern som inkompetent och otillräcklig. 

 

Skammen det innebär att kategoriseras som ”barnskyddsfamilj” beskrevs också som ett 

hinder för att be om hjälp i ett tidigt skede, eller ens när det verkligen behövs. Barnskyddet 

som socialvårdstjänst porträtterades som så stigmatiserat att det kanske borde byta namn 

helt och hållet:  

 

”Ehkä nimi pitäisi muuttaa lastenpalveluksi tms. jotta joillekin se apu ja tuki 
kelpaisi.” 

 
(Kanske namnet borde ändras till barntjänst eller något sådant, för att vissa skall ta emot 

hjälpen och stödet.) 

 

I kommentaren ovan resonerar en användare kring hur själva begreppet barnskydd är 

förknippat med så mycket skam att det hindrar vissa människor från att ta emot hjälp. 

Föräldrar skulle vara beredda att ta emot hjälp av myndigheter, men inte av barnskyddet, 

just för att det är så stigmatiserande.  

 

I bilden av det skadliga barnskyddet beskrevs socialarbetare ofta som lömska, kritiska, 

hotfulla och felsökande. Ordet ”ylimielisyys”, alltså högfärdighet, användes ofta för att 

beskriva en socialarbetare man inte ville råka ut för. Högfärdighet var förknippat med en 

brist på respekt gentemot familjen och föräldrarna och beskrevs som en 

”förtroendedödare”. Även användare som inte hade egen erfarenhet av barnskyddet 

uttryckte en rädsla för att råka ut för en socialarbetare med en högfärdig och kritisk attityd. 

Detta sågs som en riskfaktor och något som försvårade samarbetet och inte var i linje med 

barnets bästa. 
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I bilden av det skadliga barnskyddet porträtterades socialarbetare som nitiska, att de tog 

tag i minsta sak och förstorade upp det för att få klienter till barnskyddet. Socialarbetarens 

yrkesroll uppskattades inte och socialarbetare förminskades med ord som 

”suojatyöpaikka” (skyddad arbetsplats), ”lastensuojelija” (barnskyddare), ”tätönen” 

(tant), ”akka” (kärring) och ”ämmä” (slyna). Detta förstärkte bilden av de professionella 

som bara gör skada, vill lägga sig i familjers liv och skapa arbete åt sig själva. 

 

Familjearbetare porträtterades i diskussionerna i första hand som lågt utbildade (en 

utbildning som ofta nämndes var närvårdare), okunniga, oerfarna, t.o.m. illvilliga, och 

man talade också om familjearbete som ett sätt att kontrollera och övervaka familjer, och 

familjearbetarens utbildning och karaktär var bara en del av den negativa bilden av 

familjearbete som bildades utifrån diskussionerna.  

 

”Käytönnössä se menee kyllä niin että se heppoisen koulutuksen saanut lähäri 

tarkkailee pahansuovasti, runoilee mitä haluaa ja päätökset tehdään niiden 

rustailujen pohjalta perhettä edes tapaamatta. Päätöksiin saadaan virallisesti 
pätevä ihminen.” 

 
(I praktiken är det nog så att en dåligt utbildad närvårdare observerar dig illvilligt, dikterar 

vad som helst (i dokumentationen) och besluten fattas utgående från deras klotter utan att 

ens träffa familjen. Besluten fattas av en officiellt behörig människa.) 

 

Citatet ovan exemplifierar synen på familjearbetare och hur de ofta porträtterades i 

diskussionerna. Några användare önskade att familjearbetet skulle utföras av 

socialarbetare, eftersom de kände ett större förtroende för socialarbetare än för en 

närvårdare eller socionom. 

 

I bilderna av det skadliga barnskyddet var de professionellas maktutövning ett 

återkommande tema. Användarna beskrev den maktutövning som bedrivs i barnskyddet 

med ord som ”kyttäystä”, ”pompottelua”, ”kiusantekoa”, ”kyykytystä” och ”mielivalta”. 

Alla dessa ord, som är svåra att hitta passande svenska översättningar på,  initierar 

förtryck, kontroll över och intrång i människors privatliv, och att tvinga människor att 

göra något bara för att visa sin makt. Just ordet ”mielivalta”, alltså godtycklig 

maktutövning eller egenmäktighet, användes ofta för att beskriva hur socialarbetarnas 

maktposition uppfattades – att det inte finns några klara riktlinjer eller gränser för vad en 

socialarbetare kan eller inte kan bestämma över.  
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Socialarbetarens makt verkade utmynna i hotet om omhändertagande av barnet. Många 

användare beskrev detta som att det alltid finns en risk att barnet blir omhändertaget, och 

att det är helt utom föräldrarnas kontroll. Berättelser kring detta tema handlade t.ex. om 

att små triviala saker förstorades av socialarbetaren till allvarliga problem, och föräldrarna 

kände att de uppfattades som skyldiga ifall de inte kunde bevisa motsatsen. 

 

”Vaikka puhutaan kauniisti perheen tukemisesta, niin käytännössä lastensuojelu 

on pelkästään sitä että otetaanko lapsi pois, ja missä vaiheessa.” 

 
(Fast man talar vackert om att stödja familjen, så handlar barnskyddet i praktiken bara om 

ifall barnen skall tas bort och i vilket skede.) 

 

Ett återkommande begrepp relaterat till socialarbetares maktutövning var ”huoli”, alltså 

bekymmer eller oro. Användarna beskrev en slags ”huoli-retorik” som ett sätt för de 

professionella att förtrycka föräldrar. Användning av begreppet sågs som ett sätt att 

motivera åtgärder såsom barnskyddsanmälningar, klientskap och stödåtgärder, vilket 

även har betytt att motiveringarna till dessa inte har förklarats eller motiverats på något 

annat sätt. Ordet ”oro” upplevdes som tomt och otillräckligt och som en förevändning för 

att kontrollera familjer. I diskussionerna framkom att denna orosretorik förekommer 

bland både personal inom barnskyddet och andra professionella som har bekymmer för 

ett barn: 

”Sossulla on ikuinen huoli.”  
(Socialarbetare har en evig oro.) 

 
”Ne voi tunkeutua kotiin, kun on huoli. Ei siihen muuta tarvita” 
(De kan tränga sig in i hemmet, om de är oroliga. Det behövs ingen annan orsak.) 

 
”Lääkäri, mokoma huoliharakka hänkin.” 

 (Läkaren, en riktig orosskata det också.) 

 

De professionellas maktutövning kunde också handla om insamling av dokumentering 

som bevismaterial mot familjen. Användarna beskrev hur socialarbetare och 

familjearbetare skriver upp allt de hör eller observerar i familjen, för att använda emot 

föräldrarna senare. Det gavs också en bild av att socialarbetare kan fatta beslut gällande 

barn enbart utgående från familjearbetarens dokumentering. Dokumenteringen kunde 

också innehålla falsk information som sågs som sann för att en professionell inom 

barnskyddet hade skrivit ner det, vilket gjorde klienterna försvarslösa och förstärkte de 

professionellas maktposition. Att det samlas information som dokumenteras sågs som ett 
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hot mot familjen, och flera användare rådde föräldrar att själva banda in alla diskussioner 

med barnskyddet. 

 

En annan aspekt av de professionellas maktutövning som framkom i materialet var hur 

andra instanser använder sig av barnskyddet för att befästa sin makt. Användarna skrev 

om hur t.ex. skola och hälsovård hotar med barnskyddsanmälan för att tvinga föräldrarna 

att gå med på åtgärds- eller vårdförslag. Denna form av andrahandsmakt 

problematiserades eftersom det ger en skev bild av barnskyddet och förstärker bilden av 

barnskyddet som förtryckande och skadligt. 

 

7.6. Det hjälpande barnskyddet 

 

Bilden av det hjälpande barnskyddet skildrades genom beskrivningar av hurudan hjälp 

man kan få från barnskyddet, men också genom egna erfarenheter. Det handlade ofta om 

många olika typer av konkret hjälp: familjearbete, handledning, stödpersoner, 

stödfamiljer, hemtjänst, ekonomisk hjälp, hjälp att få utökad dagvård, och 

familjerehabilitering. Det fanns flera användare som berättade att de var nöjda med den 

hjälp de fått genom barnskyddet, både sådana som fått hjälp som barn och föräldrar som 

fått hjälp till både sig själv och barnen: 

 

”Vuosia sitten, kun mieheni kuoli lasten ollessa pieniä sain apua lastensuojelusta. 

Lapseni saivat tukiperheen ja minä mahdollisuuden levätä. Ei minua mitenkään 
tarkkailtu tai arvosteltu.. sain tarvitsemani apua.” 
 

(Flera år sedan när min man dog och barnen var små fick jag hjälp från barnskyddet. Barnen 

fick en stödfamilj och jag fick en möjlighet att vila. Jag blev inte observerad eller dömd.. 

jag fick den hjälp jag behövde.) 

 

I bilden av det hjälpande barnskyddet uppmanades föräldrar att samarbeta med 

barnskyddet. Även brukare som såg barnskyddet som hjälpande betonade att barnets 

bästa skall vara i fokus, inte förälderns integritet eller skamkänslor. Det hjälpande 

barnskyddet baserade sig på frivillighet och att det är föräldrarnas ansvar att ta emot hjälp 

för att barnen skall få det bättre. Att föräldrar blir kränkta av barnskyddet och ser sig 

själva som offer sågs av flera användare som ett tecken på omognad och själviskhet 

”Jos omasta lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus niin kyllä kai jokainen 

normaali vanhempi haluaa selvittää mistä on kyse. Tekee yhteistyötä 

lastensuojelun kanssa ja miettii, että onko jotain oikeasti vialla. Eihän tuossa ole 
mitään aihetta alkaa loukkaantua itsensä takia, kun on kyse siitä omasta rakkaasta 

lapsesta.” 
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(Om någon gör en barnskyddsanmälan gällande ens barn så skulle väl varje normal förälder 

vilja reda ut vad det handlar om. Samarbetar med barnskyddet och funderar på ifall allt 

verkligen är som det ska. Det finns väl ingen orsak att bli kränkt för sin egen skull, det 

handlar ändå om ens eget älskade barn.) 

