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Abstract 

The aim of the following study has been to investigate how new tools like internet and social 

media is used by social workers to inform, support and consult the citizens of society. The 

study has a qualitative approach through six interviews completed with social workers active 

in different municipalities in Sweden. All respondents use digital forms of communication in 

their contact with the citizens, which in the following study includes chat, email to digital 

question boxes and IM (instant messaging). The theoretical frameworks used in the analyze 

process was based on Hertlein and Stevensons (2010) The Seven “As”, and Jensen and 

Ullebergs (2013) Cybernetik as communication theory. The main results show that digital 

forms of contact increase the accessibility and create more channels for citizens to get in 

touch with social services. The digital forms are mainly used for general consulting regarding 

economy, residence and family law. The respondents experience the possibility to stay 

anonymous on the internet as an advantage from the aspect of the citizens. However, some 

respondents express the lack of non-verbal cues, as the possibility to read body langue. 

Further on, the respondents experience both possibilities and troubles with new technical 

methods in their work against the citizens, something functions within social services need to 

adapt and adjust after. 

Title: Internet and social media use in social work- a qualitative study about social workers 

experience of digital tools in their work against the citizens. 

Author: Petra Tihanyi   

Keywords: internet, social work, communication, online counselling. 
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Sammanfattning 

Följande studies avsikt har varit att undersöka hur nya redskap som internet och sociala 

medier, används av socialarbetare verksamma inom socialtjänsten för att informera, stötta och 

ge råd åt samhällets medborgare. Studien har en kvalitativ ansats där sex intervjuer med 

socialarbetare verksamma runtom i Sverige genomförts. Samtliga respondenter använder idag 

diverse digitala former av kommunikation i sin kontakt med medborgarna vilka i följande 

studie innefattar chatt, mail till frågelådor, samt IM (instant message/direkta 

snabbmeddelanden). Vid analys av insamlad empiri har Hertlein och Stevesons (2010) The 

Seven ”As”, samt Cybernetik som kommunikationsteori enligt Jensen och Ulleberg (2013) 

använts. Resultaten visade att digitala forum ökar tillgängligheten och skapar fler kanaler för 

samhällets medborgare till kontakt med socialtjänsten. I dag används forumen främst för 

generell rådgivning kring frågor som berör ekonomi, bostad och familjerätt. Möjligheten att 

vara anonym på dessa forum upplever samtliga socialarbetare som en fördel ur medborgarnas 

synvinkel. Däremot uttrycker vissa respondenter en saknad efter möjligheten att läsa av 

kroppsspråk då de har lärt sig och är vana vid, att arbeta i personliga möten med klienter. 

Vidare upplever respondenterna att tekniken skapar både möjligheter och problem i arbetet 

gentemot medborgarna, något verksamheter inom socialtjänsten behöver anpassa och utveckla 

sig efter. 

Titel: Internet och sociala mediers användning i socialt arbete- en kvalitativ studie om 

socialarbetares upplevelser av digitala verktyg i arbetet gentemot samhällets medborgare. 

Författare: Petra Tihanyi 

Nyckelord: internet, socialt arbete, kommunikation, rådgivning online.  

Antal ord: 14415 
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1. Inledning 

En kontakt med socialtjänsten kan skapa känslor av oro, skuld och skam hos många individer. 

Med hjälp av internet och dagens tekniska utveckling har dock möjligheterna till kontakt tagit 

nya former och därigenom även ökat. Socialtjänsten har på sina håll infört digitala redskap i 

form av chattforum och frågelådor, som i vissa fall finns tillgängliga dygnet runt, för att sänka 

trösklarna och öka tillgängligheten till verksamheten för samhällets medborgare. (Ingloff & 

Lautrup 2016:227, 233) 

Internet fick sitt stora genombrott 1995 och har i dagens samhälle blivit en integrerad del av 

de flestas vardag. Majoriteten av den svenska befolkningen använder internet dagligen till att 

kommunicera med andra, söka efter information, samt besöka sociala nätverk (Findahl 

2015:9, 35, 40). Internet har även blivit en viktig del i professionella verksamheters vardag, 

då de är både påverkade och beroende av diverse digitala system (Svensson & Larsson 

2017:13).  

Med internet som redskap i socialt arbete skapas det både möjligheter och problem. 

Kommunikation och relationsskapande i form av personliga möten är en central del av 

socialarbetares arbete, och förutsättningarna för dessa ändras i takt med ökad digitalisering av 

socialtjänstens verksamheter (Danebäck & Sorbring 2016:21, Jensen & Ulleberg 2013:147). 

Genom att socialtjänstens verksamheter finns tillgängliga på fler plattformar, skapas det 

möjligheter för medborgarna att ta kontakt anonymt om de så vill. Att vara anonym på 

internet kan skapa en trygghetskänsla hos framförallt osäkra individer, något som kan bidra 

till att de vågar ta kontakt och be om hjälp i tidigare skeden än vad de annars kanske hade 

gjort. Digitala kontakter som sker över internet blir dock annorlunda än traditionella 

kontakter, som vanligtvis sker över telefon eller vid personliga möten, då det inte går att se 

människan bakom den andra skärmen. Avsaknaden av möjligheten att tolka och läsa av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, eller tonläge, gör att fokus enbart läggs på det som faktiskt 

skrivs. (Ingloff & Lautrup 2016:229, 235) 

I takt med att samhället utvecklas, skapas det nya samhällsproblem som kräver nya lösningar. 

Då alltfler människor möts, umgås och tillbringar tid på internet, bör det därmed bli en 

naturlig arena att även bedriva socialt arbete på. Syftet med införandet av digitala redskap 

inom socialtjänstens verksamheter har varit att komplettera traditionella arbetsmetoder och 

utveckla mötet mellan socialarbetare och medborgare. Forskningsfältet kring internet är väl 
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studerat, men området som berör införande av digitala arbetsmetoder i och kring det sociala 

arbetet är förhållandevis outforskat, i synnerhet ur svensk kontext (Ingloff & Lautrup 

2016:239, Svensson & Larsson 2017:5). Utifrån detta vill jag med följande studie undersöka 

och skapa en större förståelse för hur internet och sociala medier används i verksamheter 

inom socialt arbete gentemot samhällets medborgare. 

1.1 Syfte  
 

Följande studie avser undersöka hur socialarbetare verksamma inom socialtjänsten använder 

internet och sociala medier i syfte att informera, stötta och ge råd till samhällets medborgare. 

Studien ämnar vidare undersöka socialarbetarnas upplevelser av de nya digitala redskapen 

som används för kommunikation.  

1.2 Frågeställningar 
 

 Vad är syftet med användandet av internet och sociala medier inom socialtjänstens 

verksamheter idag avseende informationsspridning, rådgivning, samt stöttning till 

samhällets medborgare? 

 Hur upplever socialarbetare att digitala verktyg fungerar i sina kontakter med 

samhällets medborgare jämfört med traditionella metoder? 

 Hur upplever socialarbetare anonymiteten som i vissa fall följer med digitala verktygs 

nyttjande? 

 Vilka brister förekommer och hur hanteras dessa? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Följande studie har avgränsats i flera avseenden för anpassning efter uppsatta ramar vad gäller 

tid och omfång. Samtliga respondenter arbetar exempelvis inom socialtjänstens resurs- och 

stödverksamheter. Några respondenter är verksamma under socialjouren och riktar sig mot 

samhällets alla medborgare, medan andra respondenter främst arbetar mot ungdomar i olika 

fältverksamheter. Samtliga respondenters arbete har en förebyggande inriktning i form av 

informationsspridning, rådgivning, samt stöttning och består därmed inte av utredning, 

myndighetsutövning eller behandling. Internet och sociala medier som respondenterna 

använder sig av har i följande studie avgränsats till chatt, digitala frågelådor, Facebook, 

Instagram och Whatsup.  
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2. Begrepp 

Följande avsnitt presenterar definitioner av relevanta begrepp för studien, samt hur dessa 

avses användas. 

Sociala medier är ett komplext fenomen som i tidigare forskning definierats på varierande 

sätt. I följande studie kommer Kaplan och Haenleins (2010) definition användas då den anses 

bäst lämpad. Den lyder enligt följande:  

Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User 

Generated Content. (Kaplan & Haenlein 2010:61)1 

Sociala nätverk kommer i följande studie användas synonymt med begreppet sociala medier, 

och avser i det här fallet Facebook och Instagram. Likaså kommer begreppet nätet användas 

synonymt med internet, då flertalet respondenter använder sig av det i sina utsagor. Sociala 

medier i följande studie används av respondenterna för att sprida information om sina 

yrkesroller och verksamheten de arbetar i, genom till exempel specifika sidor/grupper på 

Facebook och Instagram. Dessa öppnar även upp fler kanaler för samhällets medborgare att ta 

kontakt med socialtjänsten. 

Internetbaserad/digital kommunikation kan ske på olika sätt genom diverse digitala kanaler 

och har därmed olika namn. I följande studie kommer främst chatt, mail och IM förekomma 

med följande definitioner:  

Chatt kommer från engelskans chat som betyder småprat, snack. När man chattar på internet 

innebär det att två (eller fler om det är ett chattrum) personer kommunicerar med varandra i 

samma virtuella rum trots att de fysiskt befinner sig på var sitt håll. Kommunikationen pågår i 

realtid med en liten tidsfördröjning och deltagarna är förhållandevis anonyma (Sjöberg 

2010:22). I följande studie avser chatt en kommunikationsform mellan socialarbetare och 

                                                 
1 Web 2.0 är ett relativt nytt begrepp som beskriver hur mjukvaruutvecklare och produktanvändare nyttjar och 

använder sig av fenomenet World Wide Web. Det vill säga den virtuella plattformen där innehåll samt dess 

tillämpning kontinuerligt modifieras i samspel av alla aktörer, och inte enbart av enskilda individer. User 

Generated Content är ett samlingsbegrepp för hur människor på varierande sätt använder sig av sociala medier. 

(Kaplan & Heanlein 2010:61)  
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samhällsmedborgare som vissa kommuner erbjuder på sina hemsidor i syfte att öka 

tillgängligheten till kontakt med socialtjänsten. 

IM står i följande studie för instant messages, vilket innebär korta, direkta snabbmeddelanden 

mellan två eller fler individer som befinner sig i ett och samma nätverk. Det är den första 

internetbaserade kommunikationskanalen skolbarn börjar använda, och kompletteras först i de 

senare tonåren av mail (Findahl 2009:18). IM i följande studie avser främst kommunikation 

som sker mellan socialarbetare och ungdomar ute på fältet, genom Facebooks messenger, och 

Whatsup, men används även av vissa vuxna, och då framförallt föräldrar. 

Mail, även kallad e-post, är en traditionell form av direkt kommunikation på internet och 

består av digitala brev som skickas till en virtuell postlåda. Viss tidsfördröjning kan 

förekomma, och mottagaren väljer själv när hen vill öppna och ta del av innehållet. Det är den 

vanligaste kommunikationsformen på internet bland individer över 45 år (Findahl 2009:18, 

2015:47). Mail i följande studie avser den internetbaserade kommunikationen mellan 

socialarbetare och samhällsmedborgare som inte sker i realtid och erbjuds på kommuners 

hemsidor i olika former. Mail begränsas här till digitala frågelådor där avsändaren kan vara 

anonym, samt personliga mailkontakter.  

Rådgivning och informerande samtal, avser här kommunikation mellan socialarbetare och 

samhällsmedborgare. Syftet med samtalen handlar om att förmedla information om det som 

efterfrågas, samt förebygga sociala problem i form av rådgivning och stöttning (Hansson, 

Zetterlind, Kartengren & Elgán 2016:183). I följande studie använder respondenterna diverse 

digitala forum, såsom chatt via kommunens hemsida, frågelådor med publicerade svar, samt 

IM på Facebooks messenger och Whatsup för att kommunicera information, stöd och råd till 

samhällets medborgare.  

 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som valts ut och presenteras härnäst används för att skapa en bakgrund 

och ett sammanhang åt studien, samt ge en ökad förförståelse för studiens tema (Sohlberg & 

Sohlberg 2013:108, 123). Följande avsnitt inleds med en kort beskrivning av sökprocessen, 

varpå den tidigare forskningen presenteras i sex olika teman, för att slutligen sammanfattas 

kort.   
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3.1 Sökprocess 

För att finna tidigare forskning för följande studie har sökmotorerna Libris, GoogleScholar, 

SöderScholar, samt Social Services Abstracts använts. De svenska sökorden som användes i 

olika kombinationer bestod av "socialt arbete", "stöd", "kommunikation", "internet", 

"rådgivning", samt "internetanvändande". Det genomfördes även sökningar på engelska där 

de kombinerade sökorden bestod av "online", "internet", ”social”,"counseling", "help", 

"advice", "network", "internet use", samt "communication". Detta för att ta del av relevant 

internationell forskning samt komplettera nationell forskning. Sökningarna resulterade i en 

mängd litteratur i form av avhandlingar, böcker, forskningsrapporter, samt vetenskapliga 

artiklar. Genom att läsa abstracts, sammanfattningar och referenslistor gjordes ytterligare 

sökningar, nu även på fysiska bibliotek tills en viss mättnad började uppstå. Den utvalda 

litteraturen som presenteras har alla någon koppling till internet, kommunikation, samt socialt 

arbete, och anses därmed relevanta för följande studie. 

