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Abstract 

The purpose of this study is to examine how and in what contexts the Swedish social 

services are discussed online. To answer this purpose we have studied two Swedish 

Internet communities, and looked into what was written about social services during a 

year’s span. To get an overview of our results, we found thematic analysis useful to 

distinguish general themes. We found, inter alia, that the social services is most often 

mentioned in the contexts of factual questions or when trying to rally public opinion 

against the social services. We also found that it’s in the contexts of economy, children, 

and alcohol and drugs that social services are present in Internet communities. The 

examined online discourse on Swedish social services was mostly objective and factual, 

and free from value statements, though often negative. The negative descriptions of the 

social services often refer to the position of power that the social services possess. It is 

far less frequent for the social services be described in a positive light. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka i vilka sammanhang socialtjänsten 

förekommer i svenska internetfora samt hur socialtjänsten där framställs. För att besvara 

syftet genomfördes en netnografisk forskning där vi observerade vad som skrivits om 

socialtjänsten i fora. Vi avgränsade oss till två olika internetfora och gjorde vidare 

avgränsningar till inlägg aktuella under ett år och som innehöll ordet socialtjänst. För att 

få en bra överblick över det insamlade materialet gjordes en tematisk analys som 

resulterade i att två övergripande teman återfanns. Dessa två sammanhang var för att 

antingen efterfråga kunskap eller att väcka opinion. Inom dessa teman återfanns 

ytterligare tre sammanhang där socialtjänsten förekommer, dessa var gällande: 

ekonomi, barn och alkohol och droger. Framställningen av socialtjänsten påvisades vara 

ambivalent. I många inlägg återges socialtjänsten sakligt men det förekommer även att 

socialtjänsten framställs på ett negativt sätt. De negativa framställningarna av 

socialtjänsten syftar oftast på socialtjänstens maktposition. Mindre vanligt, men ändock 

förekommande, är att socialtjänsten framställs på ett positivt sätt.  

Nyckelord: Socialtjänsten, internetfora, sammanhang, framställning 
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Inledning 
Svenska kommuner är ålagda att ha en förvaltning som ansvarar för det arbete som regleras 

i Socialtjänstlagen (SoL), sådana förvaltningar brukar kallas, socialförvaltningar eller 

socialtjänster. Kommunen har det yttersta ansvaret över de som vistas i kommunen, de är 

det yttersta skyddsnätet dit en person kan vända sig vid behov av hjälp (Elmér, 2000). 

Enligt portalparagrafen 1 kap 1§ SoL har socialtjänsten i uppgift att främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i 

samhällslivet. Inriktningen som socialtjänsten ska ha är att utveckla och frigöra de egna 

resurserna som finns hos enskilda och grupper (SFS 2001:453).  

 

Medborgare och andra som vistas i kommunen kan hamna i svårigheter som de kan behöva 

hjälp av socialtjänsten att hantera. Svårigheterna kan handla om kriser, olycksfall eller 

individuella och sociala problem. Socialtjänstens arbete styrs av lagar och föreskrifter men 

arbetet påverkas även av de förväntningarna som finns ute i samhället och båda dessa 

ytterligheter behöver socialsekreterare förhålla sig till. Medborgarnas krav och 

förväntningar skapas utifrån den rådande sociala kontexten de befinner sig. I mötet mellan 

klient och socialarbetare utbyts dessutom erfarenhet som i samspelet formar och påverkar 

socialtjänsten (Payne, 2010). 

 

Den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid socionomprogrammet har 

vi genomfört inom socialtjänsten. Under VFU-tiden var vi delaktiga vid flera klientmöten 

av olika karaktär. Efter en tid började vi reflektera över hur klienterna förhöll sig i sitt första 

möte med myndigheten, upplevelsen var att det många gånger fanns en viss återhållsamhet. 

Eftersom socialtjänstens uppgift är att stödja och hjälpa funderade vi över vad detta 

grundade sig i. Vidare har vi diskuterat allt från enskilda klienters till allmänhetens 

föreställningar om socialtjänsten. I samband med detta kom det oss även tillkänna att det 

inte är ovanligt att klienter skriver om sina upplevelser av socialtjänsten på internet. Vi blev 

därför intresserade av att utforska detta vidare och undersöka vad som skrivs offentligt om 

myndigheten och dess arbete.  