 

De användare som framställde barnskyddet som en hjälpande instans talade mer sällan 

om föräldraskam och socialarbetares maktutövning. I de erfarenhetsbaserade 

berättelserna lyftes däremot fram att de bemötts på ett bra sätt och olika krissituationer 

hade blivit lösta i samarbete med barnskyddet. Flera användare påpekade också att 

klientskapet avslutats när behovet inte längre fanns, och de skulle inte vara rädda för att 

söka hjälp från barnskyddet ifall det  skulle behövas, däremot ses barnskyddet som ett 

stöd också i framtiden. 

 

”Olin vuosia väkivaltaisessa avioliitossa, lapsiakin syntyi. Viimein lähdimme 
turvakotiin. Lasu oli mukana käytännön asioissa ja auttoi meidät jaloillemme. 

Saimme konkreettista käytännön apua sekä myös terapiat lapsille. Kun muutaman 
kk kuluttua voimani olivat palanneet, asiakkuus lopetettiin, tosin terapiat jatkuu. 

Edelleen jos tulee vaikea paikka, tiedän että apua saadaan lisää. Ei meitä ole 

mitenkään vainottu, ainoastaan autettu.” 

 
(Jag levde i åratal i ett våldsamt äktenskap, fick barn också. Till slut for vi till ett 

skyddshem. Barnskyddet var med i de praktiska ärendena och hjälpte oss att komma på 

fötter. Vi fick konkret praktisk hjälp och terapi för barnen. Efter några månader när mina 

krafter kommit tillbaka avslutades klientrelationen, fast terapin fortsätter. Fortfarande om 

det blir svårt så vet jag att det finns hjälp att få. Vi blev inte trakasserade på nåt sätt, bara 

hjälpta.) 

 

I citatet ovan lyftes frivilligheten fram som en del av bilden av det hjälpande barnskyddet. 

Barnskyddet och föräldern har samarbetat för att föräldern skall klara av att ta hand om 

sina barn i fortsättningen, och barnskyddet har avslutats när den målsättningen uppnåtts. 

 

I materialet diskuterades även svårigheten att erbjuda rätt sorts hjälp för rätt familj vid 

rätt tidpunkt. Användare diskuterade att det finns så många olika typer av familjer med 

olika typer av problematik i barnskyddet, att det är omöjligt att hitta färdiga lösningar 

som hjälper alla. En användare sammanfattade diskussionen om upplevelserna kring hjälp 

från barnskyddet i följande citat: 

 

”Niille jotka tarvitsisivat apua, se ei kelpaa, ja sen tarjoaminenkin on loukkaus, ja 
jotkut joiden lapsilla on kaikki hyvin ovat vinkumassa, että minäminäminä kanssa 

haluan apua.” 
 
(De som skulle behöva hjälp vill inte ha det, och det är kränkande att man ens erbjuder det, 

och andra, vars barn har det bra, gnäller om att jag också vill ha hjälp.) 
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Användaren målar upp en bild av hur de som verkligen behöver hjälp inte alltid inser att 

de har ett problem, eller vågar inte söka hjälp från barnskyddet, eftersom de är rädda för 

att bli kränkta, medan sådana som egentligen inte är i behov av barnskydd gärna skulle ta 

emot hjälp i vardagen. 

 

Socialarbetare och andra professionella inom barnskyddet skildrades i bilden av det 

hjälpande barnskyddet som sakkunniga och hjälpsamma. De professionella beskrevs som 

hjälpande främst av brukare som upplevde att de verkligen fått hjälp av barnskyddet. En 

användare berättade om sin egen erfarenhet av barnskyddets socialarbetare: 

 

”Sosiaalityöntekijää ei tarvitse pelätä. Oman kokemukseni mukaan todellakin 

autetaan siihen viimeiseen pisaraan, ennen kuin mistään huostaanotosta edes 
puhutaan. Meillä käy sosiaalityöntekijä säännöllisesti, ja on sanonut ettei häntä 

varten tarvitse siivota. Eikä olla mitään suursiivouksia tehtykään. Iloinen, 

herttainen ihminen hän on.” 
 

(Man behöver inte vara rädd för socialarbetare. Min egen erfarenhet är att man verkligen 

försöker hjälpa till sista droppen innan man ens börjar tala om omhändertagande. Vi har 

en socialarbetare på besök regelbundet och hen har sagt att vi inte behöver städa för hens 

skull. Och vi har inte gjort några storstädningar heller. Hen är en glad, rar människa.) 

 

Användare som berättade om sina positiva erfarenheter av barnskyddet såg ofta 

socialarbetaren som en allierad, som använde makt för att hjälpa familjen. Användare 

beskrev t.ex. hur barnet fått rätt sorts vård tack vare socialarbetarens påtryckningar eller 

att skolan äntligen tagit tag i mobbning som barnet blivit utsatt för. Andra professionella, 

t.ex. familjearbetare, beskrevs i berättelserna om det hjälpande barnskyddet som flexibla 

och genuint hjälpsamma.  

 

”Ei meillä mistään kartasta ole puhuttu. Perhetyöntekijä hoitaa lapsia ja auttaa 

ihan käytännön asioissa.” 
 
(Hos oss har det inte varit tal om någon karta. Familjearbetaren sköter barnen och hjälper 

till med praktiska saker.) 

 

I kommentaren ovan svarar en användare på andras kommentarer gällande 

familjearbetares användning av ”resurskartor” som arbetsmetod istället för att ge konkret 

och praktisk hjälp. En viktig faktor som bidrog till denna bild av de professionella var att 

föräldrarna frivilligt tagit emot hjälp och hade samma syn på barnskyddets målsättningar 

som de professionella. 
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De få socialarbetare som själva berättade om sitt arbete som hjälpare beskrev sig ofta som 

förstående och vanliga människor, som strävar efter samarbete och att föräldrarna skall 

känna sig väl till mods: 

 

”Työntekijä ymmärtää myöskin sen, että vanhempia jännittää. Ketä ei tuollainen 
tilanne jännittäisi? Itse pyrin ihan normaaliin kivaan juttutuokioon. Tarkoitus on 

saada sen verran luottamusta syntymään, että aikuisten jännitys vähän helpottaisi. 
Jutellaan tietysti myös siitä, miten ilmoitus on tapahtunut ja mitkä asiat voivat 

siihen olla syynä.” 

 
(Socialarbetaren förstår också att föräldrarna spänner sig. Vem skulle inte känna sig spänd 

i en sådan situation? Själv strävar jag till en normal och trevlig pratstund. Målet är att skapa 

så stort förtroende att föräldrarna slappnar av lite. Vi talar förstås också om hur anmälan 

har gått till och vilka saker som kan ligga bakom.) 

 

Användaren i citatet ovan ger en bild av att socialarbetare försöker se både barnens och 

föräldrarnas behov, eftersom det ger goda förutsättningar för att kunna reda ut vad som 

ligger bakom anmälan. Användaren betonar förtroende som en viktig faktor för 

samarbetet mellan föräldrar och socialarbetare. Samma användare beskrev vilka andra 

saker som socialarbetare lägger märke till vid ett hembesök: städningen är inte viktig ifall 

det inte finns direkta hygienrisker, som gör att hemmet inte är beboeligt för ett barn, 

däremot uppmärksammar socialarbetaren barnens beteende och interaktion med 

socialarbetaren och föräldrarna. Användaren poängterar dock att socialarbetaren förstår 

att barnen också spänner sig inför främmande människor och att man inte kan dra  några 

slutsatser utgående från enstaka händelser. Användaren beskrev sig själv som en 

socialarbetare med stor tolerans för olikheter i familjer, som inte tar fasta på småsaker,  

vilket många andra användare i samma tråd hade uttryckt rädsla för. Den hjälpande 

socialarbetaren försöker se helheten och undviker onödiga ingripanden 

8. RÖSTER OM BARNSKYDDET 

 

Bilderna av barnskyddet målades upp av användare som talade om barnskyddet utgående 

från sådant de hört av andra eller i media, från sina egna erfarenheter, eller från sin roll 

som professionell inom barnskyddet. I detta kapitel presenteras de olika röster om 

barnskyddet som kunde identifieras i materialet. Rösterna, eller subjektpositioneringarna, 

relaterar till hurudana bilder av barnskyddet de bidrar till, samt behovs- och 

frivillighetsperspektiven som presenterades i kapitel 7. I alla kommentarer gick det inte 

att identifiera någon subjektpositionering och denna analys gäller de kommentarer där 

den gick att identifiera genom innehållet i kommentaren. Subjektpositioneringarna var 
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föränderliga och dynamiska och i samma kommentar kunde användare ibland positionera 

sig på flera olika sätt. Användare kunde också ändra åsikt och subjektpositionering 

utgående från diskussionen och den information de tog del av. 