3.2 Internet 

Internet fick sitt stora genombrott 1995 och har sedan dess spridits till var och varannan 

svensk. År 2015 hade 93 % av befolkningen över 12 år tillgång till internet, och den siffran 

ökar fortfarande om än inte i samma takt som förut2. 90 % av befolkningen mellan 12-45 år 

använder internet dagligen hemifrån. En knapp majoritet av svenskarna har tillgång till både 

dator, smart mobil, samt surfplatta vilket ökat tillgängligheten till nätet över både tid och rum. 

Ungdomar är flitigast internetanvändare med ett snitt på 36 timmar per vecka. Jämförelsevis 

är pensionärerna de som ägnar minst tid åt internet med ett snitt på nio timmar per vecka. 

(Findahl 2015:8, 9, 12, 13) 

Internets användningsområden har på senare år expanderat och används som ett verktyg i 

vardagen för bland annat informationssökning, kommunikation, navigering, konsumering, 

spel, filmtittande, samt besök på diverse sociala nätverk. Av de som använder internet privat, 

                                                 
2 Statistiska siffror av det här slaget ger en fingervisning om hur det såg ut för inte alltför länge sedan. De har 

dock troligtvis ändrats en del sen de presenterades för första gången, i och med att internet är ett fenomen som är 

under ständig utveckling, och bör därmed läsas med viss reservation. (Danebäck & Sorbring 2016:19)  
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utanför arbete och studier, anser 84 % av de i åldrarna 16-25 år att internet är viktigt eller 

mycket viktigt. (Ibid:4, 14, 15, 35) 

Idag är de flesta professionella verksamheter påverkade och beroende av olika digitala 

system. Den digitala utvecklingen har på senare år expanderat, där bland annat användandet 

av mail och sociala medier visat sig framträdande (Svensson & Larsson 2017:13, 14). 

Facebook är fortfarande det mest dominerande sociala nätverket bland åldersgruppen 16+, 

medan de mer bildbaserade efterföljarna Instagram och Snapchat dominerar bland yngre 

internetanvändare och tonåringar (Findahl 2015: 40-46).  

Internet som forskningsfenomen är relativt ungt men långt ifrån outforskat. I mycket av 

forskningen som hittills genomförts har fokus legat på internets negativa sidor, samt risker 

som kan uppstå i samband med internetanvändande. Områden som berör nätmobbning, 

kränkningar, spelmissbruk, sexuella tjänster, psykisk ohälsa, samt rent statistiska 

användarundersökningar finns det gott om. (Feilitzen, Findahl & Dunkels 2011:72, Ingloff & 

Lautrup 2016:234) Något som däremot är relativt outforskat, i synnerhet ur en svensk kontext, 

är fältet som berör digitaliseringen av och kring det sociala arbetet (Svensson & Larsson 

2017:5).  

3.2.1 Internet och socialt arbete 

Socialtjänsten i Sverige har på sina håll öppnat upp digitala kommunikationskanaler där 

allmänheten kan ställa frågor och få råd, men variationerna mellan och inom kommunerna är 

stor. Den yrkesgrupp som var först ut med att använda internet som kontaktskapande 

plattform var fältassistenterna. Det har då främst handlat om förebyggande och uppsökande 

verksamhet i form av att befinna sig på arenor där ungdomarna är. Det har senare även 

öppnats chattforum och frågelådor för allmänheten, med socialarbetare som sitter och 

besvarar frågorna som ställs. Chatten har specifika öppettider och pågår i realtid, medan 

frågelådan finns tillgängligt dygnet runt. Frågor som kommer in till frågelådan publiceras 

med svar på forumet i efterhand. Erfarenheter från socialarbetare tyder på att tröskeln till att ta 

kontakt med myndigheten sänks, samtidigt som tillgängligheten ökar i och med att hänsyn 

inte behöver tas till det fysiska socialkontorets öppettider (Ingloff & Lautrup 2016:227, 229). 

Vidare visar forskning att internet är ett effektivt sätt för socialarbetare att nå barn och unga. 

Genom att regelbundet använda sms och Facebook i kontakten med barn och unga 

underlättades steget till att söka hjälp (Danebäck & Sorbring 2016:19). Som Svensson och 
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Larsson (2017:20) uttrycker det ”Om det sociala arbetet skall överleva generationsklyftorna 

måste olika former av sociala medier användas”.   

3.2.2 Teknik - möjligheter och problem  

I takt med att samhället förändras över tid och rum, förändras även samhällsproblemen. En 

förändring som verksamheter inom socialt arbete behöver följa och anpassa sig efter, både 

teoretiskt och praktiskt. I och med att digitalisering ökar inom den offentliga sektorn, skapas 

det behov av ny kunskap som behöver förmedlas till verksamma inom dessa. Tidigare studier 

pekar på att personer som i stor omfattning använder sig av sociala medier och digitala 

verktyg privat, även nyttjar dessa kunskaper mer kvalitativt i sina professionella yrkesroller. 

Något som kan resultera i att dessa personer blir tekniskt stöd för mindre kunniga i 

verksamheten och därmed får en tyngre arbetsbörda. (Svensson & Larsson 2017:18, 20) 

Den ökade tillgängligheten som internet erbjuder framkommer i flera studier och lyfts som en 

bra egenskap. Det nämns dock även att alla inte har tillgång till internet, något som är ett 

kriterium för att kunna nyttja dessa tjänster. Tekniska problem i form av dålig uppkoppling, 

nätverksbuggar, samt risk för läckage av känslig information, behöver det tas hänsyn till och 

planeras för. Internets användningsområden inom offentliga verksamheter fortsätter dock 

utvecklas då möjligheterna till förändring och förbättring anses väga över nackdelarna. (Baker 

& Ray 2011: 342-344)     

Det har inte genomförts någon vetenskaplig utvärdering av de digitala verktygen chatt och 

frågelåda inom socialtjänsten i Sverige än, men baserat på den kunskap om användarna som 

trots anonymitet delges, samt av frågorna som diskuteras, tyder det på att de här kanalerna når 

ut till och används av många i samhället. En fördel med de digitala kommunikationsverktygen 

enligt verksamma socialarbetare är att de under pågående samtal kan leta information och ta 

nödvändiga kontakter genom till exempel telefon för att hjälpa individen i bästa möjliga mån. 

(Ingloff & Lautrup 2016:231, 236)  

Något som däremot diskuteras är huruvida digitaliseringen av socialt arbete påverkar 

avståndet till, och mötet med, klienten. Klientmötet är en central aspekt i socialt arbete och 

den här frågan behöver lyftas när dessa möten tar nya former. (Svensson & Larsson 2017:20)  
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3.3 Nya kommunikationsformer 

Kommunikation är en väsentlig del av människans liv. Utan möjligheten att kommunicera 

skulle vi leva ett isolerat liv utan kontakt med omvärlden. Sättet människan kommunicerar på 

har förändrats över tid och rum, där det på senare år framförallt skett en utveckling av det 

skriftliga språket som används på internet. Många barn idag lär sig skriva genom att använda 

internets olika kommunikationskanaler i form av chatt, mail och IM. Det skriftliga språket 

som förekommer på internet består till stor del av förkortningar och smileys och används som 

alternativ eller komplement till ord, meningar och känslouttryck. Det är främst unga 

internetanvändare som använder sig av dessa och många vuxna har inte hunnit följa 

utvecklingen, vilket ibland kan leda till missförstånd. (Lindqvist & Thorslund 2008:29, 30) 

Språket på nätet kan vidare verka personligare och mer direkt än det talade språket, något som 

kan bero på att skribenterna sitter ensamma hemma utan någon vidare eftertanke på vem som 

faktiskt kommer läsa texten (Ibid:30). Det finns även studier som pekar på att framförallt 

ungdomar är mer öppna och benägna att dela med sig av privat information skriftligt på nätet 

än vad de är i verkliga livet. De är även mer villiga att ta till sig av råd och stöd som ges via 

hemsidor på nätet, vilket verksamma inom socialt arbete bör ta till sig (Best, Manktelow & 

Taylor 2014:32, 34, Ingloff & Lautrup 2016:232). Det krävs ytterligare forskning på området, 

men resultat tyder på att internet och sociala medier är ett effektivt sätt för professionella att 

nå individer som kan vara svåra att få kontakt med annars (Danebäck & Sorbring 2016:19). 

Den största skillnaden mellan skriftlig kommunikation, och den som sker muntligt genom 

personliga möten, är avsaknaden av möjligheten till att läsa av kroppsspråk. Tidigare studier 

om rådgivning på internet har pekat på att osäkra individer kan känna en trygghet i att sitta 

hemifrån och skriva, då de kan reflektera i lugn och ro över det som sägs (skrivs). Det råder 

dock delade meningar om huruvida skriftlig kommunikation är att föredra eller ej (Baker & 

Ray 2011:342). Vissa menar att det är lättare att gå rakt på sak genom skriftliga meddelanden 

än i personliga möten, medan andra menar att en stor del av konversationen går förlorad när 

man inte ser hur den andra personen beter sig fysiskt. (Ingloff & Lautrup 2016:231)  

3.3.1 Nya kommunikationsformer inom socialt arbete  

Vid digital kommunikation mellan två individer är det viktigt att deltagarna i konversationen 

har någorlunda likvärdiga skrivkunskaper och skrivtempo för att samtalet ska flyta på (Baker 

& Ray 2011:343). Socialarbetare som arbetar med stöd och rådgivning över internet behöver 
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ha kunskap och förmåga att uttrycka sig i text. Att inte se människan som ställt en fråga 

genom ett digitalt forum blir både en utmaning och möjlighet för den som ska besvara frågan, 

i och med att det enda som tydligt framgår är det som står skrivet och visas på skärmen. I 

framförallt chattforumet bör socialarbetaren möta och besvara frågorna som ställs med samma 

språkstil som de frågande använder. På det sättet känner den som ställer frågan sig lyssnad på 

och upplever en känsla av bekräftelse från myndighetens sida. Vidare är det viktigt som 

socialarbetare att inte göra egna tolkningar av frågor som verkar oklara, utan ställa följdfrågor 

om huruvida den föregående frågan uppfattats rätt för att undvika missförstånd. I frågelådan 

finns inte möjligheten att ställa följdfrågor då frågorna besvaras senare, däremot finns där tid 

reflektion och eftertanke vilket resulterar i utförligare och mer genomtänkta svar. (Ingloff & 

Lautrup 2016:230, 231)  

3.3.2 Anonymitet 

Ett fysiskt möte med socialtjänsten kan skapa känslor av oro, skuld och skam för många 

individer. Möjligheten att ta kontakt hemifrån utan att behöva avslöja sin identitet kan skapa 

en trygghetskänsla hos framförallt osäkra individer (Baker & Ray 2011:342). Studier tyder på 

att anonymitet på nätet gör det lättare för till exempel ungdomar att ta kontakt med 

socialtjänsten och prata om varför de inte orkar gå till skolan, än att gå direkt till en kurator. 

Likaså kan det vara lättare för människor som inte har någon att vända sig till, att ställa frågor 

över nätet för att få stöd och råd i ärenden som inte kräver mer än ett anonymt svar från 

socialtjänsten. På det här sättet kan människor få information och hjälp i ett tidigt stadium, 

vilket kan leda till att mindre problem och bekymmer får lösningar innan de hinner bli stora. 

(Ingloff & Lautrup 2016:229, 231-233) 

I de digitala kommunikationsformerna chatt, frågelåda och IM kan deltagare välja att vara 

förhållandevis anonyma i och med att det många gånger räcker med att uppge ett fiktivt 

användarnamn. Det är dock inte helt okomplicerat för socialarbetare att arbeta med anonyma 

frågor i och med att socialtjänsten har anmälningsskyldighet. Socialtjänstlagen (2001:453) 

säger att "alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 

socialnämnden", något som ifrågasätter huruvida anonymitet kan garanteras parallellt med 

anmälningsskyldigheten. Vidare har socialtjänsten en skyldighet att skydda personuppgifter 

som framträder i deras e-tjänster enligt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att frågor 

som innehåller uppgifter som kan avslöja en persons identitet, behöver modereras innan 

svaret publiceras för allmänheten. De verksamheter inom socialtjänsten som använder sig av 
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digitala forum idag har skapat informationssidor som behöver godkännas av användare innan 

de slussas vidare till själva forumet. (Ingloff & Lautrup 2016:232, 233) 

3.4 Sammanfattning 

Internet och dess användningsområden har sedan sitt genombrott i mitten på 1990-talet 

utvecklats i rask fart. 2015 hade 93% av den svenska befolkningen tillgång till internet varav 

84% av ålderskategorin 16-25 år ansåg internet vara en viktig, eller mycket viktig del av deras 

privatliv. Internet används idag som ett verktyg i vardagen för att söka efter information, 

navigera, konsumera, kommunicera och besöka sociala nätverk. (Findahl 2015:4, 15, 35)  

I takt med samhällsutvecklingen följer nya samhällsproblem som verksamheter inom socialt 

arbete behöver anpassa sig efter. Teknikens utveckling kan här vara till hjälp, men med nya 

arbetssätt följer det även brister och problem som behöver tas i beaktning (Svensson & 

Larsson 2017:18). De nya kommunikationsformerna som internet erbjuder har sina för- och 

nackdelar i form av bland annat anonymitet, tillgänglighet, avsaknad av kroppsspråk, samt 

tidsfördröjning för att nämna några (Baker & Ray 2011:343). Olika människor kommunicerar 

på olika sätt, något som både underlättar och försvårar för verksamma inom socialt arbete, då 

kommunikation numera även sker i skriftlig form på digitala forum (Ingloff & Lautrup 

2016:230, 231). 