 

Internet har de senare åren blivit en självklar del av mångas vardag. Det är 89 % av den 

vuxna svenska befolkningen som uppger att de har tillgång till internet i hemmet. Det mest 
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populära bland internetanvändare är: E-post, sociala nätverk, nyheter, tidningar, spel, musik 

och video i kombination med faktasökningar samt tidtabeller och adresser. Så mycket som 

91 % av internetanvändare söker någon gång fakta på internet varav 24 % gör detta 

dagligen. Stor del av befolkningen är aktiva på internet och många besöker sociala nätverk 

och olika diskussionsfora. Genomsnittsanvändaren spenderar ungefär 3 timmar i sociala 

nätverk per vecka. Fora för gemensamma intressen till exempel diskussionsfora besöks 

någon gång av 46 % av befolkningen varav 17 % besöker dessa dagligen (Findahl, 2012).  

 

Det ter sig som att den svenska befolkningen i stor utsträckning använder internet som en 

arena där de kan söka kunskap och interagera med varandra. Med bakgrund av att internet 

har blivit en stor del av mångas vardag finner vi det intressant att undersöka hur 

socialtjänsten speglas i offentliga fora.  

 

Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten framställs i olika svenska fora på internet. 

Mer specifikt vill vi hitta vad som anförs av deltagare i dessa fora samt vad ter sig vara den 

vanligaste anledningen till att personer går ut offentligt och för diskussioner innehållande 

socialtjänsten. 

 

-          I vilka sammanhang i svenska fora på internet förekommer socialtjänsten? 

-          Hur framställs socialtjänsten i dessa internetfora? 

 

Relevans för socialt arbete 
Vi finner att det i studiens syfte föreligger flera aspekter som är av relevans för socialt 

arbete. Den ena aspekten handlar om socialtjänstens legitimitet. Abrahamsson och Andersen 

(2005) menar att sociala normer, värderingar och föreställningar i samhället påverkar en 

organisations legitimitet. Legitimitet kontrolleras av andra, utanför organisationen och för 

att en organisation ska få stöd och medverkan från andra krävs det att organisationen är 

legitim (ibid.). Eftersom graden av legitimitet är beroende av vad andra anser om en 

organisation, föreligger det intressant att undersöka vilka föreställningar medborgare har om 

socialtjänsten. Om inte socialtjänsten har legitimitet från allmänheten för sin verksamhet, 

fallerar det som socialtjänsten är ämnad att göra. Utav den anledningen är det av vikt för 

socialt arbete att undersöka vad allmänheten har för föreställningar om socialtjänsten. 
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Den andra aspekten som gör denna studie relevant för socialt arbete handlar om texters 

påverkan. Enligt Boréus (2011) påverkar texter samhället genom att föreställningar hos 

människor skapas utifrån det de bemöter i texter. Det som skrivs om socialtjänsten påverkar 

med andra ord de som läser texten och föreställningar skapas utifrån de texter läsaren 

bemöter, utav den anledningen är det av vikt att ta reda på vad som finns skrivet om 

socialtjänsten. Studier som denna skulle även kunna ge socialtjänsten bättre förutsättningar 

att kunna bemöta de föreställningar och förväntningar som allmänheten har på dem.  

 

 

Förklaringar av vissa nyckeltermer  
Forum/fora 

Gemenskap på internet där användare kan interagera i skrift med varandra.  

 

Trådar  

I fora finns möjlighet för medlemmar att själva starta en diskussion eller ställa frågor. 

Medlemmen bestämmer då en rubrik och startar därmed en egen tråd.  

 

Trådstartare 

Den person som är initiativtagare och startar en tråd kallas för trådstartare.  

 

Tråddeltagare 

Personer som deltar i tråden och skriver i en tråd som är skapad av trådstartare.  

 

Uppsatsens disposition  
Detta examensarbete inleds med en redogörelse för det nuvarande kunskapsläge som är av 

relevans för syftet med denna studie, vilken föranleds av en beskrivning av förfarandet i 

sökprocessen efter tidigare forskning. Därefter presenteras den teoretiska ansats som studien 

innefattar, vilket är maktperspektiv. Sedan redogörs för metodavsnittet, där av oss vald 

forskningsdesign och tillvägagångssätt med insamling av empiri, urval och avgränsningar 

presenteras. Under metodavsnittet presenteras även resultatbearbetning och 

analysförfarande samt att diskussioner förs kring studiens trovärdighet, etiska 

ställningstaganden och metodval. Därefter redovisas resultat och analys med stöd av utvald 

teoretiskt perspektiv. Examensarbetet avslutas med en diskussion om studiens resultat, 

jämförelse med tidigare forskning samt förslag på vidare forskning. 
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Kunskapsläge 
I detta avsnitt kommer en sammanfattande presentation av nuvarande kunskapsläge. Först 

kommer en redogörelse för hur sökprocessen har gått till. Därefter följer en presentation av 

kunskapsläget. Materialet har sammanställts med hjälp av tre underrubriker. De tre 

underrubrikerna visa förtroendet för: 1. Välfärden 2. Socialt arbete och socialarbetare 3. 