I tabellen nedan har subjektpositioneringarna sammanställts relaterat till de olika bilderna 

av barnskyddet. För att illustrera hur subjektpositioneringarna fördelade sig inom de olika 

bilderna av barnskyddet har fördelningen skrivits ut i procentenheter och antalet 

kommentarer i parentes. 

 

Bilder av barnskyddet Subjektpositionering 

 

Onödigt 30%  (170) 

Systemkritiker 55% (94) 

Missnöjda brukare  23% (39) 

Goda föräldrar 22% (37) 

 

Nödvändigt 28% (158) 

 

Systemförsvarare 45% (72) 

Goda medborgare 29% (46) 

Missnöjda brukare 8% (12) 

Nöjda brukare  7% (11) 

Professionella (tjänstemannaroll) 7% (11) 

Barnperspektiv 4% (6) 

 

Skadligt 22% (121) 

 

Systemkritiker 62% (75) 

Missnöjda brukare  26% (32) 

Försvarare av barnskyddsoffer 12% (14) 

 

Hjälpande 20% (110) 

 

Systemförsvarare 62% (68) 

Nöjda brukare 27% (30) 

Professionella (hjälparroll) 11% (12) 

Tabell 1. Identifierade subjektpositioneringar 

 

De olika subjektpositioneringarna och sättet de relaterar till bilden av barnskyddet 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

8.1. Röster om det onödiga barnskyddet 

 

Bilden av det onödiga barnskyddet framställdes huvudsakligen av tre olika typer av 

röster: systemkritiker, missnöjda brukare och goda föräldrar. Framställningen av det 

onödiga barnskyddet utgick mer ifrån föräldrarnas behov av integritet och frihet än 

barnens behov av skydd. Föräldrarna sågs som experter i sina egna barns ärenden och 
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barnskyddet som en onödig instans som inte kan erbjuda någon hjälp för de flesta 

familjer. Barnskyddets frivillighet uttrycktes genom att betona att man inte behöver ta 

emot stödåtgärder men att det är bäst att som förälder ”spela med” för att inte stämplas 

som krånglig. 

 

Systemkritikerna, som var den mest representerade subjektpositioneringen, bestod av 

användare som kritiserade det system som socialvården utgör och barnskyddet som en 

del av det. Systemkritikerna använde i denna bild främst argumentation och påståenden 

som byggde på att grundläggande tjänster borde användas istället för korrigerande 

åtgärder, samt på  att ifrågasätta resursfördelningen mellan dessa och på så sätt förstärka 

bilden av barnskyddet som onödigt. De använde också obefogade 

barnskyddsanmälningar som argument för att framhäva att barnskyddet inte fungerar som 

det borde, utan orsakar onödigt slöseri av samhällets resurser.  

 

Systemkritikerna framställde också de professionella inom barnskyddet som onödiga och 

som en belastning för samhället. Systemkritikerna problematiserade barnskyddets makt 

och kritiserade att en enskild socialarbetare inom barnskyddet kan förstora upp problem, 

dokumentera sin oro, och plötsligt finns grunder för ett barnskyddsklientskap. 

Systemkritikernas röst fick makt i diskussionen genom att de oftare än andra använde 

nedvärderande och förlöjligande benämningar på de användare de argumenterade emot, 

såsom, ”dummer”, ”idiot”, ”du är sjuk i huvudet” o.s.v. Det fick många gånger den andra 

användaren att sluta argumentera emot. 

 

De missnöjda brukarna bestod av föräldrar i första hand, men också enstaka före detta 

barnklienter som berättade om sina egna negativa erfarenheter av barnskyddet. 

Föräldrabrukarna betonade föräldrarnas perspektiv, hur kränkande och skamfullt det 

känns att bli klient i barnskyddet, och nämnde sällan barnens perspektiv eller behov. De 

missnöjda brukarna tyckte att barnskyddet lade sig i deras liv utan orsak, att de förstorade 

upp saker i onödan, och lyfte ofta fram att det hade visat sig att barnskyddet inte behövdes 

i deras familj och att de inte längre var klienter. De missnöjda brukarna berättade om 

obefogade anmälningar, om onödiga familjearbetare som bara suttit och druckit kaffe, 

och gav andra råd om hur de snabbt kunde bli av med det onödiga barnskyddet. De lyfte 

ofta fram känslor av skam i förhållande till barnskyddet och att de upplevde det som 

kränkande att de ens blev erbjudna stödåtgärder när de själva upplevde det som onödigt.  
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De goda föräldrarna var användare som skrev om sin rädsla för att som förälder bli 

beskylld för att inte kunna ta hand om sina barn. De var rädda i synnerhet för den skam 

det skulle innebära ifall det gjordes en (onödig) anmälan gällande deras barn och det 

skulle göras en utredning gällande dem. De bidrog till bilden av barnskyddet som onödigt 

genom att förstärka problemet med onödiga anmälningar och att det finns helt vanliga 

familjer som kan hamna i krissituationer där det görs anmälningar, men där barnskyddet 

är helt onödigt. De uttryckte också att de hellre skulle ta emot stödåtgärder från andra 

instanser och att deras eventuella behov av stöd skulle vara tillfälligt och kortvarigt, samt 

att de inte ser att barnskyddet skulle vara nödvändigt i deras fall. 

 

8.2. Röster om det nödvändiga barnskyddet 

 

Det nödvändiga barnskyddet var den mest varierande framställningen av barnskyddet och 

diskuterades utgående från sex olika röster: systemförsvarare, goda medborgare, 

missnöjda brukare, nöjda brukare, professionella och barnbrukare. Bilden av det 

nödvändiga barnskyddet baserade sig till stor del på att barnens behov av omvårdnad och 

trygghet är det viktigaste och att det ibland behövs en större grad av maktutövning och 

tvångsåtgärder för att barnskyddet skall kunna uppfylla sitt syfte. 

 

Systemförsvararna är användare som inte har egen erfarenhet av barnskyddet och inte 

heller har professionell kunskap om det, och beskrev barnskyddssystemet som 

nödvändigt för att  det finns föräldrar som inte vet vad som är bäst för sina barn. 

Systemförsvararna argumenterade emot systemkritikerna som framställde mer negativa 

bilder av barnskyddet. Systemförsvararna lyfte fram en varierad bild av barnskyddet,  det 

målades inte upp som ofelbart, utan diskuterades som en nödvändig tjänst som ibland 

fungerar bättre och ibland sämre. Systemförsvararna betonade att det är föräldrarnas 

skyldighet att se till sina barns behov, samarbeta med barnskyddet och lägga sina egna 

behov och känslor åt sidan. Systemförsvararna refererade ofta till faktainformation och 

länkade till hemsidor där man kunde hitta information om barnskyddets funktion.  

 

De goda medborgarna bestod av användare som identifierade sig som icke-brukare, som 

bl.a. tog ställning till hur föräldrar borde förhålla sig till barnskyddet. De identifierade sig 

inte heller som professionella, eftersom de ofta använde fraser som ”om en anmälan 
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skulle göras om mitt barn..” och ”en normalt funtad förälder skulle ju..”. De goda 

medborgarna kritiserade föräldrar som inte tog emot hjälpåtgärder för sina barn och 

betonade skillanden mellan dessa och sig själva som goda medborgare. De identifierade 

sig inte alltid själva som föräldrar utan skrev också om hur de skulle göra ifall de hade 

haft barn. De goda medborgarna förstärkte bilden av ”misslyckade föräldrar” som 

själviska och omogna och som inte ser sina barns behov, och relaterade detta till 

barnskyddets nödvändiga karaktär. De kritiserade och förminskade också föräldrars 

skamkänslor i förhållande till barnskyddet och såg det som en förälders plikt att ta emot 

barnskyddet oberoende om de tycker att de behöver det eller inte.  

 

Både systemförsvararna och de goda medborgarna talade om barnskyddets makt som 

nödvändig, men lyfte också fram att barnskyddets socialarbetare bara är människor och 

att man inte kan förvänta sig att de alltid är perfekta. De goda medborgarna framställde 

en realistisk bild av socialarbetare inom det nödvändiga barnskyddet, och betonade hur 

svår uppgiften är och att det inte går att göra alla nöjda. Genom att undvika att blint 

försvara socialarbetare gjorde de goda medborgarna också en skillnad mellan sig själva 

och barnskyddet, och intog på så sätt en position som inte utsattes för så mycket kritik av 

de andra användarna. 

 

Missnöjda brukare bestod av både före detta barnklienter och föräldrar som hade egna 

negativa erfarenheter av barnskyddet, men ändå såg det som en nödvändig tjänst. De 

missnöjda brukarna berättade ofta hur de hade behövt hjälp, men att barnskyddet av olika 

orsaker inte hade kunnat hjälpa dem. De lyfte fram att föräldrarna ofta kan se barnens 

behov av hjälp, men barnskyddet har haft en annan syn på problemet, har inte kunnat 

hjälpa p.g.a. resursbrist, eller hjälpåtgärderna som erbjudits har inte setts som tillräckliga 

eller ändamålsenliga. De missnöjda brukarna såg barnskyddets makt som nödvändig och 

såg den inte som ett hot, utan som en resurs som skulle kunna användas för barnets och 

familjens bästa. 