De flesta professionella verksamheter idag använder internet både internt och externt, för att 

nyttja och erbjuda tjänster (Danebäck & Sorbring 2016:22). Syftet med att starta e-tjänster i 

form av chattforum och frågelådor, samt använda sociala medier, har från socialtjänstens sida 

varit att utveckla kontakten mellan medborgare och myndighet i form av ökad tillgänglighet 

och sänkta trösklar. Det har aldrig varit tänkt att ersätta, utan snarare komplettera traditionella 

arbetsmetoder. Medborgare ska på ett enkelt sätt och på egna villkor kunna ta kontakt med 

socialtjänsten när, var och hur de vill. (Ingloff & Lautrup 2016:235, 239)  

Följande studie avser undersöka hur dessa förhållandevis nya tjänster inom socialtjänsten 

används och upplevs av verksamma socialarbetare. Då det inte skett någon konkret 

vetenskaplig utvärdering av dessa ännu, hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap och 

förståelse för socialtjänstens användning av internet och sociala medier i arbetet gentemot 

samhällets medborgare. 
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4. Metod 

Empirin i följande studie har samlats in genom intervjuer då det ansågs bäst lämpat för att få 

del av respondenternas upplevelser och erfarenheter kring studiens tema (Kvale & Brinkmann 

2009:34). Metodansatsen har vidare varit inspirerad av grounded theory då dess redskap för 

analys- och kodningsarbetet, kändes mest relevanta för följande studie (Bryman 2002:375). 

Datainsamling, urval, tillvägagångssätt, intervjuer samt metodansatsen grounded theory 

beskrivs närmare framöver under respektive rubrik. 

4.1 Datainsamling 

Då följande studie avser skapa en större förståelse för hur internet och sociala medier kan 

användas som verktyg när det kommer till rådgivning, information och stöd inom 

socialtjänstens verksamheter, ansågs intervjuer som sagt vara bäst lämpade som empiri. Detta 

för att få del av respondenternas egna upplevelser och erfarenheter kring studiens tema (Kvale 

& Brinkmann 2009:34). Det genomfördes sex stycken intervjuer med personer verksamma 

inom socialtjänsten. Respondenterna söktes till en början upp genom efterforskningar på 

internet, och kontaktades via mail för att ge de valfriheten att svara när möjlighet fanns. I 

mailet framgick det vad studien handlade om, att respondenterna deltog frivilligt och när som 

helst fick avbryta sin medverkan, samt att de var garanterade anonymitet och konfidentialitet 

(Creswell 2013:153, Vetenskapsrådet 2011:67). När respondenterna accepterat förfrågan och 

tid var bokad för intervju, bifogades intervjuguiden med innehållande frågor i ett mail för att 

ge respondenterna möjlighet att förbereda sig.  

4.1.1 Urval 

Urvalet av respondenter fortsatte efter intervju två och tre genom det som kallas 

snöbollsurval. Det innebär att de respondenter man funnit hjälper till att hitta nya 

respondenter genom att dela med sig av tips på verksamheter och namn på personer. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:216, 291) 

Samtliga respondenter är i dagsläget verksamma på socialtjänstens resurssida i Sverige. Fyra 

respondenter arbetar i två storstadskommuner, medan två är verksamma i en mellanstor 

kommun utanför en storstad. Deras tidigare erfarenhet består bland annat av 

myndighetsutövning inom socialtjänsten, boendestöd inom psykiatrin och HVB-hem, 

fältassistentarbete, samt diverse sociala jour- och rådgivningsverksamheter. Gemensamt för 
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samtliga respondenter idag är att de i sitt arbete gentemot samhällets medborgare använder sig 

av internet och sociala medier. Två respondenter, som framöver kommer benämnas R1 och 

R2, arbetar heltid med de digitala tjänsterna chattrådgivning, samt besvarandet av frågor i 

frågelådan som återfinns på kommunens hemsida. Två andra respondenter, som här benämns 

R3 och R4, arbetar deltid med ovan nämnda digitala tjänster, samt deltid på socialjouren. 

Verksamheterna som R1, R2, R3 och R4 arbetar i riktar sig till samhällets samtliga 

medborgare, medan de två sista respondenterna, R5 och R6, arbetar heltid med ungdomar. R5 

och R6 använder sig främst av sociala medier och IM i form av Facebook, Instagram och 

Whatsup. Samtliga respondenters erfarenhet av digitala verktyg i arbetet skiljer sig åt från sex 

månader, upp till 10 år.  

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes med några dagars mellanrum på antingen respondenternas 

arbetsplats, alternativt över telefon i de fall där geografiska avstånd omöjliggjorde personliga 

träffar. Intervjuerna varade i 25-40 minuter och spelades in efter inhämtat samtycke. 

Transkriberings- och analysarbetet påbörjades direkt efter de två första intervjuerna, något 

som beskrivs närmare framöver under rubrikerna Analys av insamlad empiri samt Kodning. 

Dagarna som fortskred mellan intervjuerna gav tid för eftertanke kring genomförda intervjuer, 

vilka ledde till mindre omformuleringar av vissa intervjufrågor, samt av studiens syfte och 

frågeställningar. Detta enligt Corbin och Strauss teoretiska prövning som innebär att insamlat 

material styr och formar det fortsatta arbetet i syfte att öka studiens mättnad (Corbin & 

Strauss 2008:198).  

4.1.3 Intervjuer 

Forskningsintervjuer har enligt Kvale och Brinkmann (2009) en öppen struktur vilket kan ses 

som både tillgång och problem vid undersökningar. Med öppen struktur menar författarna att 

det inte finns några formella regler för hur forskaren ska gå tillväga, däremot finns det några 

standardval att förhålla sig till vad gäller angreppssätt och tekniker (Ibid:115). För att 

underlätta och strukturera upp arbetet planerades intervjuerna i följande studie enligt Kvale 

och Brinkmanns (2009) sju stadier som bör ingå i en intervjuundersökning: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering, samt rapportering. Samtliga stadier 

genomsyras av etiska och moraliska frågor som forskaren behöver ta hänsyn till, vilka 

presenteras närmare under rubriken Etiska överväganden längre fram. (Ibid:36, 78) 
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Tematisering innebär enligt Kvale och Binkmann (2009:120) att studiens syfte och 

frågeställning formuleras. Nyckelfrågor som bör ställas här är varför (klargörande av studiens 

syfte), vad (införskaffa förkunskap om aktuellt ämne), samt hur (läsa på om olika intervju-och 

analystekniker i syfte att välja ut den/de som är bäst lämpad/e). Idén till följande studies tema 

kom till genom funderingar kring hur exempelvis verksamheter inom hälso- och sjukvården 

utvecklat alternativa kontaktvägar och digitala tjänster för att underlätta kontakten mellan 

sjukvård och patient. En utveckling som känns relevant även för verksamheter inom socialt 

arbete att följa. (Ingloff & Lautrup 2016:227). Likaså finns det forskning som tyder på att 

vissa personer upplever oro inför kontakt med myndigheter, något som skulle kunna 

underlättas genom skriftlig kommunikation (Baker & Ray 2011:342). Vid genomgång av 

tidigare forskning skapades det teman till både följande studie samt tillhörande intervjuguide. 

Dessa bestod bland annat av internet, teknik, nya kommunikationsformer, samt anonymitet 

och strukturerade upp det följande planeringsarbetet. Planering avser här studiens ”hur”-

fråga. Tillvägagångssätt avseende metod, tidsåtgång, antal respondenter och lämplighet för 

när man bör/inte bör genomföra intervjuer är av vikt att ta i beaktning här (Kvale & 

Brinkmann2009:125, 126, 129, 131). Planeringen i följande studie har delvis gjorts ihop med 

handledare genom regelbundna träffar och diskussioner. Utefter dessa, samt genomgång av 

tidigare forskning, har en intervjuguide skapats och förfrågan skickats iväg till önskvärda 

respondenter. Planeringen har under arbetets gång justerats och anpassats efter bland annat 

tillgång på medverkande respondenter. Vidare har ett personligt schema skapats med 

deadlines för när till exempel transkriberingar ska vara klara, eller vissa avsnitt i studien 

färdigskrivna. 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade i syfte att fånga respondenternas 

beskrivningar av studerat ämne, och bestod av fem övergripande teman med underliggande 

frågor. Tre intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats, och tre intervjuer 

genomfördes över telefon på grund av geografiska avstånd som inte möjliggjorde personliga 

träffar. Intervjuguiden (se bilaga 1), var uppdelad i fem teman med konkreta, men samtidigt 

öppna frågor för möjligheten att anpassa, omformulera och följa upp efter behov (Kvale och 

Brinkmann 2009:139, 140, 150). Intervjuguidens fem teman bestod av inledning, allmän 

information, syfte/vision, anonymitet/kommunikation/klientkontakt, samt avlutning. Dessa 

skapades som nämnt i tematiseringsfasen parallellt med genomgång av tidigare forskning, för 

att skapa struktur åt intervjuerna. Intervjuerna spelades in med diktafon för möjlighet till 

transkribering. Transkriberingsarbetet av intervjuerna påbörjades efter de två första 
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intervjuerna och fortskred allt eftersom. Utskrifter av de transkriberade intervjuerna skapade 

ytterligare struktur inför det påföljande analysarbetet (Ibid:196).  

Den professionelle intervjuaren bör enligt Kvale & Brinkman (2009) vara påläst, strukturerad, 

tydlig, trevlig, empatisk, öppen, styrande, kritisk, ihågkommande och tolkande (Ibid:154, 

182). Vidare menar författarna att kunskapen vid kvalitativa forskningsintervjuer alstras ur det 

sociala samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Intervjuarens förkunskaper om 

ämnet, samt hens färdigheter som intervjuare, är av betydelse för kvaliteten av insamlat 

material (Ibid:98). Min erfarenhet av att genomföra intervjuer är begränsad, vilket säkerligen 

har påverkat resultatet av insamlat material. Det var en utmaning för mig att formulera 

relevanta intervjufrågor, samt genomföra intervjuer, men jag såg det samtidigt ett ypperligt 

tillfälle för personlig utveckling.  

4.2 Metodansats 

Anledningen till val av en kvalitativ metodansats, inspirerad av grounded theory, vid följande 

studie har varit att försöka gå bortom det uppenbara, och studera studiens tema utifrån 

respondenternas perspektiv och upplevelser (Corbin & Strauss 2008:16).   

4.2.1 Grounded theory inspirerat arbete 

Analysarbetet i följande studie har som nämnts ovan inspirerats av Corbin och Strauss (2008) 

metodansats grounded theory. Detta innebär delvis att beskrivningar ligger som grund för mer 

abstrakta tolkningar av insamlad data, samt eventuell teoriutveckling om det är forskarens mål 

(Ibid:54). I följande studie har målet inte varit att utveckla en ny teori, utan snarare undersöka, 

tolka och analysera hur socialarbetare använder sig av internet och sociala medier i sitt arbete 

när det kommer till att erbjuda information, stöd och rådgivning för samhällets medborgare.    

För att kort sammanfatta grounded theory inspirerat arbete, resulterar det oftast i följande 

produkter: begrepp, kategorier, egenskaper samt hypoteser, som i vissa fall slutligen 

konstruerar teorier. Begrepp alstras genom öppen kodning och blir etiketter som sätts på 

konkreta händelser och ting, som i sin tur utgör teorins byggstenar. Kategorier är mer 

abstrakta än begrepp, då de kan innehålla två eller fler begrepp. En kategori kan även 

utvecklas till en kärnkategori, som resterande kategorier kretsar kring. Egenskaper avser här 

aspekter eller kännetecken för en viss kategori, och hypoteser är slutligen antaganden eller 

föreställningar om relationen mellan vissa begrepp. (Bryman 2002:376, 377)  



   

15 

 

Vid grounded theory inspirerat arbete styrs datainsamlingen delvis av teoretiska prövningar. 

Det innebär att insamlingen kan baseras på sekundära begrepp, kategorier och teman, som 

framkommit ur tidigare data, med syftet att samla in så mycket och varierande data som 

möjligt från olika individer, platser och händelser. Detta ökar möjligheten att utveckla nya 

dimensioner och variationer, samt identifiera relationer mellan begrepp, som utgör grunden 

för mättande beskrivningar (Corbin & Strauss 2008:143, 157). Sekundära begrepp som 

framkom i början av analysarbetet efter de två första intervjuerna i följande studie, var bland 

annat tillgänglighet, generell rådgivning, teknik (med dess möjligheter och problem), 

kommunikation (skriftlig och fysisk), samt anonymitet. Dessa begrepp fanns delvis med i 

intervjuguiden, men lades lite extra fokus på vid de nästkommande intervjuerna.  