Socialtjänsten. Detta har gjorts för att skapa en överblick över materialet för läsaren. 

Avslutningsvis följer en diskussion om vilken relevans som det inhämtade materialet har för 

studiens syfte. 

 

Sökprocess 
I sökandet efter tidigare forskning har följande databaser använts: Discovery, 

Socialvetenskaplig tidskrift, Libris, Academic search elite och Socindex. De flesta 

resultaten återfanns i Discovery. Sökord som har använts var: socialtjänsten, media, attityd, 

sociala medier, social services, power, trust, perception, social work, opinion, public, 

attitude, citizen, benefits, welfare. Dessa sökord har på olika sätt kombinerats med varandra 

samt orden AND och OR för att öka på möjligheterna för att hitta passande material. 

Trunkering (*) har använts i sökningarna för att få olika böjningar av orden samt dubbla 

citationstecken (””) för att kombinerade ord skulle komma i önskad ordningsföljd. Samtliga 

sökningar är avgränsade till refereegranskade artiklar. Sökningarna är även avgränsade till 

artiklar publicerade på 2000-talet. 

  

Den forskning vi inhämtat har varit mer inriktad på attityder till välfärdsystemet och socialt 

arbete och mindre inriktad på socialtjänsten. Av den anledningen har vi dessutom utgått från 

uppsatser på kandidat- samt magisternivå, i vilka vi försökt finna mer forskning av relevans 

för vårt ämne genom att granska tillhörande litteraturförteckningar. Utöver dessa sökningar 

har även hjälp av Socialstyrelsen efterfrågats samt hjälp av bibliotekarier använts för att 

försöka finna tidigare forskning, dock utan ytterligare resultat.  

  

Välfärdssystemet 
Det har forskats en hel del kring ämnet attityder mot och förtroende för välfärdsstaten. 

Nedan kommer en sammanställning av relevanta resultat för denna studie. De tre studierna 

som presenteras är utförda i Sverige respektive Finland. Alla studierna är utförda under 

2000-talet. Edlund (2006) har forskat i hur befolkningens attityder till välfärdsstaten är. 
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Edlund och Lind (2013) har forskat i hur medborgarnas förtroende för välfärdsstaten är 

samt om det skiljer sig i förtroendet för offentlig välfärd kontra privat välfärd. I Finland har 

en liknande studie gjorts av Muuri (2010) som undersökte medborgarnas samt klienternas 

attityder mot social välfärd men även välfärdens förmåner. Samtliga är 

surveyundersökningar med kompletterande telefonintervjuer och registerutdrag. 

 

I Edlunds (2006) samt Edlund och Linds (2013) studier som är gjorda i Sverige påvisas att 

förtroendet för välfärden finns och den växer sig starkare när det går bra ekonomiskt för 

landet. I det stora hela visar resultaten att medborgarna har förtroende för den offentliga 

välfärden men att det visar sig vara en klassfråga när det gäller förtroendet för den privata 

välfärden. Edlund får inte fram några entydiga resultat. Det som redovisas i frågan om 

klasskillnader är att de mer välbärgade individerna har ett högre förtroende för den privata 

välfärden då de upplever sig ha högre inflytande där. Från Muuris (2010) studie framgår att 

legitimitet för välfärdssystemet i Finland är stabilt men påvisar att det finns en del negativa 

attityder. Lågavlönade, arbetslösa samt pensionärer är mest kritiska till välfärdssystemet och 

deras förmåner. De som förhöll sig mest positiva till välfärden var studenter. För att komma 

fram till dessa resultat har Muuri även intresserat sig för användandet av välfärden med mer 

ingående variabler som familjestruktur och ekonomi. 

 

Socialt arbete och socialarbetare 
Angående attityder till socialt arbete har vi funnit tre undersökningar utförda i olika 

världsdelar. Winston Lecroy och Stinson (2004) utförde deras studie i USA, Staniforth, 

Fouché och Beddoe (2014) i Nya Zeeland och Knežević och Butler (2003) forskade i 

Kroatien. Samtliga syften med studierna har varit snarlika, de ville alla undersöka hur 

allmänheten ser på socialt arbete (och i vissa fall socialarbetare). 