 

Nöjda brukares röster bestod här främst av före detta barnklienter, men också 

föräldrabrukare, som hade egna positiva erfarenheter av barnskyddet. I sina 

framställningar av det nödvändiga barnskyddet återgav före detta barnklienter i 

barnskyddet ofta korta berättelser om deras dåvarande problematik, en frånvaro av 

vuxenstöd hemifrån, och hur barnskyddet använt tvångsåtgärder som brukaren i efterhand 
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sett som nödvändiga. Nöjda föräldrabrukare hade liknande berättelser där de beskrev hur 

barnskyddet ingripit i deras situation och använt den mån av makt som varit nödvändig 

för att få till stånd en förändring. Brukaren såg ändå själv i efterhand att åtgärderna varit 

nödvändiga för att trygga barnens behov. Nöjda brukare talade inte om skam förknippat 

med barnskyddet, utan betonade det goda syftet att hjälpa barnen och familjen. De nöjda 

brukarna blev även här ofta ifrågasatta av användare som kritiserade bilden av det 

nödvändiga barnskyddet. 

 

De professionellas röster i framställningen av det nödvändiga barnskyddet handlade om 

att framhäva positionen som tjänsteman, att de professionellas uppgift i första hand är att 

erbjuda skydd för barnen. De professionella berättade om sitt arbete genom att framhäva 

yrkesrollen, ansvaret förknippat med den, och att de gör sitt jobb utgående från lagens 

krav. De professionella talade om att de försöker skapa ett förtroende och samarbeta med 

föräldrarna, men att de ändå har ett ansvar att reda ut barnets situation och måste ta upp 

också svåra saker, även om det kan kännas skamfullt för föräldrarna. De professionella 

poängterade dock att omhändertagande är den absolut sista åtgärden och att man helst 

hittar andra lösningar.  

 

Användare som representerade ett barnperspektiv deltog i framställningen av det 

nödvändiga barnskyddet genom att dela med sig av sina upplevelser av att själva vara 

barn i behov av barnskydd. Barnperspektivet skiljde sig från de nöjda brukarnas genom 

att det inte handlade om användare som hade erfarenheter av barnskyddet. 

Barnperspektivet beskrevs av användare som berättade om sin svåra barndom, att de blivit 

misskötta eller misshandlade av sina föräldrar och hade behövt skydd. Denna röst 

förstärkte bilden av att barnens behov alltid måste gå före, att barnskyddsanmälningar bör 

göras vid minsta misstanke, att barnskyddet måste reda ut behovet ordentligt genom att 

tala med barnet, och att man inte kan vara rädd för att föräldern skall ta illa upp. 

Barnperspektivet blev sällan ifrågasatt av andra användare. Det är svårt att förlöjliga ett 

barns berättelse om hur det farit illa, och barnperspektivets erfarenhetesbaserade kunskap 

hade större vikt i diskussionen än de andra erfarenhetsbaserade berättelserna, eftersom 

barnskyddets nödvändighet synliggjordes på ett så tydligt sätt. 
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8.3. Röster om det skadliga barnskyddet 

 

Barnskyddet framställdes som skadligt i första hand av tre röster: systemkritiker, 

missnöjda brukare och försvarare av barnskyddsoffer. Röster som framställde 

barnskyddet som skadligt framförde sina åsikter på ett tillspetsat sätt och ofta med hjälp 

av gripande metaforer. Bland dessa förekom också mer svordomar, förlöjligande av andra 

och sarkasm än i samband med de andra bilderna. I bilden av det skadliga barnskyddet 

var föräldrarnas behov av integritet och egna tjänster i fokus, och man beskrev 

barnskyddet genom bilder av skambeläggande, tvång, kontroll och maktmissbruk. 

 

Systemkritikerna utgjorde den starkaste rösten och bestod av användare som använde 

andras erfarenheter, fallet Eerika, och annan andrahandskunskap i sin argumentation. 

Systemkritikerna uppgav inte att de hade egen erfarenhet av barnskyddet, men jag har 

inte uteslutit att de kan ha haft det. Utgående från de känslomässiga uttryck de använde, 

t.ex. aggressiva framtoningar mot socialarbetare inom barnskyddet (se kap. 7.2), kan man 

tolka att de kanske hade dåliga erfarenheter som påverkar deras åsikter. Eftersom de ändå 

inte gick att identifiera som brukare och inte använde erfarenhetsbaserad kunskap när de 

framförde sina argument har jag valt att placera dem i denna subjektpositionering.  

 

Systemkritikerna kritiserade barnskyddet och framställde det som skadligt utgående från 

dess funktion i samhället, där barnskyddets maktpositioner och kontrollerande karaktär i 

förhållande till medborgarnas frihet framhävdes. De framställde och förstärkte bilden av 

barnskyddet som kaotiskt, omoraliskt och som en representation för samhällets 

överdrivna förmyndarskap. I sin argumentation använde systemkritikerna ofta 

konspirationsteorier för att illustrera hur korrupt barnskyddet är, att allt handlar om 

pengar och makt. De framställde också de professionella inom barnskyddet som okunniga 

och illvilliga och såg dem som en del av korruptionen.  

 

De missnöjda brukarna var både föräldrar och före detta barnklienter som hade negativa 

erfarenheter av barnskyddet. De framställde barnskyddet som skadligt genom personliga 

berättelser om hur illa de blivit bemötta av de professionella inom barnskyddet, vilka fel 

som begåtts i olika processer och vilka skadliga effekter det haft. Berättelserna innehöll 

skildringar av maktmissbruk, skam och hur hela liv blivit förstörda p.g.a. barnskyddet. 
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De missnöjda brukarna rådde andra att hålla sig själva och sina barn långt borta från 

barnskyddet, eftersom det bara orsakar skada och inte är till någon hjälp.  

 

Försvarare av barnskyddsoffer utgjorde en röst som liknade systemkritikernas, men 

använde en annan typ av argument i framställningen av det skadliga barnskyddet. 

Försvararna identifierade sig inte som brukare eller professionella, utan utomstående som 

försvarade brukare som ”råkat ut för” barnskyddet. I försvararna ingick också signaturen 

”Advokat”, som i några kommentarer bl.a. gav råd till användare hur de kan hantera det 

skadliga barnskyddet. Försvarare av barnskyddsoffer placerade brukare som blivit 

orättvist behandlade av barnskyddet i en offerposition och barnskyddet i en förtryckande 

position. De representerade yttre röster om den skam som barnskyddet är förknippat med, 

och förmedlade en bild av att föräldrar och barn blir utsatta för trakasserier av barnskyddet 

och att det behövs utomstående som försvarar dem. Försvarare av barnskyddsoffer 

refererade till vinklad fakta, t.ex. genom länkar till webbsidan ”Lokakuun liike”, som är 

en rörelse som riktar sig till barnskyddsfamiljer som uppfattar sig som barnskyddsoffer. 

 

8.4. Röster om det hjälpande barnskyddet 

 

I framställningen av det hjälpande barnskyddet var tre röster mest framträdande: 

systemförsvarare, nöjda brukare och professionella. Bilden av det hjälpande barnskyddet 

samverkade med att barnskyddsåtgärderna sågs som främst frivilliga och hjälpande och 

att barnets behov var i fokus. 

 

Systemförsvararna bestod här, liksom i bilderna av det nödvändiga barnskyddet, av 

användare som inte hade egen erfarenhet av barnskyddet, och inte heller hade 

professionell kunskap om det, men uttryckte att barnskyddet som system är 

välfungerande och hjälpande. I denna position ingick också enstaka kommentarer där 

användaren identifierade sig som ”Fostermamma”. Systemförsvararna såg det som 

föräldrarnas ansvar att frivilligt ta emot hjälp från barnskyddet och samarbeta med de 

professionella för att trygga barnens behov av omvårdnad och trygghet. Systemförsvarna 

försvarade förutom barnskyddet också de professionella inom barnskyddet och lyfte fram 

den hjälpande roll som barnskyddet har i samhället. 
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De nöjda brukarna bestod av användare som identifierade sig som endera föräldrar eller 

barn som hade egna positiva erfarenhet av barnskyddet. De kunde börja meningen med 

”jag har positiva erfarenheter” eller ”vi fick hjälp från barnskyddet”. Brukarna återgav 

ofta att de blivit hjälpta av barnskyddet och att de var nöjda med hjälpen de hade fått. 

Föräldrabrukare nämnde ofta barnens behov i kommentarerna, att barnen fått hjälp med 

olika problem och att socialarbetaren erbjudit stöd för föräldraskapet. Barnbrukare 

beskrev att deras behov varit i centrum och att de känt sig väl bemötta av de professionella 

i barnskyddet. Barnskyddets frivillighet kom ofta fram i berättelserna då brukarna 

berättade att de tagit emot hjälpen som erbjudits, att man gjort barnskyddsanmälan i 

samarbete med föräldrarna, och att man själv velat ha olika stödåtgärder. De nöjda 

brukarna nämnde sällan skamkänslor, förtryck eller andra negativa upplevelser i sina 

berättelser om barnskyddet. 

 

Nöjda brukare använde sin egen erfarenhetsbaserade kunskap för att framställa bilden av 

det hjälpande barnskyddet, medan systemförsvarare och professionella använde mera 

faktakunskap och formell kunskap för att förstärka den hjälpande bilden. De nöjda 

brukarna blev ibland ifrågasatta av andra användare och det antyddes att de egentligen 

var socialarbetare som försökte putsa barnskyddets image genom att berätta om goda 

erfarenheter. De nöjda brukarnas kunskap och makt i diskussionen förminskades på detta 

sätt av användare som ville framställa barnskyddet på ett annat sätt. Systemförsvarare och 

professionella blev inte ifrågasatta på samma sätt, utan blev snarare ignorerade av 

användare som målade upp en annan bild av barnskyddet. 