4.2.2 Analys av insamlad empiri 

Analysarbete är en fortgående process som innebär alstring, utveckling, verifiering samt 

begränsning av insamlat material. Analysarbetet i följande studie påbörjades direkt i samband 

med insamlandet av data genom identifikation av relevanta begrepp och formulerande av 

följdfrågor till kommande intervjuer (Corbin & Strauss 2008:57, 59). Därefter skapades det en 

överblick och uppfattning om det insamlade materialet, genom att läsa igenom 

intervjutranskriberingarna vartefter de var klara och skriva memo-noteringar. Dessa 

anteckningar bestod av kortare stödord och meningar i syfte att strukturera och förbereda den 

kommande kodningen som presenteras under kommande rubrik Kodning. (Ibid:140, 163)  

Nästa steg var att genomföra mikroanalys i syfte att generera idéer, komma åt insamlat 

material på djupet, samt rikta fokus på delar av data som verkar relevanta men är svåra att 

förklara. Mikroanalys innebär att insamlad data plockas isär till mindre, detaljerade delar, 

jämfört med generell analys som tar ett steg tillbaka och har ett bredare perspektiv (Ibid:57, 

59). Begrepp som utmärkte sig vid den första analysfasen, bidrog till jämförelse av likheter 

och skillnader med begrepp som framkom vid senare analysfaser. Dessa bestod delvis av 

ovannämnda tillgänglighet, generell rådgivning, teknik, kommunikation, samt anonymitet, 

men kompletterades med riktlinjer, feedback och komplement. Vidare har jag under 

analysarbetets gång, kontinuerligt återgått till den utvalda tidigare forskningen för att bekräfta 

och jämföra insamlad empiri, samt fundera och analysera över nya frågor som dykt upp 

(Creswell 2008:37, 38). 

Enligt Corbin och Strauss (2008) bör forskaren kontinuerligt ställa frågor till sitt material i 

form av vem, vad, när, var, hur och med vilka konsekvenser som följd. Detta i syfte att skapa 
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följdfrågor vars svar inte finns tillgängliga på ytan, utan kräver en djupare dykning ner i 

materialet. Vidare kan även de mer övergripande frågekategorierna: förklarande (förklarar vad 

som pågår), teoretiska (hjälper forskaren upptäcka processer och variationer), praktiska 

(förser forskaren med riktning och struktur vid utvecklande av teori, om det är målet), samt 

ledande (vägleder forskaren vid intervju, observation och textgallring), vara bra att ha i åtanke 

under analysarbetet (Ibid:71, 72). Frågor som ställdes till mitt insamlade material bestod 

bland annat av: Vad gör socialarbetarna rent konkret? Hur går det till i praktiken? Hur 

upplever de att det fungerar? Vem/vilka är det som hör av sig till socialtjänsten genom 

internet och sociala medier? Vad blir resultatet? 

För att få så mättande beskrivningar som möjligt av insamlat material genomfördes det 

mycket detaljerade analyser av intervjutranskriberingarna. Texterna delades in i kortare 

stycken som noggrant lästes igenom och dokumenterades på post-it lappar med olika begrepp 

som rubrik. Dessa post-it lappar bestod av mina egna tolkningar och skrevs för att strukturera 

upp arbetsprocessen. Detta kan liknas vid brainstorming som stimulerar tankeprocessen och 

härleder till följdfrågor vid senare datainsamling. (Ibid:163, 164, 169). 

4.2.3 Kodning  

Kodning delas enligt Corbin och Strauss (2008) in i öppen, axial, samt selektiv kodning. De 

tre kodningsprocesserna befinner sig på olika abstraktionsnivåer, där den öppna och axiala 

kodningen ofta sker parallellt i analysprocessen, medan den selektiva framträder lite senare 

(Ibid:199). Den öppna kodningen innebär att insamlad data bryts ner i mindre delar och 

rubriceras med avgränsande begrepp som representerar råmaterialet. Den axiala kodningen 

innebär att begrepp och kategorier som har en tydlig relation till varandra länkas ihop och på 

så sätt bildar nya kopplingar mellan kategorier. Här framträder även respektive kategoris 

egenskaper och kännetecken (Ibid:195, 198). I följande studie resulterade den första 

intervjutranskriberingen i ett sjuttiotal koder och begrepp. Vissa begrepp som ansågs höra 

ihop utvecklades senare till mer abstrakta begrepp som tillgänglighet, generell rådgivning, 

internet, teknik, kommunikation, anonymitet, samt komplement och benämns här som 

kategorier (Ibid:165). Selektiv kodning innebär vidare att en kärnkategori väljs ut, som sedan 

relateras till andra kategorier. Kärnkategorin blir en del av resultatet som får ett centralt fokus 

i studien, och benämns även som den röda tråden. I följande studie valdes två kärnkategorier 

ut och slogs ihop till rådgivning över internet inom socialt arbete.  
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Analysarbetet av den första intervjutranskriberingen började avrundas när samma begrepp var 

återkommande och en viss mättnad började uppstå (Ibid:185). Genom att anpassa studiens 

syfte och frågeställningar efter det första analysarbetet, lät jag insamlat material guida och 

styra det fortsatta arbetet. Detta benämns här som teoretisk prövning av Corbin och Strauss 

(2008:198) och används för att utveckla studien. För närmare beskrivning av teoretisk 

prövning se rubriken Metodansats.  

Då jag inte hade särskilt stor erfarenhet av ämnet som studerades, kändes det extra viktigt att 

försöka sätta mig in i, och uppleva materialet genom respondenternas ögon. Ju mer det 

arbetades med materialet, desto mer meningsfullt blev det, och jag skapade mig en större 

förståelse för användande av internet och sociala medier i socialt arbete. Att föra diskussioner 

med andra som är insatta i studien hade varit fördelaktigt för att stimulera och effektivera 

analysarbetet, något jag delvis saknade i och med att jag stod som ensam författare (Ibid:169, 

170). Däremot fördes det mycket givande diskussioner med handledare som delade med sig 

av erfarenheter, och inspirerade med sina tankar och funderingar.  

4.3 Metodologiska överväganden 

Anledningen till valet att arbeta inspirerad av grounded theory var bland annat för att 

redskapen som används vid kodning och analys, ansågs vara bäst lämpade för följande studie 

i syfte att komma åt insamlat material på djupet. Vidare var möjligheten att arbeta parallellt 

med analys och datainsamling till stor hjälp då alla respondenter inte fanns tillgängliga i 

början av arbetet (Corbin & Strauss 2008:57). I och med att datainsamlingen delvis styrdes av 

teoretiska prövningar, bidrog det till ett mer utvecklat analysarbete, som i sin tur skapade 

ökad mättnad av de beskrivningar som återges (Ibid:143, 157). Kvalitativa forskare bör enligt 

Corbin och Strauss (2008) vara nyfikna, kreativa och följa sina instinkter, samt kontinuerligt 

ställa frågor till sitt material, såväl under datainsamling som analysprocess (Ibid:16). Något 

jag anser mig försökt leva upp till i följande studie genom att ständigt fundera, anpassa, och 

följa upp frågor som dykt under arbetsprocessen. 

Svårigheter jag fann med metoden var tillvägagångssättet som vid framförallt analysarbetet 

ibland upplevdes otydligt från min sida. Det avsnittet är som många andra, fria för forskaren 

att tolka på egen hand och min begränsade erfarenhet av att arbeta inspirerat av grounded 

theory har säkerligen bidragit till osäkerheten jag upplevde. Det finns vidare andra lämpliga 

metodansatser att använda sig av vid studier av det här slaget, såsom diskursanalys, 

fenomenologi och narrativ analys för att nämna några, men efter samråd med handledare 
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valdes den här ut som bäst lämpad. Mer tid och fler respondenter hade naturligtvis varit 

önskvärt, likaså att ta del av utskrivna chattar och dokument om tjänsternas uppkomst, men 

begränsningar behövdes göras för möjligheten att hålla sig inom ramarna för följande studie. 

4.3.1 Generaliserbarhet 

Vid kvalitativa studier agerar forskaren översättare åt respondenternas ord och upplevelser av 

studerat fenomen, till tänkta läsare som avser ta del av studiens slutresultat. Det är i princip 

omöjligt för en forskare att förmedla en exakt återgivning av vad respondenter sagt och gjort, 

vilket leder till att studiens resultat, om än omedvetet, färgas av forskarens tankar och åsikter. 

Vidare tar analysarbetet aldrig riktigt slut då forskaren kan förlänga, ändra och omtolka sitt 

insamlade material in i det oändliga, något jag starkt kunde relatera till i följande studie. 

(Corbin & Strauss 2008:49, 50)  

Resultat från intervjustudier anses vidare svåra att generalisera till den stora allmänheten då 

antalet respondenter oftast är för få. Däremot kan resultaten enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) generaliseras till liknande relevanta situationer, vilket anses vara fallet i följande 

studie. Jag anser mig uppnå en viss grad av analytisk generaliserbarhet, som innebär ett 

tydliggörande av och argumenterande för, hur teoretiska utgångspunkter samt resultat skulle 

kunna generaliseras till liknande situationer (Ibid 2009:280, 282). Jag har intervjuat 

socialarbetare verksamma inom socialtjänsten i två storstäder samt en mellanstor kommun 

som använder sig av internet och sociala medier i sitt arbete gentemot samhällets medborgare. 

Det är möjligt att andra socialarbetare i till exempel mindre kommuner, eller på andra 

yrkespositioner, upplever de digitala verktygen annorlunda. 

4.3.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Jag har valt att använda begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i följande studie då dessa är 

mer allmänt rådande inom kvalitativ forskning än vad de mer kvantitativt inriktade begreppen 

reliabilitet och validitet är (Bryman 2002:257). Trovärdighet inom kvalitativ forskning avser 

studiens riktighet och giltighet. Det vill säga huruvida forskaren lyckas mäta det som avses 

mätas. Resultat och argument ska vara hållbara, försvarbara och övertygande (Kvale & 

Brinkmann 2009:264). För att höja följande studies trovärdighet har varje intervju, 

transkribering, samt efterföljande kodnings-/analysarbete, i princip haft samma 

tillvägagångssätt då jag genomfört dessa på egen hand. Genom att framhäva insamlad empiri 

som relevant för studiens syfte och frågeställningar stärks trovärdigheten ytterligare.  
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Tillförlitlighet i kvalitativa studier avser resultatens konsistens och kvalitet. Det vill säga, om 

en liknande studie skulle utföras vid ett senare tillfälle av andra forskare, under likartade 

förhållanden, bör resultaten bli snarlika den föregående studiens. En studies tillförlitlighet 

påverkas under såväl intervjun, transkriberingen, som analysarbetet. Vid kvalitativa studier av 

det här slaget är vidare forskarens sociala roll av betydelse, i och med att hen är delaktig vid 

varje arbetsmoment och därigenom påverkar resultatet (Ibid:263). Forskaren bör vidare vara 

transparent, tydlig och noggrann under hela återgivningen av arbetsprocessen för att deltagare 

i studien, samt de som senare tar del av studien, ska kunna lita på det som återges (Creswell 

2013:248, 250). I följande studie har jag avsett vara så genomskinlig som möjligt genom att 

redogöra för de tillvägagångssätt som användes under arbetsprocessen. Jag har försökt vara 

tydlig vid beskrivningar av metod- och teorival, begränsningar och urval av respondenter, 

samt hur analysarbetet fortskred för att slutligen generera ett resultat. Jag anser vidare att det 

går att dra paralleller mellan tidigare forskning och analysen av följande studie, vilket kan 

betraktas som att studien är genomförd efter vetenskapliga premisser och förankrad i de 

teoretiska utgångspunkter som presenteras.   

4.3.3 Etiska överväganden  

För att upprätthålla god forskningssed i följande studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudprinciper tagits i beaktning genom hela arbetsprocessen med viss komplettering av 

Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed. De fyra huvudprinciperna består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Informationskravet innebär att alla berörda ska informeras om 

studiens syfte, samt att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas (Ibid:7). 

Detta gjordes i den första mailkontakten med samtliga respondenter, och upprepades vid 

genomförande av intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska kunna 

bestämma över sin medverkan i studien. De väljer med andra ord själva hur länge och på 

vilka villkor de vill vara delaktiga. Om deltagarna väljer att avbryta sin medverkan ska detta 

inte ha några negativa konsekvenser för de (Ibid:9, 10). I följande studie gav samtliga 

respondenter sitt samtycke till deltagande vid intervjutillfället, skriftligt då intervjun 

genomfördes i fysiska möten, alternativt muntligt i de fall intervjun genomfördes över telefon. 

Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess, vilket innebär att alla uppgifter 

om deltagare, i synnerhet uppgifter av känslig karaktär, bör förvaras på sätt som inte låter 

obehöriga få tillgång till dem. Deltagare bör anonymiseras och de som arbetar med studien 

bör ha undertecknat avtal gällande tystnadsplikt (Ibid:12, 13). Respondenterna i följande 
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studie informerades om åtgärder som skulle vidtas för att garanterade de anonymitet i skriftlig 

och/eller muntlig form i samband med intervjuerna. Allt insamlat material har förvarats på 

säkra ställen som enbart jag haft tillgång till. Vidare har respondenterna avidentifierats direkt 

efter genomförande av intervjuerna genom att benämnas R1, R2, R3, R4, R5 och R6 

(Vetenskapsrådet 2011:68, 69). Nyttjandekravet innebär slutligen att insamlat material om 

enskilda individer endast ska användas i forskningsändamål, och deltagarna bör informeras 

om hur deras uppgifter kommer nyttjas (Vetenskapsrådet 2002:14). Även detta gjordes i den 

första mailkontakten, samt vid det senare intervjutillfället. Deltagarna erbjöds även ta del av 

studiens slutresultat, något som mottogs positivt av samtliga respondenter.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och begrepp som valts ut och använts vid 

analys av insamlad empiri. Dessa består av den teoretiska förklaringsmodellen The Seven 

”As”, som presenteras av Hertlein och Stevenson (2010), samt cybernetik som 

kommunikationsteori presenterad av Jensen och Ulleberg (2013).   