 

Båda undersökningarna i USA och Nya Zeeland (Winston Lecroy & Stinson 2004; 

Staniforth et al., 2014) genomfördes med telefonenkäter. Båda undersökningarna hade 386 

respondenter vardera. Samtliga tillfrågade i dessa studier var över 18 år. Studien genomförd 

av Knežević och Butler (2003) i Kroatien hade 852 respondenter och åldern varierade 

mellan 13-81 år. Winston Lecroy och Stinsons (2004) resultat visar att allmänheten har 

kännedom om att socialt arbete innefattar mer än bara arbete med fattiga och missunnade 

människor. Samtidigt anser en fjärdedel av de tillfrågade att socialarbetare huvudsakligen 
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arbetar med dessa grupper. Resultaten i studien från USA visar att allmänheten tycker att 

socialt arbete är viktigt i frågor gällande barnmisshandel, våld i nära relation samt vid 

hemlöshet. Socialt arbete ansågs mindre viktigt gällande psykiskt sjuka, alkoholister och 

äktenskapliga frågor (Winston Lecroy & Stinson, 2004). Staniforth et al., (2014) kom fram 

till att allmänheten ser socialarbetare först och främst som hjälpare, sedan som att de 

bemöter särskilda behov i samhället. Mindre kunskap hade dessa respondenter gällande att 

socialt arbete också innefattar frågor om bostad och välfärd. Till skillnad från ovanstående 

studier kom Knežević och Butler (2003) fram till att socialarbetare är sådana som arbetar 

inom fältet för sociala frågor och kämpar för klienternas rättigheter. Eftersom många 

svarade att socialt arbete innefattar kamp för klienternas rättigheter, indikerar det på att 

socialarbetare inte bara hjälper en person i nöd utan även kämpar för dennes rättigheter 

(Knežević & Butler, 2003). Detta skiljer sig från studierna ovan (Winston Lecroy & Stinson 

2004; Staniforth et al., 2014) där hjälpare var det som var starkast förknippat med socialt 

arbete. Winston Lecroy och Stinson (2004) samt Staniforth et al., (2014) kom alla fram till 

att den allmänna uppfattningen om socialt arbete är starkt associerat till arbete med barn och 

ungdomar men framförallt till barnmisshandel och vanvård. Ett viktigt resultat från Winston 

Lecroy och Stinson (2004) är att 35 % av respondenterna hade en föreställning om att 

socialarbetare har rätt att ta barn ifrån sina föräldrar, vilket är en ökning från tidigare 

studier. Stereotypen av socialarbetaren som en person med makten att kunna ta barn ifrån 

sina föräldrar har därmed förstärkts jämfört med de tidigare studierna (ibid.). Kunskapen om 

vad socialt arbete innebär och vilken roll socialarbetare har ökar om respondenten själv eller 

någon i dennes närhet har varit i kontakt med socialt arbete (Staniforth et al., 2014). 

 

Sammanfattningsvis är samtliga studier vi behandlat i detta avsnitt eniga om att de flesta 

bland allmänheten har en god uppfattning om samt inser värdet av socialt arbete. Samtliga 

studier visar att allmänheten anser att socialt arbete finns till för de svaga i samhället. Det 

som avviker från mängden är undersökningen som gjorts i Kroatien där det anses att 

socialarbetare kämpar för mänskliga rättigheter men även ser på socialarbetare som en 

samhällsutvecklare. 

  

Socialtjänsten 
Det ter sig vara stora kunskapsluckor gällande hur allmänheten uppfattar socialtjänsten. Vi 

finner varken nationell eller internationell vetenskaplig forskning som berör detta ur 
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allmänhetens perspektiv. Däremot finns en undersökning från 2008 utförd av Novus 

Opinion på uppdrag av fackförbundet SKTF (nuvarande Vision), en studie av Andersson 

och Göransson på kandidatnivå genomförd 2009 samt BRIS vuxenrapport 2012.  

 

I Novus opinionsundersökning om förtroende för socialtjänsten i Sverige tillfrågades 1000 

personer. Resultaten av undersökningen visar att 17 % av dem hade ganska eller mycket 

stort förtroende för socialtjänsten medan 36 % hade ganska litet eller mycket litet 

förtroende. Resterande svarade neutralt, det vill säga att de varken hade stort eller litet 

förtroende. Undersökningen visar att de som varit i kontakt med socialtjänsten genom sitt 

arbete har ett betydligt större förtroende till socialtjänsten, där 42 % svarade att de hade 

ganska eller mycket högt förtroende (Vision, 2008). 