 

De professionella rösterna som bidrog till bilden av det hjälpande barnskyddet 

identifierades som professionella utgående från att de talade om barnskyddet ur 

socialarbetarperspektiv och återgav arbetssituationer, t.ex. berättelser om hembesök. De 

professionella skrev om sin hjälpande roll i barnskyddet genom att sakligt förklara hur de 

hjälper klienter och poängtera att man inte behöver vara rädd för professionella inom 

barnskyddet. De professionella använde också en del faktalänkar och deras språk var 

sakligt och neutralt. De behöll en professionell roll också i diskussionsforumet, svarade 

på frågor och gav professionella råd till andra användare. I de professionellas berättelser 

om det hjälpande barnskyddet betonades socialarbetarens mänskliga karaktär, förståelse 

och hjälpsamhet fram, medan maktbruk och tjänstemannarollen inte nämndes i lika stor 

grad. 
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9. DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras de centrala resultaten i ljuset av den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning. Jag diskuterar först resultaten och därefter valet av forsknings- 

och analysmetod.  

 

9.1. Resultatdiskussion 

De fyra bilderna av barnskyddet som konstruerades i diskussionerna motsvarade inte helt 

den bild av barnskyddet som framställs i media överlag, där negativa föreställningar om 

barnskyddet är mest framträdande och barnskyddets socialarbetare oftast målas upp som 

kritiska och felsökande (Sjöström & Öhman, 2018; Laliberte, Larson & Johnston, 2011; 

Lundström & Anderson, 2004; Lecroy & Stinson, 2004). I diskussionsforumet 

framställdes barnskyddet som onödigt och skadligt ungefär lika ofta som nödvändigt och 

hjälpande. En möjlig orsak till detta är att den ovannämnda forskningen handlar om hur 

barnskyddet framställs i sådan massmedia där det finns kommerciella syften bakom, och 

det är viktigt att få läsare eller ”klicks”. Sjöström och Öhman (2018) menar att negativa 

berättelser har större nyhetsvärde och därför får större utrymme i media. I 

diskussionsforum finns inte de kommerciella syftena med och skapar filter för vilken typ 

av diskussioner som får utrymme eller inte, vilket kan bidra till den mer varierade bilden 

av barnskyddet. 

En faktor som påverkar hur barnskyddet framställs är vem som deltar i diskussionen. I de 

valda trådarna var det främst utomstående röster som diskuterade barnskyddet som 

system och dess maktposition i samhället. Detta kan också leda till en mer varierad 

diskussion om barnskyddet, då konstruktionerna av det baserar sig mera på uppfattningar 

om samhällets uppgift och åsikter gällande det än på egna erfarenheter och känslomässiga 

upplevelser av den stigmatisering och skam som är förknippad med barnskyddet. I den 

tidigare forskningen gällande uppfattningar om barnskyddet hade man använt sig av 

brukare som informanter (bl.a. Hietamäki, 2015; Buckley, Carr & Whelan, 2010; 

Dumbrill, 2005). När barnskyddet konstrueras ur ett erfarenhetsbaserat perspektiv verkar 

bilderna av barnskyddet målas upp som mer negativa. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att barnskyddet väcker starka känslor, och den 

offentliga diskussionen tenderar att hetta upp känslorna ytterligare, speciellt när flera 

olika perspektiv lyfts fram och argumenterar mot varandra. Detta får dock inte leda till 
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att människors negativa erfarenheter och svåra upplevelser mindervärderas, utan de bör 

granskas kritiskt och orsakerna till dem bör analyseras noggrannt. Barnskyddet som 

institution bör leta efter lösningar på hur information gällande barnskyddet kunde göras 

bättre tillgängligt för alla, och hurudant arbete man borde göra för att förbättra 

barnskyddets rykte. Barnskyddet är förknippat med mycket mystik och osäkerhet. Detta 

kunde avläsas i kommentarer gällande barnskyddets klientskap, dokumentation och 

skamkänslor som förknippades med dessa. Detta är betydelsefullt, eftersom barnskyddets 

rykte har stor betydelse för de människor som behöver barnskydd. Felaktig eller 

snedvriden information borde inte få utgöra hinder för att människor söker och får hjälp.  

9.1.1. Utomstående röster: kritik, försvar och normalisering 

Det var främst ”utomstående” röster som stod för konstruktionerna av barnskyddet, alltså 

användare som inte hade egen erfarenhet av det. De utomstående rösterna systemkritiker, 

goda föräldrar och försvarare av barnskyddsoffer, som konstruerade barnskyddet som 

onödigt och skadligt, kritiserade barnskyddet och de professionella och förhöll sig också 

kritiskt mot de som argumenterade emot dem. De utomstående rösterna systemförsvarare 

och goda medborgare som konstruerade barnskyddet som nödvändigt och hjälpande 

utgick ifrån barnets behov och från att föräldrar inte alltid kan se barnets behov. Min 

tolkning är att dessa utomstående röster dels motiverades av att argumentera emot de som 

framställde en annan bild av barnskyddet för att förstärka sin egen position i diskussionen, 

(jämför t.ex. Davies & Harré, 1990, 46-48), men också av att de ville stärka sin egen 

självkänsla och positionera sig som bättre vetande och kompetenta, samt ta avstånd från 

barnskyddet och det stigma det representerar (Tiitinen & Lähteinen, 2014). 

Systemförsvararna och de goda medborgarna förhöll sig ofta kritiskt till föräldrar som 

inte vill ta emot barnskydd, och förstärkte på så sätt också skillnaden mellan dem själva 

och de inkompetenta föräldrarna som ”de Andra”. Jag ser här ett samband mellan de 

professionella i Sawyers (2012) forskning, som ser sig själva som representanter för det 

normala och eftersträvansvärda. I min studie var det främst de utomstående rösterna som 

stod för normaliseringen av ”de som inte behöver barnskydd” och positionerade sig själv 

som representanter för detta goda och eftersträvansvärda. På så sätt förstärkte de sin egen 

maktposition, men också skammen och stigmat gällande barnskyddet.  

I bilden av barnskyddet som skadligt användes i allmänhet ett hårdare och mer kritiskt 

språk än i de andra bilderna. Användare som hade denna uppfattning av barnskyddet hade 
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fördomar om det och de professionella som oftast inte baserade sig på erfarenhet, utan på 

hörsägen eller bilder som målats upp i media. De professionella inom barnskyddet 

avhumaniserades och tillskrevs de negativa attribut som man associerade med 

barnskyddet. Denna bild verkade vara svår att påverka, eftersom de som ifrågasatte 

framställningen av barnskyddets som skadligt ofta möttes med glåpord och påhopp och 

snarare förstärkte motsättningen mellan de olika subjektpositioneringarna. Det fick mig 

att fundera på ifall det som professionell är möjligt att påverka bilden av barnskyddet 

genom att delta i offentliga debatter i diskussionsforum, vilket Laliberte, Larson och 

Johnston (2011) förespråkar.  

 

Min tolkning av resultatet är att det kan vara svårt att få systemkritiker som ser 

barnskyddet som skadligt att lyssna på andra röster, åtminstone i media eller ett 

diskussionsforum. De verkade tolka all information ur sitt gällande perspektiv, sökte 

ständigt fel och brister i barnskyddet och målade upp de professionella som en 

subjektpositionering med samma negativa attribut som de tillskriver barnskyddet (jämför 

med Davies & Harré, 1990, 48; Månsson, 2017, 40-41). Man kan fråga sig vad som 

händer om en systemkritiker som förälder skulle bli tvungen att komma i kontakt med 

barnskyydet? Jag har i mitt arbete mött sådana föräldrar, som har en bestämt negativ syn 

på barnskyddet och som förhåller sig till det och socialarbetaren som skadliga redan innan 

det första mötet. Jag tror att man genom mänskliga möten ansikte mot ansikte mycket 

lättare kan nå fram till dessa klienter och skapa en relation som bygger på förtroende 

(Schreiber, Fuller & Paceley, 2013). Jag tror också att en personlig relation kan bidra till 

att ändra på klientens förhandsuppfattning och bygga upp en ny bild av barnskyddet och 

socialarbetare. Detta kan leda till att klienten också kan tillägna sig en ny subjektpostition 

och se barnskyddet som mer hjälpande eller nödvändigt.  

 

En av de utomstående rösterna som berörde mig var de användare som stod för 

barnperspektivet. Det var intressant att så få berättelser skildrade barnperspektivet, men 

de fick ändå en stor genomslagskraft och genererade empatiska reaktioner hos både mig 

själv som forskare och hos de andra användarna. Det kan bero på att de så starkt 

illustrerade att barnskyddet handlar om barnens behov, att barn är i en sårbar position och 

att de är beroende av vuxnas ingripande i problemsituationer. De illustrerar också 

barnskyddets dubbla roll när det gäller att stöda föräldrar men också ha en beredskap att 

omhänderta barn vid behov, som även Schreiber, Fuller & Paceley (2013) beskriver. 
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Barnperspektivet lyfte fram att den senare rollen måste gå före när ett barn far illa, 

socialarbetarens uppgift är att lyfta fram barnets behov även om det finns en förälder som 

är i behov av hjälp och tar mycket plats. 

 

9.1.2. Brukares röster präglade av egna upplevelser och erfarenheter 

Brukare stod för en femtedel av kommentarerna i materialet, och av dem var det dubbelt 

fler som uttryckte missnöje över barnskyddet än de nöjda brukarna. Detta motsvarar 

resultaten i tidigare forskning kring brukares erfarenheter och uppfattningar om 

barnskyddet (bl.a. Buckley, Carr & Whelan, 2010; Dumbrill, 2005). Brukare hade oftare 

en negativ bild av barnskyddet, socialarbetare sågs som mer fientliga än hjälpsamma och 

maktpositionen mellan socialarbetare och klienter uppfattades som skrämmande, vilket 

bidrog till skamkänslor och en känsla av misslyckande i synnerhet hos föräldrar till 

barnskyddsklienter. De missnöjda brukarna vittnade om att de blivit ifrågasatta, dömda 

och att deras åsikter inte hade blivit beaktade.  