5.1 The Seven ”As” 

I slutet av 1990-talet presenterades en teoretisk förklaringsmodell nämnd ”Triple-A-Engine” 

av psykologen Al Cooper (1998) i syfte att förklara internets drivkraft, samt fånga de aspekter 

som kan ses såväl som fördelaktiga, som problematiska. De tre A:n stod för accessibility, 

anonymity, och affordability. Modellen vidareutvecklades senare med ytterligare två A:n; 

acceptability av King (1999), samt approximation av Ross och Kauth (2002). I en senare 

version av modellen presenterar Hertlein och Stevenson (2010) totalt sju A:n där de 

nytillkomna är ambiguity och accommodation.  

Accessibility (tillgänglighet) är den första aspekten av internet som presenteras. Internets 

öppenhet skapar möjligheter för nästan alla att närsomhelst, varsomhelst, interagera 

relationellt med andra individer. Utseende, ålder, kön, sexuell preferens, funktionalitet, för att 

nämna några, är aspekter som i verkliga livet kan skapa hinder för utövande av relationer. På 

internet är dessa av mindre betydelse, liksom geografisk plats och andra parallellt pågående 

aktiviteter, i och med tillgängligheten som erbjuds (Hertlein & Stevenson 2010:3). Denna 



   

21 

 

aspekt är av relevans i följande studie då en ökad tillgänglighet till socialtjänsten för 

samhällets medborgare, har varit ett av syftena vid integrerandet av digitala kontakt forum. 

Anonymity (anonymitet) innebär här att ovanstående kan pågå utan att involverade personer 

behöver röja sina identiteter, samt att utomstående inte behöver veta om något. Anonymiteten 

innebär att den aktiva på internet kan agera oberoende av omgivningens åsikter, dock kan hen 

bli påverkad av reaktioner hen får som återkoppling från nätet (Ibid:2). Anonymitet är en 

återkommande aspekt i följande studie då majoriteten av kommunikation som sker på 

socialtjänstens digitala forum just är anonyma.  

Affordability (rimliga kostnader) är en aspekt som menar på att användande av internet många 

gånger är billigare än andra, eventuellt kostsammare, genomförande av aktiviteter (Ibid:3). 

Denna aspekt är av relevans i följande studie, i och med att nästintill samtliga medborgare i 

Sverige idag har råd med och tillgång till internet (Findahl 2015:9). Det kan vidare spara en 

individ både tid och pengar att använda internet i sin kontakt med socialtjänsten, istället för att 

ringa ett samtal eller fysiskt besöka ett socialkontor. 

Approximation (avspegling) innebär här att det som sker på internet är en mer eller mindre 

korrekt avspegling av det som sker i det verkliga livet. Händelser som förekommer och kan 

iakttas på nätet, blir verkligare för personen som upplever det. Internet kan kännas som ett 

tryggt forum att experimentera på, i och med distansen till det verkliga livet (Ibid:3). 

Avspegling i följande studie avser hur socialtjänstens verksamheter, i form av bland annat 

rådgivning, kan avspeglas och bli mer påtagliga och verkliga för samhällets medborgare. 

Acceptability (acceptans) är här en aspekt som innebär att människor kan ha en tendens att 

acceptera vissa fenomen som sker på nätet, men som inte skulle accepterats i verkliga livet. 

Ett rätt vanligt exempel här är människor som visar upp sig poserande i utmanande kläder, 

något de inte skulle göra för en publik i verkligheten (Ibid:4). Denna aspekt avses vara 

relevant i följande studie då nya digitala arbetsmetoder dels behöver accepteras av berörda 

parter, men även då socialtjänstens verksamheter och tjänster genom dessa kan bli mer 

accepterade bland samhällets medborgare.     

Ambiguity (tvetydighet) är enligt Hertlein och Stevenson (2010), en effekt av ovanstående 

acceptans. Det innebär här att individer kan vara tveksamma och känna sig tudelade inför vad 

som är moraliskt korrekt beteende, då vissa fenomen är accepterade på internet men inte i 

verkliga livet. Det kan vara knepigt och innebära svårigheter för osäkra individer att dra 
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gränser för vad som anses vara okej, respektive inte (Ibid:4). I följande studie är denna aspekt 

förekommande vad gäller socialarbetarnas och andra individers upplevelser av de nya digitala 

redskapen. 

Accommodation (anpassning) är det sista A:t som presenteras och beskrivs som en effekt av 

acceptans och tvetydighet. Hertlein och Stevenson (2010) menar att individer anpassar sina 

bedömningar och åsikter av ett handlande, utefter deras egna erfarenheter och ageranden. I 

praktiken innebär det att ett visst beteende som enbart var acceptabelt på nätet till en början, 

blir efter individens justering av sina allmänna åsikter, även acceptabelt i verkligen offline. 

Det kan exempelvis handla om språkbruk. Anledningen till denna anpassning är att individer 

kan uppleva en mental konflikt i att acceptera ett visst agerande på internet, samtidigt som 

deras grunduppfattning egentligen är av annan art (Ibid:5). Anpassning i följande studie är av 

relevans då såväl verksamheter inom socialt arbete, som samhällets medborgare behöver 

anpassa sig efter samhällsutvecklingen som sker. 

Samtliga aspekter är som synes mer eller mindre relevanta för följande studie. Under rubriken 

Resultat och analys kommer en närmare återkoppling ske till aspekterna i relation till 

respondenternas utsagor. 

5.2 Cybernetik som kommunikationsteori 

Jensen och Ulleberg (2013) presenterar ett kommunikations- och relationsperspektiv i sin bok 

Mellan orden -  kommunikation i praktiken, som fokuserar på mötet mellan yrkesutövare och 

klient, inom bland annat socialtjänsten (Ibid:15, 16). Fenomenet kommunikation har enligt 

författarna studerats sedan antiken, men det är först under 1900-talet som forskningen tagit 

riktig fart. Kommunikation kan beskrivas, definieras, analyseras och förstås ur olika 

synvinklar, och teorier som skapats kring denna är många gånger tvärvetenskapliga och 

överlappande vilket gör det svårt att få en enkel överblick. Vidare har samhället som numera 

karaktäriseras av globalisering, kunskaps- och informationsspridning (tack vare 

teknikutvecklingen), medfört nya former av kommunikation. Förändringen har lett till att 

kommunikationsstudier och teorier utvecklats inom en mängd olika områden, däribland 

socialtjänsten (Ibid:61, 62). Fältet av kommunikationsteorier är brett och återfinns i flertalet 

traditioner såsom fenomenologi, semiotik, socialpsykologi och cybernetik, för att nämna 

några (Ibid:67). Cybernetik som kommunikationsteori är den tradition som använts vid 

analysarbetet i följande studie och presenteras härnäst.  
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Den cybernetiska traditionen har på senare år haft stort inflytande på 

kommunikationsteoriutvecklingen. Jensen och Ulleberg (2013) refererar till Mead (2011) som 

definierade cybernetik som ”ett sätt att studera ting och ett språk för att kunna uttrycka vad 

man ser” (Mead 2011, se Jensen & Ulleberg 2013:76). Cybernetik har utvecklats i olika 

traditioner där bland annat datavetenskap och generell systemteori varit i fokus, men används 

alltså här som en teori för att skapa en ny förståelse av kommunikationen mellan människor. 

(Jensen & Ulleberg 2013:76) Cybernetik är relevant för följande studie vars syfte berör 

kommunikation mellan socialarbetare och samhällsmedborgare över internet och sociala 

medier. 

Idén om att vår erfarenhet och verklighetsuppfattning beskrivs i orsak-verkan termer har 

genom cybernetiken fått ett alternativ. Orsak-verkan beskrivningar sågs inom många 

ämnesområden som begränsande och förhindrade utvecklingen av nya teorier. Introduktion av 

begreppet feedback som beskriver samspel, blev genombrottet för cybernetiken. Genom 

feedback kunde samspel börja beskrivas som cirkulär kommunikation, och skapade i sin tur 

nya förståelsesätt för hur relationer mellan människor och sociala processer uppstår och 

hänger ihop (Ibid:76, 77). Språket anses vara det centrala och grundläggande i cybernetiken, 

genom att förståelse inte upptäcks, utan snarare skapas av betraktaren. Språket beskrivs som 

ett individuellt, kollektivt och interaktivt verktyg, med vars hjälp social samhandling, som är 

grundläggande för vårt samhälle, blir möjlig. (Ibid:81) 

5.2.1 Digital och analog kommunikation 

Begreppet digital kommunikation avser det entydiga innehållet i kommunikationen såsom 

enskilda tecken, ord och symboliska handlingar. Den är vidare rationell och logisk. För att 

förstå digital kommunikation behöver de deltagande ha lärt sig vad varje tecken, bokstav eller 

not betyder. (Jensen & Ulleberg 2013:148, 149) 

Analog kommunikation handlar om uttryck som kan tolkas på olika sätt, exempelvis tonfall, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och betoning. Den tolkas omedelbart och automatiskt, och 

möjliggör kommunikation över kultur- och språkgränser. I motsats till den digitala 

kommunikationen är den mångtydig och kommenterar snarare relationen än innehållet. Tårar 

kan till exempel uttrycka såväl glädje, som sorg och ilska. Missförstånd kan uppstå då 

tolkningar av en annan persons analoga uttryck uppfattas på ett annat sätt än vad som var 

avsett. Analog kommunikation kan även benämnas som paralingvistisk kommunikation, som 

då avser att den sker parallellt med de konkreta ord som uttrycks. (Ibid:150-152) 



   

24 

 

Digital kommunikation kan aldrig ersätta eller fånga analoga uttryck, vilket leder till att det 

råder en diskontinuitet mellan de två nivåerna. I mötet mellan professionell och klient anser 

Jensen och Ulleberg (2013) att den analoga nivån är av avgörande betydelse då vi genom den 

inte bara kommunicerar om vår relation, utan även om vår relation till problemet (Ibid:154, 

169). Detta är av relevans för följande studie i och med att det uppstår skillnader mellan 

traditionella kommunikationsformer som sker fysiskt vid personliga möten, samt de nyare 

digitala kommunikationsformer som sker skriftligt.  

5.2.2 Relationsperspektiv  

Jensen och Ulleberg (2013) anlägger vidare att ett relationsperspektiv som förståelseram, 

utgör grunden för och är parallellt med ett grundläggande kommunikationsperspektiv. 

Människor förhåller sig alltid till relationer snarare än fysiska objekt och realiteter. 

Författarna menar att allt kommunicerar, och människan utvecklas i sin relation till andra med 

kommunikation som en grundläggande faktor (Ibid:29, 30). Vi förstår vidare alltid en sak i 

relation till en annan genom att uppfatta skillnader emellan de. Exempelvis varmt och kallt, 

glädje och ilska, ljust och mörkt (Ibid:45).  

Socialarbetare är enligt Jensen och Ulleberg (2013) verksamma för att hjälpa människor som 

behöver stöd, och arbetar många gånger förebyggande. En central del av deras arbete är att 

kommunicera och skapa relationer med klienter, anhöriga och kollegor (Ibid:15, 16, 147). 

Författarna presenterar en triangel modell (se figur 1) som betecknar relationer eller 

sammanhang mellan tre element. Dessa element kan till exempel vara socialarbetare, klient 

och det aktuella ärendet/frågan. Tre element är det minsta antal som behövs för definition av 

fenomenet kommunikation och modellens fokus ligger på helhet, relationer och sammanhang 

(Ibid:46). Triangel modellen anses relevant i följande studie som bland annat ämnar 

undersöka hur socialarbetare upplever användningen av internet och sociala medier i sitt 

arbete gentemot samhällets medborgare.  

  Socialarbetare     Klient  

   Ärende/fråga 

  Figur 1. 
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Kommunikation kan vidare utvecklas på olika sätt beroende på situation. Ett samtal med en 

chef kan upplevas olika beroende på om samtalet sker under småpratet i fikarummet, eller 

genom att bli inkallad till chefens kontor. Precis som en person kan uppleva stor skillnad på 

att kontaktas av socialtjänsten, jämfört med om personen själv väljer att ta kontakt. Relationen 

är enligt Jensen och Ulleberg (2013) avgörande för att förstå arbetet med människor där 

kommunikation är en viktig del. Att lyssna, prioritera klienternas erfarenheter, be om 

feedback, samt undvika negativa kommentarer är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

kommunikationsarbetet med klienter. (Ibid:54, 55) 

 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat. Avsnittet är indelat efter de 

kategorier som skapades vid arbetet med den insamlade empirin, samt analysarbetet som 

skedde parallellt mot de teoretiska utgångspunkterna The Seven ”As” (Hertlein & Stevenson, 

2010) samt Cybernetik (Jensen & Ulleberg, 2013). Kärnkategorin i följande studie som 

framkom under kodningsprocessen, är en del av resultatet och består som nämnt tidigare av 

rådgivning över internet inom socialt arbete. Den har haft en central plats under analysarbetet 

genom att vara den röda tråden som kodat material analyseras mot. Respondenterna benämns 

framöver vid citeringar som R1, R2, R3, R4, R5 och R6. 

6.1 Internet och sociala medier som verktyg i socialt arbete 

Samtliga respondenter såg internet och den nya teknikutvecklingen som bra verktyg för 

verksamheter inom socialt arbete. Genom nya, digitala kanaler erbjuds det fler möjligheter 

och plattformar dels för socialtjänsten att nå ut till samhällets medborgare, men även för 

medborgarna att ta kontakt med socialtjänsten. R5 som arbetar heltid med ungdomar uttryckte 

det som att socialtjänsten är ”Sveriges största hjälporganisation” och att det är en fördel för de 

att även finnas tillgängliga på internet. 

”Jag tror att vi vinner jättemycket på att vara ute på internet och sociala medier 

när vi har kontakt med våra unga.” (R5) 



   

26 

 

R4 såg de nya kontaktvägarna som ytterligare sätt för medborgarna att få information, stöd 

och råd från socialtjänsten, utöver hederliga telefonsamtal och personliga möten. Detta 

hoppas R4 kan verka förebyggande i och med att det blir lättare för individer att be om hjälp i 

ett tidigt skede.  

” (…) visionen handlar ju om att sänka trösklarna, att göra det enkelt att ta ett 

första steg in och få kontakt med socialtjänsten. Att låta små problem förbli små, 

istället för att låta de växa i det tysta.” (R4) 

Inom cybernetiken talas det om cirkulär kommunikation och hur denne skapar nya 

förståelsesätt för uppkomsten av relationer mellan människor och sociala processer. Cirkulär 

kommunikation blir till genom samspel som har sin grund i feedback (Jensen & Ulleberg 

2013:76, 77). I och med att socialarbetare numera även finns tillgängliga på internet och 

sociala medier, tolkar jag det som att nya relationsformer skapas mellan socialtjänst och 

medborgare, något som kan kopplas till Jensen och Ullebergs (2013) relationsperspektiv som 

förståelseram för kommunikation (Ibid:15). Dessa relationer kan i sin tur verka förebyggande 

mot såväl gamla som nya samhällsproblem socialarbetare arbetar mot, då medborgarna kan få 

stöd och hjälp med sina problem innan de hunnit bli stora. 

Flertalet respondenter uttryckte att socialtjänsten behöver följa teknikutvecklingen och 

anpassa verksamheternas arbete efter samhällets och medborgarnas behov. Som R2 uttryckte 

sig:  

” (…) vi ska, socialtjänsten ska va på nätet och erbjuda digitala kontaktytor. (…) 

för framtiden är det ett måste, det går liksom inte att tänka såhär ”Näe, vi 

struntar i det här med nätet” liksom.” (R2) 

R1 talade vidare om hur verksamheten hen arbetade för hade som framtidssyfte att: 

” (…) finnas på fler plattformar och nå ut till alla helt enkelt. Jag tror på det här 

sättet att bedriva socialt arbete. Man måste kunna använda sig av internet, 

utnyttja internets möjligheter och hjälpa människor i en ny, modern tid som vi 

beger oss in i.” (R1) 

Jag kopplar det här till Hertlein och Stevensons (2010:3) affordability (rimliga kostnader) och 

approximation (avspegling). I dagens samhälle har nästintill alla medborgare råd med en 

internetuppkoppling, och genom att ställa en fråga på nätet till socialtjänsten, kan det spara 
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både tid och pengar jämfört med vad det skulle göra att ta sig till socialkontoret för ett fysiskt 

möte. Vidare tänker jag på avspegling enligt författarnas beskrivning, att det som äger rum på 

nätet kan bli en avspegling av det som sker i verkliga livet och uppfattas som verkligare för 

personen som upplever det. En kontakt med socialtjänsten är för många oroväckande och 

skamfyllt, men som Hertlein och Stevenson (2010:3) uttrycker det, är internet ett tryggt forum 

att experimentera på, och genom att prova ta en första kontakt över nätet, kan oron och 

skammen kanske minskas eller till och med försvinna om kontakten mynnar ut i något 

positivt. 

Vidare ansåg R5 att den största fördelen med att finnas på nätet var möjligheten att spräcka 

hål på fördomar som finns om socialtjänsten och dess anställda.  

”Men det finns också mycket fördomar om socialtjänsten, att vi ska va och se ut 

på ett visst sätt. Finns vi då ute på sociala medier och berättar vad vi gör och vad 

vi kan hjälpa till med, märker jag att ungdomar lättare får förtroende för oss, för 

de märker att vi inte är överdrivet konstiga soctanter som bara vill människor 

illa.” (R5) 

Detta skulle kunna kopplas till Hertlein och Stevensons (2010) acceptability (acceptans) och 

accomodation (anpassning). Individer som drar sig för att kontakta verksamheten, kan på egen 

hand ta reda på information om hur verksamheten arbetar, samt i vissa fall även se vilka som 

arbetar där. Om socialtjänsten kan visa upp sin verksamhet, sina positiva sidor och därigenom 

övertyga osäkra individer om vilket värdefullt arbete de utför, kan förtroendet för 

verksamheten öka. Socialtjänsten kan på det här viset bli mer accepterat av skeptiska 

individer som anpassar sina åsikter och bedömningar efter den information de ser på internet 

och sociala medier.  

Även om det mestadels talades gott om internet och den nya tekniken så framkom det att vissa 

brister och problem existerar. R2 uttryckte hur beroendet av fungerande teknik är av stor vikt, 

då det är enda vägen för att få fram budskap i en pågående chatt till exempel.  

”Ja, det är ju ett problem. Man är otroligt utelämnad till att de tekniska 

funktionerna fungerar. Vi kan inte ge stöd eller råd om inte vår plattform 

fungerar. Då är det kört. (…) tekniken måste fungera. Om chatten dör mitt i, då 

spelar det ingen roll hur bra socialarbetare jag är, för då kommer ju budskapet 

ändå inte fram.” (R2) 



   

28 

 

Om man ser till Jensen och Ullebergs (2013) triangel modell (sid. 24) där de tre elementen i 

det här fallet skulle bestå av socialarbetare, medborgare och internetuppkoppling, går 

relationsperspektivet förlorat då ett av elementen försvinner. Detta innebär att 

kommunikationen bryts och syftet med den digitala tjänsten försvinner. Personalen behöver 

vidare få adekvat utbildning för digitala verktyg, samtidigt som det behöver upprättas nya 

rutiner och riktlinjer för dessa arbetssätt inom verksamheterna. 

R5 nämner att det kan vara tidskrävande att arbeta med internet och sociala medier, då det tar 

tid från personliga möten och direkta konsekvenser kan vara svåra att se.  

” (…) det kan ta tid. Alltså att man lägger ner ganska mycket tid på att hänga på 

nätet, det är inte alltid man får några direkta effekter av den tid man lägger ner 

på det.” (R5) 

Vidare talar R5 om att det inte alltid anses som korrekta arbetssätt att använda internet och 

sociala medier för att bedriva socialt arbete. 

”Vissa politiker kanske inte skulle tycka att vi skulle hänga på nätet, typ. Eller jo, 

det kanske de skulle tycka, men det anses inte som riktigt socialt arbete att va ute 

på internet. Om du förstår vad jag menar. Man har fortfarande en fördom om att 

riktigt socialt arbete, det är mellan fyra ögon eller fler. Men i verkligheten är det 

inte så det ser ut.” (R5) 

Jag tolkar det som att R5s upplevelse av att arbeta med sociala medier som Facebook, 

Instagram och Whatsup, inte blivit helt integrerade som verktyg i socialtjänstens 

verksamheter än. Vidare verkar de här nya arbetsmetoderna inte blivit accepterade av alla än, 

något som delvis kan bero på att det inte skett någon vetenskaplig utvärdering av de. Detta 

skulle kunna kopplas till Hertlein och Stevensons (2010:4) aspekter ambiguity (tvetydighet) 

och acceptability (acceptans). Personer som inte har tillräcklig kunskap eller information om 

digitala redskap, kan uppleva en viss tvekan och svårighet för acceptans inför integrerandet av 

dessa. Feedbacken samtliga respondenter tagit emot från samhällets medborgare har dock 

mestadels varit positiv och forumen fortsätter användas, vilket tyder på att det är en 

uppskattad form av kontakt. 
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6.2 Ökad tillgänglighet 

Ett av syftena med att integrera internet och sociala medier i socialtjänstens verksamhet har 

varit att öka tillgängligheten och ”vara där ungdomar/folk är”. Målgruppsvisionerna från 

början var att nå ut till fler ungdomar i respektive kommun, men har idag ändrats till att nå 

samhällets samtliga medborgare. Något som flerparten av respondenterna upplever att de gör. 

R3 berättar om en intern mätning som genomfördes några år tidigare: 

” (…) så var det tydligt att merparten utav frågorna kom från andra ställen. Så 

att, alltså internet är inte ett forum man kan begränsa och vi har inga ambitioner 

på att bygga upp såna murar kring detta.” (R3) 

R2 förklarar vidare hur pass integrerat internet blivit i dagens samhälle: 

” (…) bland alla svenskar så går ju användandet av internet upp hela tiden. Folk 

är mer och mer där, så det skulle väl va konstigt om inte vi, socialtjänsten skulle 

jobba för en ökad digitalisering och finnas där. (…) Jag hänger på nätet även på 

fritiden. Det är som ett vardagsrum, det är en naturlig plats för mig att befinna 

mig på. ” (R2) 

R3 och R4 berättar hur syftet i deras verksamhet med att använda internet som verktyg bland 

annat är att sänka trösklarna och korta ner vägen till kontakt med socialtjänsten genom att 

använda digitala forum på internet. 

”Nånstans så handlar det ju om att möta folk där folk befinner sig. (…) Visionen 

handlar ju om att sänka trösklarna, att göra det enkelt att ta ett första steg in och 

få kontakt med socialtjänsten.” (R4) 

”På det sättet sänker man ju trösklarna också: man kan bara kasta iväg ett mail, 

eller rättare sagt en fråga, och få svar på den.” (R3) 

Respondenternas upplevelser av verksamheternas tillgänglighet på nätet, bekräftar Hertlein 

och Stevensons (2010:3) teoretiska begrepp accessibility (tillgänglighet) och affordability 

(rimliga kostnader). Öppenheten som internet erbjuder, samt tillgången som nästintill alla 

samhällsmedborgare har till internet, skapar möjligheter att ta kontakt med verksamheterna i 

den mån medborgarna vill. Hinder som begränsade kontorsöppettider samt geografiska 

positioner blir därigenom mindre betydelsefulla. Däremot finns det fortfarande en del av 

samhällets medborgare som inte har tillgång till internet, och även om traditionella kontaktsätt 
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till socialtjänstens verksamheter finns kvar, bör frågan om kontaktvägar för dessa personer 

lyftas. 

R1 anser att klienternas egna maktposition ökar i och med att de själva kan bestämma när, var 

och hur de vill ta kontakt. Något som förhoppningsvis leder till en positiv utveckling 

avseende relationen mellan socialtjänst och medborgare.  

”Det är många som säger i chatten att de är väldigt nöjda med att man kan 

komma åt en sån här tjänst digitalt. Det är många som uttrycker det i skrift ”vad 

roligt att ni har en sån här tjänst, vad skönt att man kan få sitta och chatta med 

nån istället för att behöva ringa.” (…) man kan sitta i sin arena och få lite egen 

makt på det sättet. De kan ju sitta hemma i soffan och chatta och känna sig 

trygga.” (R1) 

Feedback socialarbetarna får av det här slaget tyder på att digitala forum för kontakt både 

används och är uppskattade. Den ökade tillgängligheten socialtjänsten erbjuder medborgarna 

genom att även finnas på internet skapar fler möjligheter till samspel genom det som Jensen 

och Ulleberg (2013) beskriver som cirkulär kommunikation inom cybernetiken. Detta skapar i 

sin tur nya förståelsesätt för hur sociala processer och relationer mellan människor kan uppstå 

och förstås (Ibid:76,77).  

6.3 Kommunikation över internet 

När det kommer till kommunikation över nätet menar samtliga respondenter att det är en 

skillnad, på gott och ont, mot att kommunicera i verkliga livet genom telefonsamtal eller 

personliga möten. Samtliga respondenter har uppfattningen att det är lättare för klienterna att 

höra av sig till socialtjänsten via skriftliga forum på internet och sociala medier, än genom att 

ringa ett samtal eller komma på personligt besök.  

”Jag tror att det kan vara lättare för många att skriva. För att… de får liksom 

skriva av sig lite har man märkt många gånger. Folk som skriver väldigt mycket 

text och berättar att de är arga, när de väl har fått skriva en liten stund så kan 

man få svar som ”jag är inte arg på dig men det är väldigt skönt att få skriva av 

sig.” Så jag tror fördelen med chatten är att de får sitta där de är bekväma och 

verkligen berätta vad de tycker och tänker fullt ut.” (R1) 
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”Men både fysiska möten och telefonkontakt är ju för vissa svårt. Och detta kan 

vara ett sätt att ta det första steget. En del skriver tillbaka och tackar och är 

väldigt glada för att de vet vart de ska vända sig. Eller att de har lyckats ta ett 

första steg.” (R4) 

Detta skulle kunna kopplas till Jensen och Ullebergs (2013) beskrivning av digital 

kommunikation som entydig, rationell och logisk (Ibid:148, 149). Den analoga 

kommunikationen som är mer mångtydig och därigenom kan tolkas på olika sätt, sker mer 

eller mindre omedvetet och parallellt med den digitala (Ibid:150, 151). Genom att nyttja 

digitala forum för kommunikation med socialtjänsten, behöver framförallt osäkra medborgare 

inte oroa sig över att bli feltolkade eller missförstådda utefter hur de beter sig fysiskt. 

Respondenterna upplever vidare skriftliga kommunikationsformer på lite olika sätt, där det 

verkar te sig individuellt huruvida de saknar att ha en fysisk person framför sig vid 

besvarandet av frågor eller inte.  

R2 uttryckte att skriftlig kommunikation i form av till exempel chatt, var svårare än 

personliga möten i och med att det tar längre tid, samt avsaknaden av möjligheten att kunna 

läsa den andra personens kroppsspråk.  