De missnöjda brukarna berättade ofta om erfarenheter som sträckte sig långt tillbaka i 

tiden. Enligt Schreiber, Fuller & Paceley (2013) var de negativa känslorna gentemot 

barnskyddet främst kopplade till det första mötet, men här visade sig känslorna av 

missnöje, skam och att ha blivit dåligt bemött hålla i sig och bekräftades när de delades 

med andra som hade liknande erfarenheter. Det verkade som om flera av de missnöjda 

brukarna hade skapat sig en bestående uppfattning om barnskyddet, som de fortsatte att 

konstruera och förstärka genom att återge sina erfarenheter och dela dem med andra som 

hade liknande erfarenheter, samt med systemkritiker och försvarare av barnskyddsoffer 

som hade en likadan syn på barnskyddet. De använde också berättelser från media som 

förstärkte deras framställning av barnskyddet. De missnöjda brukarnas 

subjektpositionering kunde ses som relativt stabil och användarna ändrade inte sin 

position utgående från diskussionen. 

Gibson (2013), som skriver om föräldraskam, menar att föräldrar kan känna sig 

otillräckliga, inkompetenta och värdelösa p.g.a. barnskyddsprocessen, och det framkom 

liknande känslouttryck i de missnöjda brukarnas berättelser. Enligt Gibson (ibid.) kan 

skamkänslorna minskas om socialarbetaren arbetar aktivt för att skapa en god och 

tillitsfull relation till klienten. I de missnöjda brukarnas berättelser framkom hur de 

upplevt socialarbetare som kritiska och dömmande, och relationen till socialarbetaren 

beskrevs sällan alls. Socialarbetare beskrevs som högfärdiga, vilket utgjorde en 
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förtroendedödare, och användandet av makt inom barnskyddet som godtycklig och 

gränslös. Tyder detta på att socialarbetaren misslyckats med att skapa en god och 

förtroendefull relation till klienten? Som socialarbetare skall man sträva efter att skapa en 

god relation till klienten (Fuller & Paceley, 2013; Gibson, 2013; Buckley, Carr & Whelan, 

2010).  Frågan är ifall socialarbetare alltid har den empatiska förmågan, resurser eller 

vilja att göra det? En tanke som väcktes var också ifall socialarbetare har den kunskap 

som behövs för att bemöta t.ex. fientligt inställda klienter på ett sätt som minskar den 

rädsla och ilska som utgör hinder för samarbete. Detta kan vara något att ta i beaktande i 

socialarbetarutbildningen och fortbildning för socialarbetare. 

Johnson et. al. (2005) skriver i sin studie om hur föräldrars självkänsla påverkar 

benägenheten att söka hjälp. Detta kan tolkas som att de föräldrar som inte vill motta 

hjälp om de har problem kanske lider av en sämre föräldrasjälvkänsla. Genom att 

positionera sig som missnöjd brukare och konstruera barnskyddet som onödigt kan en 

förälder stärka sin självkänsla och förstärka bilden av sig själv som en duglig och 

tillräcklig förälder. Detta kan även förklara varför de användare som positionerade sig 

som ”goda föräldrar” så ofta konstruerade en bild av barnskyddet som onödigt. Osäkerhet 

och rädslor förenat med föräldraskapet kom fram även i denna subjektpositionering, 

vilket tyder på ett sämre föräldrasjälvförtroende och en rädsla för den skam det skulle 

innebära att framställas som en inkompetent förälder. Detta är även en indikation för hur 

viktigt det är att socialarbetare arbetar för att skapa en god relation och lägga fokus på att 

stärka självkänslan hos föräldrarna och möta dem med förståelse, som även beskrivs av 

Gibson (2013) och Fuller och Paceley (2013). 

De nöjda brukarna målade upp barnskyddet som hjälpande eller nödvändigt. Samma 

fördelning gällde också de professionella, vilket kan tolkas som att de nöjda brukarna 

hade anammat samma syn på barnskyddets motiv och målsättningar som de 

professionella. Detta kan bero på att brukarna har haft en bättre självkänsla som föräldrar 

från början och därför haft lättare för att ta emot hjälp (Johnson et. al., 2005), eller på att 

socialarbetaren lyckats skapa en god relation till brukaren och de har nått en gemensam 

förståelse för barnets behov och målsättningarna för barnskyddsarbetet (Hietamäki, 2015, 

167; Schreiber, Fuller & Paceley, 2013).  

Det var intressant att det fanns nöjda brukare som i efterhand sett behovet av barnskyddet 

som nödvändigt. Detta  tyder på att de kan ha ändrat sin subjektpositionering någon gång 
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under processen, eller kanske representerade två positioneringar på samma gång. Här drar 

jag en parallell till Törrönens (2001) syn på subjektpositioneringar, att människans 

identitet inte är orubblig, utan i ständig förändering, och att vi kan välja position beroende 

på kontexten. När det gäller föräldrar är min tolkning att barnskyddsarbetet kan ha hjälpt 

dem att med tiden få upp ögonen för barnets behov istället för sina egna, vilket kan ha 

hjälpt dem att se nödvändigheten i barnskyddet i efterhand. Likadant kan före detta 

barnskyddsklienter se barnskyddets nödvändighet ur ett nytt perspektiv när de själva 

blivit vuxna. Att se tillbaka på sin situation kan alltså ge nya perspektiv och göra att man 

ändrar position och inställning till barnskyddet.  

De brukare som hade en positiv bild av barnskyddet poängterade oftast att de varit villiga 

att frivilligt ta emot hjälp av barnskyddet, och det stämmer också överens med tidigare 

forskning, där brukare rapporterat ett bättre förtroende till barnskyddet ifall de själva sökt 

hjälp eller varit av samma åsikt som socialarbetaren om behovet av hjälp (Schreiber, 

Fuller & Paceley, 2013; Dumbrill, 2005; Hietamäki, 2015, 167). Frivilligheten uttrycktes 

som en förutsättning för ett gott samarbete med barnskyddet, och de brukare som uppgav 

att de tagit emot barnskyddsåtgärder frivilligt uttryckte också oftare att de blivit hjälpta 

och att de hade en god relation till socialarbetaren. Detta styrker även resultaten i 

Schreiber, Fuller och Paceleys (2013) och  Gibsons (2013) forskning, där framtvingat 

samarbete bidrar till en negativ bild av barnskyddet hos brukarna och en god relation till 

socialarbetaren däremot minskar skamkänslorna hos brukarna. 

Jag har reflekterat kring varför de nöjda brukarna var så få jämfört med de missnöjda 

brukarna. Min tanke är att föräldrar som har goda erfarenheter kan ha mindre behov av 

att diskutera sina upplevelser i ett diskussionsforum. Är de nöjda brukarna sådana som 

kommit in på forumet slumpmässigt, medan de missnöjda aktivt sökt sig till forumet? 

Tidigare forskning har visat att föräldrar använder diskussionsforum för att söka 

information och få stöd för sitt föräldraskap (Raijas & Sailio, 2012; Plantin & Daneback, 

2010), och Brady och Guerin (2010) menade att föräldrar söker sig till forum där de kan 

dela sina upplevelser med andra speciellt i sådana faser av föräldraskapet som känns 

utmanande.  De nöjda brukarna talade mer positivt om föräldraskapet och att de kände 

sig tillfreds med situationen, medan de missnöjda brukarna talade om att barnskyddet på 

olika sätt stört, eller till och med förstört deras föräldraskap, vilket tyder på att de 

missnöjda brukarna kanske har större behov av stöd och bekräftelse i föräldraskapet, och 

det kan vara orsaken till att de oftare syntes i diskussionsforumet. 
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9.1.3. Professionellas röster i minoritet  

 

Det var få professionella som deltog i diskussionen, vilket speglar den tidigare 

forskningen gällande socialarbetares ovilja att uttycka sig om barnskyddet  i media.  

(Sjöström & Öhman, 2018; Anderson och Lundström, 2004). Enligt Anderson och 

Lundström (ibid.) förväntar sig socialarbetare att bli kritiserade och dömda av 

allmänheten, vilket kan vara en orsak till att professionella ogärna skriver i 

diskussionsforum, och också visade sig stämma i alla diskussionstrådar utom en. I den 

deltog flera professionella och brukare. Tråden skiljde sig från de andra i både innehåll 

och ton, innehållet bestod mer av frågor och svar än av argumentation,  och tonen var mer 

stödjande än kritisk. Baserat på Sjöström & Öhmans (ibid.) syn på PR inom den sociala 

sektorn kan man säga att några professionella som deltog i diskussionen gav smakprov 

på hur man genom att neutralisera uppfattningar och rätta till missförstånd kan ändra på 

människors attityder mot barnskyddet. 

 

De professionella målade upp bilder av barnskyddet som hjälpande och nödvändigt. De 

intog en neutraliserande och försvarande position i diskussionen och riktade sina 

kommentarer främst till brukare. De deltog inte i debatter gällande barnskyddet som 

system eller korruption. De påtalade inte heller barnskyddets problem eller 

begränsningar, vilket enligt Tiitinen & Lähteinen (2014, 206) skulle vara ett bra sätt att 

öka öppenheten och lägga grunden för ett bättre rykte för barnskyddet. De professionellas 

röster i diskussionsforumet liknade alltså de som beskrivs av Sjöström och Öhman 

(2018), där socialarbetare gärna framställer barnskyddet som ensidigt positivt och 

hjälpande, och låter bli att problematisera sin maktposition och kontroll inom 

barnskyddet, vilket skulle bidra till en mer varierad debatt och möjligheter till uveckling 

av barnskyddet. 