” (…) chatta är svårare än att prata. Jag har ju jobbat ändå ganska länge med att 

ge stöd och råd via nätet, men chatta är ju fortfarande, tycker jag absolut att det 

är svårare än när man ger muntliga råd. För att det att mycket längre tid. Vissa 

personer är väldigt snabba på att skriva och man hänger typ inte med. De har 

hunnit fråga fem frågor innan jag har hunnit svara på en fråga.” (R2) 

”Om jag har ett möte såhär och nånting fuckas upp, och klienten blir arg, det kan 

man ju med sina socionomknep, alltså man kan ju rätta till saker. Men det är 

svårare när man inte ser personen, man kan inte läsa av kroppsspråk, man kan 

inte höra tonläge. När vi träffas såhär, man ser ju att en väldigt stor del av 

kommunikationen inte är verbal, utan det är kroppsspråk och ögonkontakt.” (R2) 

R1 och R6 såg å andra sidan inga större problem med skriftlig kommunikation jämfört med 

personliga möten och telefonsamtal med tanke på olika missförstånd som kan uppstå.  

”Jag ser inte det som något större problem, det händer inte så ofta att det blir 

missförstånd och när det väl händer så kan man ganska snabbt reda ut de.” (R6) 
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” (…) inte är så jätteduktiga på kanske svenska, eller har svårt att skriva, då kan 

det bli lite kommunikationssvårigheter. Men jag ser det inte som något större 

hinder egentligen.” (R1) 

R5 trodde att fler ungdomar vågade ta kontakt genom sociala medier, men upplevde 

personliga möten som bättre än digitala. På frågan om digitala kontakter ofta leder till möten i 

verkliga livet svarade R5:  

”Ja absolut, det är målet ju. Att vi ska ses i verkligheten. Mycket av vårt arbete är 

ute på nätet, men det är lättare att träffas. Och det är mycket man missar också 

genom att inte ses i verkligheten såklart. Jag tänker kroppsspråk och de outtalade 

sakerna som man inte kan se eller avläsa via nätet.” (R5) 

Även R5 uttryckte därmed en avsaknad av möjligheten att kunna läsa av kroppsspråk som 

man kan göra vid analoga kommunikationsformer. Avsaknaden av att ha den andra personen 

framför sig vid skriftlig kommunikation upplevs olika bland respondenterna och ter sig vara 

individuellt. Detta tänker jag delvis kan bero på hur mycket man arbetar ute på nätet, men 

även på hur man är som person. R1 och R2 arbetar heltid med de digitala forumen chatt och 

frågelåda, medan R3 och R4 arbetar deltid med dessa och deltid med traditionella metoder på 

socialjouren. R5 och R6 arbetar heltid med ungdomar där de använder sig av sociala medier i 

varierande grad. R1, R4 och R6 uttryckte minst saknad efter analog kommunikation i form av 

kroppsspråk och tonläge, medan R2 och R5 ansåg att det var betydligt lättare att 

kommunicera i personliga möten. R3 tänkte att den analoga kommunikationen hade varit mer 

saknad om hen arbetat heltid med de digitala forumen, men uttryckte ingen större saknad efter 

den i dagsläget då hens tjänst var uppdelad och varvades med traditionella arbetsmetoder 

innefattar fysiska möten med klienter.  

För att förstå och göra sig förstådd genom digital kommunikation behöver de deltagande ha 

kunskap om vad tecknen som används har för betydelse (Jensen & Ulleberg 2013:149). R5 

berättade hur det framförallt bland ungdomar förekommer ett annorlunda skrivspråk, där 

förkortningar ersätter ord, och emojies används som uttryck för känslor.  

”Mycket av det som står idag är i former av emojies, förkortningar och slang. 

Och även fast jag som inte är så gammal, så är det inte alltid ett språk jag 

förstår.” (R5) 
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Något som även R3 nämnde kan bli problematiskt då man har olika språkkunskaper och 

uttrycker sig på olika sätt.  

”Jag tycker att det kan vara svårt ibland att utläsa frågor, vad är det de 

egentligen vill ha svar på? Man får va lite noggrann när man läser, så att man 

inte ger fel svar.” (R3) 

R3 berättade vidare att samarbetet med kollegorna där var extra viktigt, då de kunde bolla 

med varandra och se om de uppfattat en fråga likadant. De försökte även hålla svaren enkla, 

korta, konkreta och någorlunda likriktiga för tydlighetens skull.  

”Om jag till exempel sitter och skriver svar på en fråga, då får någon av mina 

kollegor läsa igenom så att vi liksom, bollar ihop. Har vi gett ett bra förståeligt 

svar? (…) Vi försöker ju jobba med kvalitén på våra svar. Vi är olika personer 

och vi skriver på olika sätt, men vi försöker ha någon slags likriktighet för att det 

ska hålla en viss kvalité. Så vi har gjort upp stilistiska och innehållsliknande 

riktlinjer på hur man ska skriva.” (R3) 

R4 uttryckte varken att skrivande kommunikation var lättare eller svårare än kommunikation 

vid personliga möten. Däremot var R4 noga med att påpeka vikten av att visa ödmjukhet mot 

individer som hörde av sig i de digitala forumen, i syfte att underlätta för de att återkomma 

om missförstånd hade uppstått.  

”Det skriver vi ju ibland att ”Har vi missuppfattat frågan så skriv igen” eller ”Vi 

hoppas vi förstått din fråga rätt”, och jag tänker att det öppnar upp, det blir 

lättare att skriva tillbaka. Och det händer ju att de gör.” (R4) 

R2 som saknade den fysiska kontakten påpekade ändå hur pass viktiga de digitala 

kommunikationsformerna är. Något som delvis kan kopplas till Hertlein och Stevensons 

(2010:4) ambiguity (tvetydighet) i och med tudelningen R2 känner inför användandet av 

digital kommunikation i kontakt med medborgare. R2 uttryckte vidare en önskan om att 

samtalsformer som MI (motiverande samtal från engelskans motivational interviewing), 

behöver utvecklas och anpassas till chattform.  

”Jag tycker att det ändå är en superviktig form av kommunikation och den 

kommer ju bara bli större och större. Inte bara chatt utan all 

webbkommunikation. (…) Vi behöver bli bättre på att utvärdera våra egna chattar 
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och kunskaper, jobba mer metod och så. MI, alltså anpassa MI och andra 

samtalsmetoder till chattform.” (R2) 

Relationen är enligt Jensen och Ulleberg (2013) avgörande vid samtalsarbete mellan klient 

och professionell, och hur den utvecklas beror till stor del på hur klienten bemöts (Ibid:54, 

55). Även här behöver socialtjänsten utveckla nya arbetsrutiner och riktlinjer för att 

socialarbetarna ska kunna känna sig trygga i sina arbetsroller. Författarna skriver vidare om 

hur digital kommunikation aldrig helt kan fånga eller ersätta analoga uttryck (Ibid:154, 169). 

Något som är relevant här ur både socialtjänstens och medborgarens sida då det skriftliga 

språket blir verktyget för social samhandling. Dessa aspekter av kommunikation, som är 

centrala delar i socialtjänstens arbete gentemot medborgare, upplever jag inte alltid tagits i 

beaktning vid integrerandet av nya metoder i verksamheten och analyseras vidare under nästa 

rubrik. 

6.4 Anonymitet  

Samtliga respondenter upplever att anonymitet i det här fallet är till medborgarnas fördel. Det 

blir en trygghet då de kan sitta hemma, eller på annan valfri plats, och i lugn och ro tänka 

igenom det som skrivs.  

”Alltså generellt, om man tänker som medborgare, det är väl skitbra att man kan 

få stöd och råd anonymt. Man kanske sitter i en jättekänslig sits och så... Man 

kanske är rädd att om man säger vem det gäller så kommer det bli en anmälan på 

det.” (R2) 

”Näe, jag tycker det är kanonbra att man kan vara anonym. Jag tror jag skulle 

uppskatta det om jag skulle behöva ta kontakt med socialtjänsten, eller hade 

frågor kring socialtjänsten.” (R6) 

Hertlein och Stevenson (2010) förklarar hur anonymiteten tillåter individer att agera 

oberoende av den fysiska omgivningens åsikter, vilket kan göra att individer kanske vågar 

mer över nätet än vad de gör i verkliga livet. Vidare menar författarna att individer kan bli 

mer påverkade av reaktioner de får från nätet än i verkliga livet, vilket i det här fallet bör ses 

som något positivt om klienterna tar till sig den information och de råd som socialtjänsten 

erbjuder digitalt. (Ibid:2) 
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Socialarbetarna upplever dock att anonymiteten ibland försvårar deras arbete då 

kommunikationen blir opersonlig. R2 och R3 berättar hur det skapas en ovisshet kring 

personen som hör av sig i och med att de är anonyma, men att det läggs större fokus på frågan 

som ställs. 

”Man vet ju aldrig vem det är man pratar med. Så man får bara försöka ge bästa 

möjliga råd ändå.” (R2) 

”Vi vet inte vem det handlar om, vilket gör att det blir väldigt mycket fokus på 

själva frågan.” (R3) 

Några respondenter påpekar att både chattforumet och frågelådan är begränsade former av 

kommunikation i och med anonymiteten. Jensen och Ulleberg (2013) uttrycker det som att 

språket både är centralt och grundläggande inom cybernetiken, och en förståelse av vad den 

andra människan uttrycker upptäcks inte, utan skapas av betraktaren (Ibid:81). Vid anonym 

kommunikation skapas förståelse för människor på andra sätt än vid fysiska möten i och med 

att det enda som kommuniceras är det som står skrivet på skärmen. Utifrån respondenternas 

utsagor låter det som att socialtjänsten behöver utveckla nya arbetsmetoder för detta då 

socialarbetare oftast är utbildade till, och vana vid personliga möten i verkliga livet med sina 

klienter.  

Det händer att personer som hör av sig i chatten eller frågelådan, uppger både namn och 

personnummer, något som modereras och avidentifieras på grund av sekretess.  

”Skulle det va så att vi får in personuppgifter eller nåt annat som kan härleda 

personen som skriver frågan eller närstående, så plockar vi bort det. Det är alltid 

vi som modererar innan vi väljer att publicera frågan.” (R4) 

”Vissa klienter som har hört av sig och säger vad de heter och sina 

personuppgifter och så, då hoppas man ju att det inte läcker ut på något sätt. Vi 

har ju strikta säkerhetschefer och avtal. Men det finns alltid en risk med all 

information och data som lagras på servrar och så. (…) Jo, via chatt kan vi ta 

bort det direkt, det brukar vi göra.” (R2) 

Även här är det viktigt att verksamheter som använder digitala forum i sin kontakt gentemot 

medborgarna utvecklar pålitliga forum med strikta riktlinjer. Detta för att erbjuda trygghet åt 

medborgarna genom bland annat garanterad anonymitet.   
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6.5 Rådgivning över internet 

Internet och digitala kanaler ut till samhällets medborgare från socialtjänstens sida är relativt 

nya fenomen. Samtliga respondenter är dock tydliga med att de digitala forumen chatt och 

frågelåda på kommunernas hemsidor är tänkta att användas som komplement till redan 

befintliga tjänster.  

”Det skulle va som ett komplement då. Man skulle avlasta den ordinarie 

socialtjänsten när det gäller just traditionell rådgivning.” (R6) 

”Absolut inte ett alternativ, det är ett komplement och ytterligare ett sätt att ta 

kontakt. De andra sätten finns fortfarande kvar och det kommer de alltid göra 

tänker jag.” (R4) 

Frågor som kommer in till frågelådorna publiceras i forumen på kommunernas hemsidor med 

svar och är oftast av generell karaktär, då individerna som hör av sig mestadels är anonyma 

och socialarbetarna inte får gå in i specifika ärenden på grund av sekretess. Det blir därmed 

mycket generell informationsspridning samt hänvisningar, ibland med konkreta 

kontaktuppgifter till andra verksamheter, enheter och personer. De tre största frågeområdena 

handlar om ekonomiskt bistånd, boende och familjerätt. 

Både R2 och R3 berättar att det ibland kan vara svårt att ge högkvalitativa svar, då bredden på 

frågorna är stor. Däremot uttrycker de hur enormt lärorikt det är för deras egen del, att leta 

reda på information och läsa in sig på en fråga som ställs, för att bemöta den med ett så bra 

svar som möjligt.  

”Just den otroliga bredden gör det svårare att ge högkvalitativa råd, nu ska jag 

liksom kunna allt. Och det gör det svårt. Men vi lär oss hela tiden nya saker och 

vi ska ju bygga upp ett, ja vad ska man säga, kunskapsarkiv kanske. Vi behöver 

hålla oss uppdaterade om vad som sker i alla stadsdelar.” (R2) 

”Jag tycker det är väldigt spännande för man kan få en lite klurig fråga som man 

kanske får sitta och läsa in sig på i några timmar.” (R3) 

Trots att det inte gjorts någon utvärdering av forumen på internet upplever R1 att de fyller en 

lucka, något som R4 håller med om då frågorna fortsätter komma.  
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”Vi mäter inte det på något sätt men det känns som att, ja, vi fyller någon sorts 

lucka. Man får ju hoppas det i alla fall.” (R1) 

”Sånt här kan vara svårt att mäta, så vi kan inte säga att vi vet. Men det vi vet är 

att frågorna fortsätter komma.” (R4) 

Detta skulle kunna kopplas till Hertlein och Stevensons (2010) approximation (avspegling). 