Jag vill även lyfta fram vad resultaten säger om hur socialarbetare kan påverka den 

negativa inställningen till barnskyddet. Forskning har visat att en god relation till 

socialarbetaren är avgörande för hur föräldrar förhåller sig till barnskyddet (Gibson, 

2013; Schreiber, Fuller & Paceley, 2013;  Buckley, Carr & Whelan, 2010), vilket även 

framkom i mina resultat. Om föräldrar upplevde att de blivit respektfullt bemötta, 

lyssnade till och delaktiga, kände de sig mer nöjda med både sig själva som föräldrar och 

med barnskyddet. Socialarbetaren hade en viktig roll i att ge information, emotionellt och 
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konkret stöd, samt att göra föräldrarna delaktiga. Det visar på att socialarbetaren har en 

viktig funktion i att höja föräldrarnas självkänsla, vilket inte bara har en positiv effekt på 

inställningen till barnskyddet och samarbetet, men också på föräldraskapet i övrigt 

(Gibson, 2013). Man behöver alltså arbeta mer med att försöka skapa jämlika möten 

mellan föräldrar och professionella. Osäkerheten som många användare uttryckte 

gällande vad barnskyddet gör och vad klientskapet innebär motsvarar också den tidigare 

forskningen gällande hur viktigt det är att socialarbetare är tydliga med att kommunicera 

och förklara sin maktposition utan att använda den som hot (Dumbrill, 2005). 

Socialarbetare kan alltså påverka föräldrars inställning till barnskyddet genom att skapa 

goda relationer till sina klienter, men hur kan man påverka de negativa bilder av 

barnskyddet som målas upp i media, och som också syntes i diskussionsforumet? Tiitinen 

(2008, 122) menar att det är viktigt att socialarbetare kommunicerar om 

barnskyddsarbetet i offentliga forum, eftersom öppenhet och insyn i arbetet kan påverka 

attityderna mot det och förmedla en mer varierad bild av barnskyddet.  En negativ bild av 

barnskyddet kan leda till en sämre självkänsla även hos föräldrar som inte är klienter i 

barnskyddet, och i värsta fall till att föräldrar avskräcks från att söka hjälp även om de 

behöver det, vilket framkom tydligt i mina resultat och stämmer överens med tidigare 

forskning (Tiitinen & Lähteinen, 2014, 206). Detta har stor betydelse också ur 

barnperspektiv, eftersom förälderns självkänsla påverkar föräldraförmågan och barnets 

självkänsla (Johnson et.al., 2005). Barnperspektivet lyftes också fram av användare som 

berättade om sitt behov av barnskydd i barndomen, som uppgav att föräldrarna dolde 

problemen och inte ville ta emot hjälp, vilket ledde till att barnet blev lidande. 

Att socialarbetare deltar i offentliga debatter om barnskyddet, t.ex. i media och på nätet, 

är alltså också viktigt för barnskyddets rykte och image.  Socialarbetare har ansvar för att 

förmedla en mer varierad bild av barnskyddet, där fokus ligger på̊ den hjälpande 

funktionen snarare än den kontrollerande. Resultaten visade att när fler professionella 

deltog i diskussionen förändrades tonen i den, men också användares 

subjektpositioneringar påverkades och ändrades. Detta indikerar att det är viktigt att det 

finns forum där man anonymt kan ställa frågor till professionella, som man kanske inte 

skulle våga fråga personligen. Detta stärks av Plantin och Danebacks forskning (2010), 

som tyder på att föräldrar idag kan ha svårt att hitta den information de behöver, och det 

behövs mer information som svarar på deras specifika behov. Att denna dialog sker i ett 

offentligt forum är viktigt eftersom även de som läser svaren på frågorna har nytta av 
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informationen och det bidrar också till att ändra på missuppfattningar gällande 

barnskyddet och negativa attityder mot det. 

9.1.4. Barnskyddets uppgift framstår som otydlig och motsättningsfull 

Även om fördelningen mellan de olika bilderna var relativt jämn, var den mest 

framträdande bilden av barnskyddet att det är onödigt. Det är en intressant bild som inte 

framkom i den tidigare forskningen, och min tolkning är att bilden konstruerades 

utgående från två olika faktorer. För det första handlade det om oklarheter när det gäller 

barnskyddets roll. I synnerhet användare som inte hade egen erfarenhet av barnskyddet, 

såkallade systemkritiker, verkade ha många felaktiga uppfattningar om vad barnskyddets 

uppgift egentligen handlar om. Oförståelsen för barnskyddets funktion sammankopplat 

med föreställningen om dess frivillighet bidrog till konstruktionen av det som onödigt. 

Den andra faktorn handlade om olika uppfattningar om behov, att förälderns uppfattning 

av behovet inte har motsvarat socialarbetarens. Föräldrarna hade inte fått den hjälp de 

velat ha eller hade tyckt att det inte alls fanns något behov av barnskydd.  

Barnskyddets roll som socialvårdstjänst är komplicerad. Socialvårdslagen förnyades år 

2014 (SvL 2014/1301), och förebyggande tjänster såsom hemservice för barnfamiljer 

gjordes mer tillgängliga även för familjer som inte var klienter i barnskyddet. Detta gjorde 

det samtidigt svårare att bedöma när ett barn behöver barnskydd och när man klarar sig 

med grundläggande tjänster, vilket också framkom i användarnas ifrågasättande av 

barnskyddets nödvändighet. Att användare så ofta kritiserade systemet och frågade sig 

vad barnskyddet egentligen behövs till motsvarade den tidigare forskningen kring att det 

finns ett behov av mer kunskap gällande barnskyddet (Buckley, Carr & Whelan, 2010; 

Plantin & Daneback, 2010). Buckley, Carr & Whelan (2010) lyfte i sin studie fram att 

brukare av barnskyddstjänster saknar aktuell information om barnskyddets tjänster och 

maktposition. I min studie verkade samma sak också gälla utomstående systemkritiker 

som inte hade egen erfarenhet av barnskyddet, men kritiserade systemet och ifrågasatte 

barnskyddets funktion baserat på felaktig kunskap. Berger & Luckmann (2000, 82-83) 

menar dock att även sådana människor som inte har egen erfarenhet av något har 

institutionaliserad kunskap som skapats genom andras berättelser. Med detta synsätt kan 

man fundera på ifall konstruktionen av det onödiga barnskyddet verkligen baserar sig på 

brist på adekvat information om barnskyddet, eller ifall det speglar en sanning om 

svårigheten att definiera och avgränsa behovet av barnskydd, samt barnskyddets inre 

motsättningar mellan frivillighet och tvång. Socialarbetare kanske själva har svårt att 
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definiera när barnskyddet är nödvändigt eller inte, och kan också ha svårt att motivera 

skillnaden för klienterna. 

Motsättningen mellan frivillighet och tvång framstod i denna studie som en avgörande 

faktor för hurudan bild av barnskyddet som målades upp. Motsättningen kommer bl.a. i 

uttryck genom att klientskapet i barnskyddet inte är frivilligt, men stödåtgärderna inom 

öppenvården är frivilliga, även om en fortsatt oro för barnet leder till att socialarbetaren 

måste använda mer makt och tvång för att skydda barnet (Friis, 2013, 159-160; Schreiber, 

Fuller & Paceley, 2013). Detta kom i uttryck i materialet genom olika framställningar av 

barnskyddets frivillighet, ifrågasättande av maktbruk och hur det motiveras för 

klienterna. 

I brukares bilder av barnskyddet som onödigt kunde man tydligt se motsättningen mellan 

frivillighet och tvång som Friis (2013, 159-160) och Schreiber et. al. (2013) påtalar. 

Föräldrar som hade erfarenhet av obefogade anmälningar uttryckte medvetenhet om 

barnskyddets makt genom att betona rädslan för att socialarbetare skall tränga sig in i 

deras privatliv i samband med utredningen av barnskyddsbehovet, men eftersom de inte 

såg något behov av barnskydd själva skulle de inte gå med på några åtgärder, och 

framställde på så sätt barnskyddet som frivilligt och onödigt. Även om man kommit fram 

till att det inte finns något behov av barnskydd, kan föräldrarna lämnas med en känsla av 

att de blivit orättvist beskyllda och att de gått igenom en skrämmande och skamfull 

utredning helt i onödan.  

Brukare som hade erfarenheter av barnskyddets öppenvård och upplevt den som onödig 

använde liknande resonemang. Barnskyddet hade tvingat på dem ett klientskap och på så 

sätt använt makt, men brukarna hade makten att välja ifall de tog emot stödtjänster eller 

inte, och konstruerade således en bild av barnskyddet som onödigt. Vissa föräldrar såg 

dock att barnskyddet kunde tolka dylikt motstånd som en orsak att använda mer tvång, 

och i det hänseendet sågs barnskyddet makt som tvetydig och det kunde vara bättre att 

bara spela med och ta emot tjänster som man inte tyckte man behövde. En fråga som 

väcktes var hurudan maktposition barnskyddet egentligen har i en sådan situation, ifall 

oron för barnet inte är så stor att en placering är nödvändig. I sådana fall utgörs 

barnskyddsarbetet av att följa med situationen och utvärdera barnets behov av skydd. I 

detta avseende kan barnskyddet ganska långt ses som frivilligt, och det är förståeligt att 

det kan uppfattas som onödigt ifall brukarna inte ser behovet på samma sätt som 
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socialarbeten. Det fick mig också att reflektera kring ifall den nya socialvårdslagen (SvL 

2014/1301) kan ha lett till en ökad stigmatisering av barnskyddet, eftersom nästan alla 

tjänster går att få i barn- och familjesocialt arbete, och det behövs särskilt tunga skäl för 

att ett barn skall bli klient i barnskyddet. Detta kan öka barnskyddsklienternas föräldrars 

känsla av misslyckande och skam. 

9.1.5. Subjektpositioneringarnas betydelse  

Subjektpositioneringarna skapades i kontrast till varandra och var beroende av att de 

speglades mot varandra i diskussionen. Motsättningarna mellan positionerna förstärkte 

dem och argumentationen styrde utformningen av dem. Detta syntes tydligast i 

motsättningarna mellan systemkritikerna och systemförsvararna, vars positioner blev allt 

mer rigida ju mer de argumenterade mot varandra. De missnöjda brukarnas position 

förstärktes genom att använda argument förknippade med barnskyddets maktposition och 

förtryck. Missnöjda brukare och systemkritiker argumenterade för hur barnskyddet 

misslyckats och hurudant maktmissbruk som utövats inom barnskyddet, vilket utgick 

ifrån deras subjektpositionering och samtidigt förstärkte den och andra med samma 

subjektpositionering (Månsson, 2017, 40-41; Harré & van Langenhove, 1999, 18).  

Om en systemförsvarare eller god medborgare målade upp bilder av brukare som 

inkompetenta föräldrar, argumenterade missnöjda brukare och försvarare av 

barnskyddsoffer för att ändra den bilden till en missförstådd, förtyckt och trakasserad 

brukare (jämför med Davies & Harré, 1990, 48). Detta illustrerar även behovet av att 

forma verkligheten så att den passar den subjektpositionering man antagit (Bacci, 2009; 

Berger & Luckmann, 2000, 82-83). 

Socialarbetares makt konstruerades i diskussionen utgående från 

subjektpositioneringarna. I de olika bilderna av barnskyddet såg man på olika sätt på 

barnskyddets makt. I bilden av det hjälpande barnskyddet sågs makten som en resurs, 

eftersom barnskyddet kan använda makten för att hjälpa familjen. I det nödvändiga 

barnskyddet sågs makten som en resurs för att hjälpa barnet, men innehållande eventuellt  

maktbruk mot föräldrarna. I det onödiga barnskyddet sågs makten som överdriven eller 

bara som ett sätt att kontrollera föräldrarna, och i bilden av det skadliga barnskyddet som 

godtycklig, gränslös och skrämmande. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

gällande föräldrars syn på makt (Dumbrill, 2005), och beror på egna erfarenheter, men 

också hörsägen och bilder som målas upp i media (Buckley, Carr & Whelan, 2010). 
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9.1.6.  Diskussionsforumets kultur 

Jämfört med Raijas och Sailios (2012) och Juslins (2012) forskning gällande föräldrars 

användning av diskussionsforum för att få stöd i föräldraskapet, framkom det i mitt 

material mycket mer kritisering och ifrågasättande av föräldrar än stöd. Detta kan bero på 

forumets öppna karaktär, där det överlag förekommer mer argumentation och byte av 

åsikter än kamratstöd. Ifall materialet bestått av diskussioner i slutna forum för föräldrar 

hade resultatet kunnat vara annorlunda. 

Det gick att urskilja en maktkamp mellan systemkritikerna och systemförsvararna, och 

delvis också mellan de nöjda och missnöjda brukarna. Användarna ifrågasatte och 

kritiserade varandra, ibland med hårda ord som man antagligen inte hade använt i en 

diskussion ansikte mot ansikte. Detta stämmer inte heller överens med tidigare forskning 

kring föräldrar som söker stöd på nätet  (Raijas & Sailio, 2012; Juslins, 2012; Brady & 

Guerin 2010). Forumet användes mer för argumentation och för att söka bekräftelse för 

sin egen ståndpunkt, och genom att nedvärdera andra höjde man upp sig själv och skapade 

en maktposition i förhållande till andra. För föräldrar som på detta sätt försöker stärka sin 

egen självkänsla kan det ´ha en paradoxal effekt, eftersom föräldrar både ifrågasatte andra 

och själva blev ifrågasatta, vilket i sin tur sänker självkänslan. Effekten är liknande den 

som Johnson et.al. (2005) lyfter fram när det gäller föräldrars relation till barnskyddet, 

där dömande och ifrågasättande av föräldraförmågan hade en skadlig effekt på 

självkänslan. 

 

9.2. Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning baserar sig resultaten på forskarens tolkningar av fenomenet, och 

att belysa ett visst fenomen är mer intressant än att skapa en uppfattning som går att 

generalisera utöver det enskilda fallet (Tjora, 2012, 163). Jag har försökt lyfta fram 

fenomenet barnskyddets framställning i diskussionsforum på nätet så utförligt som 

möjligt. Jag har också redogjort för detaljerna i fenomenet och i forskningsprocessen på 

ett sätt som gör att läsaren själv kan bedöma om resultaten har giltighet t.ex. för andras 

forskning.  

Att utföra forskning på nätet var något helt nytt för mig, och visade sig vara svårare än 

jag hade trott från början. Svårigheten gällde främst hur materialet skulle avgränsas och 

i vilket skede jag kunde konstatera att jag hade tillräckligt med material för att kunna 
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svara på mina forskningsfrågor, samt att det innehöll en hel del information som jag måste 

sålla bort, eftersom det inte hade att göra med ämnet eller för att det enbart handlade om 

provokation eller trolling. När man har nätet som forskningskontext bör man också 

påminna sig om att resultaten påverkas av anonymiteten på nätet, att det är en viss grupp 

människor som deltar i diskussionsforum på nätet och att man inte kan generalisera 

resultaten till en bredare allmänhet. 

Resultatet påverkas av urvalet, som till största delen bestod av användare som inte hade 

egen erfarenhet av barnskyddet. Om urvalet hade innehållit mer erfarenhetsbaserade 

berättelser av barn som var klienter i barnskyddet, skulle bilderna av barnskyddet se 

annorlunda ut. Det skulle ge ett annat perspektiv på barnets behov i fokus i relation till 

frihetsgraden av barnskyddsåtgärderna, och skulle vara ett intressant ämne att forska 

vidare i. Det skulle också vara intressant att göra en liknande undersökning med 

professionella inom barnskyddet och jämföra hurudana bilder av barnskyddet som målas 

upp ur det perspektivet. Man kan spekulera kring huruvida de prodessionella ser på 

barnskyddet som till största delen hjälpande och nödvändigt? Målet är att de olika 

perspektiven och bilderna av barnskyddet skulle komma närmare varandra och att i 

synnerhet de professionella skulle ha en insikt i hurudana perspektiv brukarna kan ha, vad 

det beror på och hur de kan bemöta klienter med mer förståelse och respekt. 

Min egen roll som socialarbetare inom barnskyddet har haft betydelse för hur jag förhållit 

mig till materialet, min tolkning av de olika bilderna av barnskyddet och mina 

uppfattningar om subjektpositioneringarna. Många känslor väcktes när jag läste 

materialet och jag hade svårt att hålla en neutral inställning. Under analysen försökte jag 

reflektera kritiskt kring min egen position och min inställning till kunskap. Jag märkte att 

jag hade haft en uppfattning om att det finns absolut fakta om barnskyddet, men under 

arbetet med avhandlingen ändrades den uppfattningen. Jag lärde mig att se mer objektivt 

på kunskap om på vem som egentligen är expert. Min syn på hjälpande barnskydd kan 

vara något helt annat än en missnöjd brukares. Det viktiga borde vara att klienten upplevt 

att den blivit hjälpt, inte att jag som socialarbetare upplevt att jag varit till hjälp. 

Jag upplevde att jag fick svar på mina forskningsfrågor och att de valda teorierna 

fungerade som en referensram när jag byggde upp mitt resonemang. 

Socialkonstruktionismen och teorin om subjektpositioneringar passade bra att användas 

ihop och tillsammans hjälpte de mig att förstå hur olika perspektiv på samma ämne gör 
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att det formas olika versioner av verkligheten, och att alla är olika representationer av 

sanningen. Denna kritiska inställning till min egen syn på kunskap och sanning hoppas 

jag kommer att hjälpa mig att bli mer reflekterande kring klienters uppfattningar om 

barnskyddet och olika perspektiv på behov och makt relaterat till mitt arbete 

ibarnskyddet. 
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Hei, 

 

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistossa ja olen kirjoittamassa 

maisteritutkielmaa aiheena lastensuojelu ja siitä käytävät keskustelut internetissä. Olen 

erityisesti kiinnostunut siitä, miten vanhemmat hakevat tietoa ja tukea lastensuojeluun 

liittyen esimerkiksi silloin, kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus. Olen tutustunut 

olemassa olevaan tutkimustietoon ja huomannut, että vauva.fi on käytetty aineistona 

muissa tutkimuksissa, mutta aina ei ole tiedossa, onko tutkimuslupaa hankittu. 

 

Kysymykseni on, saako Aihe vapaa- foorumin keskusteluita käyttää aineistona 

tutkimuksessa?  

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Sofia Mellberg-Kultti 

Sosiaalityön opiskelija 

Helsingin Yliopisto 
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