Det som sker på nätet är en mer eller mindre avspegling av det som sker i verkligheten, men 

på grund av distansen till det verkliga livet, kan internet kännas som ett tryggt forum att 

experimentera på (Ibid:3). I det här fallet avses det att ställa frågor man kanske inte skulle 

vågat göra i verkliga livet genom att lyfta på luren och ringa, alternativt fysiskt besöka 

socialtjänsten.  

6.6 Sammanfattande slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka hur socialarbetare använder internet och sociala medier 

som verktyg i sitt arbete för att informera, stötta och ge råd till samhällets medborgare. Vidare 

har studien ämnat undersöka socialarbetarnas upplevelse av de nya digitala 

kommunikationsformerna chatt, mail och IM. För att besvara studiens frågeställningar 

genomfördes en kvalitativ, grounded theory inspirerad analys, där empirin bestod av 

intervjuer med verksamma socialarbetare som använder internet och sociala medier som 

verktyg i sitt arbete. 

För att sammanfatta studiens resultat i korthet framkom följande: 

 Internet och sociala medier som verktyg i socialt arbete ökar tillgängligheten och 

underlättar för medborgarna att ta kontakt med socialtjänsten. 

 De nya digitala verktygen skapar både möjligheter och problem för socialarbetarna. 

 Digital/skriftlig kommunikation jämfört med analog/fysisk kommunikation upplevs 

individuellt av socialarbetarna, med hänsyn till möjligheten att läsa av kroppsspråk.    

 Anonymitet upplevs vara en stor fördel för medborgarna, men upplevs till viss del som 

problematisk för socialarbetarna. 

 Information och rådgivning över nätet är inte tänkt att ersätta traditionella metoder, 

utan syftet är att använda de som komplement. 

Genom integrerandet av nya kanaler i form av internet och sociala medier har tillgängligheten 

till kontakt med socialtjänsten ökat för samhällets medborgare. Digitala verktyg för 
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kommunikation i form av chattforum, frågelådor och IM skapar alternativ till traditionella 

kontaktsätt, något som upplevs positivt av samtliga respondenter. Med möjligheterna som 

skapas följer dock även en del problem som behöver tas i beaktning. Beroendet av tekniska 

plattformar som fungerar, samt utbildad personal som har kunskap om och erfarenhet av 

digitala verktyg, är behov som behöver tillgodoses i verksamheter som väljer att arbeta med 

dessa. 

Likaså behöver verksamheter skapa tydliga riktlinjer för hur digital kommunikationen bäst 

kan effektiviseras för att bli högkvalitativ, då majoriteten av frågorna som ställs är av anonym 

karaktär. Vissa socialarbetare uttryckte en större saknad efter möjligheten att läsa av 

kroppsspråk än andra och därigenom använda sig av analog kommunikation, något de menar 

att det är en stor del i arbetet med klienter. Detta har även diskuterats i tidigare forskning och 

tyder på att verksamheter behöver utveckla och anpassa samtalsmetoder som MI till digitala 

forum för att effektivisera arbetet och utnyttja internets möjligheter. Studiens resultat visar 

även att frågor som ställs och svar som återges i forumen främst är av generell karaktär med 

rådgivning, information och hänvisningar till vidare kontakt. Vidare menar samtliga 

respondenter att forumen ska ses som just komplement och inte är tänkta att ersätta 

traditionella kontaktsätt till socialtjänsten.  

 

7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur internet och sociala medier används 

inom socialtjänstens verksamheter för att ge information, stöd och råd till samhällets 

medborgare. Nedan följer två diskussionsavsnitt som behandlar studiens resultat i förhållande 

till tidigare forskning, samt till studiens metod- och teorival. 

7.1 Diskussion i relation till tidigare forskning 

I relation till tidigare forskning visar den här studiens resultat att användandet av internet och 

sociala medier ökar i samhället. Det är ett viktigt verktyg i människors vardag för bland annat 

kommunikation och informationssökning (Findahl 2015:4, 15). I takt med att både samhället 

och samhällsproblemen förändras, är det av stor vikt att socialtjänsten följer 

teknikutvecklingen och anpassar verksamheternas arbete efter detta (Svensson & Larsson 

2017:18). Det kan exempelvis ske genom att finnas tillgänglig för samhällets medborgare där 
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de befinner sig, om det så är i digitala forum ute på nätet, eller genom personliga möten 

verkliga livet. De digitala tjänster som socialtjänsten idag erbjuder i form av chattforum, 

frågelådor och IM underlättar för medborgarna att ta kontakt, och sänker därigenom 

förhoppningsvis trösklarna till verksamheterna (Ingloff & Lautrup 2016:235). 

Respondenterna som arbetar med digitala verktyg idag upplever forumen som uppskattade av 

medborgarna i och med att frågorna fortsätter komma och forumen därigenom används. 

Däremot skulle frågan om hur kontakt till socialtjänstens verksamheter kan underlättas för 

personer som inte har tillgång till internet behöva lyftas och undersökas.  

Tidigare forskning tyder även på att människor har en tendens att vara mer öppna och dela 

med sig av privat information över internet än vad de gör i verkliga livet. Likaså verkar de 

vara villigare att ta till sig av råd och stöd som erbjuds via hemsidor på internet (Best, 

Manktelow & Taylor 2014:32, 34, Ingloff & Lautrup 2016:232). Detta är något som 

verksamheter inom socialt arbete verkar ha uppmärksammat och börjat anpassa sitt arbete 

efter genom att finnas tillgängliga på fler plattformar. Ett problem som uppstår med 

användande av internet och sociala medier som verktyg, är teknikberoendet som kan påverka 

flödet i kommunikationen. Vidare anses anonymiteten skapa en del bekymmer för 

socialarbetarna med hänsyn till sekretess och anmälningsskyldighet. Respondenterna upplever 

dock anonymitet som en positiv aspekt för medborgarna, något som bekräftas av tidigare 

forskning (Baker & Ray 2011:342).   

Studiens resultat har delvis bekräftat sådant som framkommit i tidigare forskning, men då 

studiens tema är relativt nytt och outforskat i framförallt Sverige, anser jag att ytterligare 

forskning på området är nödvändig. Det skulle vara intressant att genomföra en utvärdering av 

digitala verktyg som används inom socialt arbete idag, med hänsyn till traditionella 

arbetsmetoder. Likaså vore det intressant att ta del av hur samtalsmetoder som MI, skulle 

kunna anpassas till digitala kommunikationsformer för att maximalt utnyttja internets 

möjligheter. En annan relevant fråga som skulle behöva undersökas närmare är huruvida 

anonymitet, sekretess och anmälningsskyldighet kan gå hand i hand med nya arbetsverktyg 

som internet inom socialtjänstens verksamheter, då socialtjänsten enligt lag har en 

anmälningsskyldighet (Socialtjänstlagen 2001:453). 
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7.2 Diskussion i relation till metod- och teorival 

Att använda en grounded theory inspirerad metodansats anser jag som författare till studien ha 

varit ett bra, om än utmanande val. Metoden tillåter en djupgående analys av insamlat 

material, något som lett till intressanta fynd i form av begrepp, kategorier och teman. En 

svårighet jag upplevde genom hela arbetet var begränsning och urval av såväl tidigare 

forskning, som insamlad empiri. I början av arbetet uppstod det även en stor osäkerhet kring 

huruvida metodvalet var rätt då det var problematiskt att hitta lämpliga respondenter. 

Alternativa metoder för att undersöka hur internet och sociala medier används inom 

socialtjänstens verksamheter, hade kunnat vara textanalys av genomförda chattar och frågor 

med svar, som publiceras i forumen. Vidare hade det varit intressant att studera temat ur en 

annan synvinkel och ta del av medborgarnas upplevelser av digitala forum i sin kontakt med 

socialtjänstens verksamheter. Dels för att se vad forumen fyller för faktisk funktion, men 

framförallt för att höra hur medborgarna upplever den sortens kontakt.  

De teoretiska utgångspunkter som använts i form av Hertlein och Stevensons (2010) The 

Seven ”As”, samt Jensen och Ullebergs (2013) Cybernetik som kommunikationsteori, har 

hjälpt mig igenom analysarbetet på många sätt. Genom att ständigt återkoppla, jämföra och 

utveckla begrepp och kategorier som alstrades ur empirin, uppstod det till slut en viss mättnad 

som formulerades till studiens resultat.   

The Seven ”As” (Hertlein & Stevenson 2010) kan appliceras på i princip all forskning som 

berör människors nyttjande av och agerande på internet, och kändes därför som en relevant 

teoretisk modell för min studie då alla sju aspekter berörs mer eller mindre. Som författarna 

uttrycker det så är internet ett tryggt forum att experimentera på, delvis med tanke på 

möjligheten att vara anonym (Ibid:2, 3). Detta tänker jag är en aspekt som kan underlätta för 

medborgare som känner skam och oro inför en kontakt med socialtjänstens verksamheter, att 

faktiskt våga prova. 

Cybernetik som kommunikationsteori är vidare högst relevant för ämnet som berör socialt 

arbete då kontakten som sker mellan professionell och medborgare över internet diskuteras. 

Kommunikation och relationsskapande är en central del av socialarbetares vardag i arbetet 

gentemot samhällets medborgare. I takt med att samhället, dess problem och behov förändras, 

behöver verksamheter inom socialt arbete utveckla nya arbetssätt och kommunikationsvägar 

för att nå ut till medborgarna. Det handlar om att finnas där människorna, klienterna och 

ungdomarna befinner sig. Den största skillnaden mellan kontakter som sker över internet 
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jämfört med personliga möten i verkliga livet, är avsaknaden av att se den andra personen 

framför sig. Digital kommunikation är entydig och fokus läggs på det som står skrivet. Den 

kan dock aldrig helt ersätta analog kommunikation som innebär en möjlighet att läsa av och 

tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonläge (Jensen & Ulleberg 2013: 148-153). Detta 

innebär nya utmaningar för socialarbetare som tål att undersökas närmare i framtida studier.  
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9. Bilaga 1. 

Social rådgivning på nätet 

 
Följande studie avser undersöka hur social rådgivning på internet fungerar, samt hur 

socialtjänsten använder sig av sociala medier i sitt arbete, genom att ta del av personalens 

upplevelser kring dessa.  

Inledning 

 Tack för att ni tar er tid att medverka. 

 Jag håller hårt på konfidentialitet och garanterar anonymitet under hela arbetets gång, 

vilket jag skrivit på här. Är det ok att jag spelar in, och kan jag få ett skriftligt 

samtycke till det? (Blankett med information om garanterad anonymitet, samt frågan 

om skriftligt samtycke till inspelning.) 

 Jag kommer ställa frågor ni får svara fritt på, gärna så beskrivande och utvecklande 

som möjligt. Säg gärna till om någon fråga är oklar/otydlig. Har du några frågor till 

mig innan vi börjar? 

Allmänt om social rådgivning på nätet 

 Vem är du och hur länge har du varit verksam inom socialtjänsten? 

 Berätta lite om uppkomsten till social rådgivning på internet/ sociala mediers 

användning inom socialtjänsten. (Hur länge det har funnits, syftet m.m.) 

 Vad är din roll? Hur länge har du varit med? 

 Har ni någon inriktning till en specifik klientgrupp? 

 Vilka klientgrupper är det främst som vänder sig hit/använder dessa? (Barn, unga, 

vuxna, äldre, föräldrar, missbrukare, invandrare, psykiskt sjuka, någon specifik 

yrkesgrupp?)  

 Hur används det? Vilka frågor ställs? (Kan det vara så att det är lättare att tala om 

svåra saker genom en chatt/mail än ansikte-mot-ansikte?) Kan du ge några exempel? 

Syfte, vision 

 Tänker ni att det ska användas som ett alternativ eller komplement till traditionell 

rådgivning? (Som tidigare främst skett genom telefon, broschyrer och klientkontakt i 

verkliga livet?)  
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 Vilka fördelar och positiva effekter ser ni av social rådgivning över nätet, samt sociala 

mediers användning? Ge gärna exempel. 

 Vilka risker/brister uppstår och hur hanterar ni dessa? Ge gärna exempel. 

 Hur upplever ni att det fungerar kvalitetsmässigt i praktiken? (Antar att det fanns en 

vision i teorin innan ni startade igång?) 

 Har det skett någon utvärdering av social rådgivning över nätet/sociala mediers 

användning jämfört med traditionella metoder och vad visade den i så fall? 

Anonymitet och kommunikation 

 

 Stöter ni på några etiska problem? Hur hanterar ni dessa? Anonymitet, 

anmälningsskyldighet? 

 Hur upplever ni att den här formen av information/rådgivning påverkar 

klientkontakten? I form av relationsskapande, kontinuitet, trovärdighet? 

 Risken att missa klienter som t.ex. har bristande läs-, skriv-, språk-, teknikkunskap, 

hur ser ni på det?  

 Angående kommunikation över nätet, upplever du att det uppstår missförstånd eller är 

det snarare tvärtom, framgår det tydligare vad klienten undrar över?  

Avslutning 

 Finns det någon annan jag bör ta kontakt med för att få mer information om social 

rådgivning på nätet?  

 Är det något du tänkt på eller vill tillägga? 

 Tack för att ni ställde upp och medverkade, jag håller som sagt hårt på 

konfidentialitetet och garanterar anonymitet. Är det ok om jag återkommer med frågor 

via mail om det uppstår några under arbetets gång? Och jag delar gärna med mig av 

resultatet när jag är färdig om ni är intresserade. Tack igen! 