  

Andersson och Göransson (2009) har genomfört en enkätundersökning på internet. Metoden 

de använde sig av var en webbenkät som de spred i olika fora. De fick 56 svar genom 

enkäten. Studiens resultat påvisar en viss diskrepans. Den huvudsakliga uppfattningen om 

socialtjänstens arbete var att arbetet de utför är stödjande. Dock fanns delade åsikter om det 

arbete som utförs är bra eller dåligt. Ungefär lika många som ansåg att arbetet socialtjänsten 

utför är bra ansåg istället att arbetet som utförs är dåligt. Majoriteten av de svarande ansåg 

att socialtjänsten inte hade rätt kompetens, inte behandlade klienter likvärdigt och inte tar 

väl begrundande beslut. De svarande kände inte tillit till socialtjänsten och såg heller inte 

socialtjänsten som en trygghet. Däremot ansågs inte personliga åsikter påverka arbetet samt 

att de svarande skulle ta kontakt med socialtjänsten om de hade behov av det (Andersson & 

Göransson, 2009). 

  

I BRIS vuxenrapport 2012 framkommer att alla samtal som inkommer till BRIS registreras 

som stödjande eller övriga samtal. I de stödjande samtalen kategoriseras samtalsämnen, 

samtalets längd, ålder och kön på barnet om det framkommer. Dessa uppgifter är anonyma 

och sparas hos BRIS för att kunna förbättra livsvillkoren för barn. De uppgifter som sparats 

gällande BRIS vuxenkontakter under år 2011 har sammanställts i BRIS Vuxenrapport 2012. 

I denna rapport framkommer det att föräldrar som ringt till BRIS påvisar en oro och 

osäkerhet inför kontakt med socialtjänsten. Frågor som föräldrar har inför kontakt med 

socialtjänsten är vad de kan få hjälp med, vilken typ av hjälp de kan få samt hur det går till. 

I rapporten framkommer också att föräldrar boende i små kommuner har mindre tillit till 
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socialtjänsten, vilket kan bero på att när alla känner alla kan det bli svårare att ingripa när 

barn far illa. Det framkommer även av de olika berättelserna som BRIS får, att idag är 

socialtjänsten någonting som hotas med istället för att erbjudas som en hjälp. Bris 

vuxenrapport hänvisar även till information som hämtats ifrån webbsidan 

Barnperspektivet.se. Där handlar många inlägg från vuxna om hopplöshet och förtvivlan när 

det kommer till myndighetskontakter. Många skriver att de inte får den hjälp av 

myndigheter som de ser som en självklarhet när barn far illa. Men även vid umgängesfrågor 

och vårdnadstvister anser sig vuxna ha problem i kontakten med myndigheter (BRIS 

vuxenrapport 2012).       

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det nuvarande kunskapsläget om förtroendet för socialtjänsten 

som lågt. Socialtjänsten inger inte trygghet och hjälpsökande upplever inte att de får den 

hjälp de behöver. Det föreligger även en oro inför kontakt med socialtjänsten vilket kan 

bero på att socialtjänsten ibland används som ett hot/maktmedel. Trots detta påvisar 

studierna att respondenterna skulle kontakta socialtjänsten vid behov. 

 

Relevans för vårt syfte 
Socialtjänsten återspeglar den välfärdsmodell som vi har i Sverige. Därav har vi funnit det 

intressant att belysa det i avsnittet om tidigare forskning. Genom att titta på vad som 

tidigare har skrivits om välfärden har vi kunnat använda det som en jämförande källa i 

studien. I sökningarna efter tidigare forskning återfanns inte något som riktar sig specifikt 

mot socialtjänsten utan mer storskaligt som hela välfärdssystemet och socialt arbete. 

Järvinen (2013) menar att socialarbetare representerar välfärdsstaten och är en av de 

professioner som verkställer välfärdens åtagande. Eftersom socialtjänsten utför socialt 

arbete anser vi att det är relevant för vår studie. Den tidigare forskningen vi funnit om 

socialt arbete är enbart internationell. Vi anser dock att dessa ändå är av relevans för studien 

eftersom de påvisar att allmänhetens bild av socialt arbete/socialarbetare även är gällande i 

andra med Sverige jämförbara länder. Vi är medvetna om att jämförelser i socialt arbete 

mellan olika länder är komplext (jfr. Meeuwisse & Swärd, 2006). Mayadas (et al 1997 ref i 

Meeuwisse & Swärd, 2006) menar att det är meningsfullt att göra skillnad mellan 

förindustriella jordbrukssamhällen och västerländska industrisamhällen i socialt arbete. 

Detta eftersom det sociala arbetet har stora skillnader i organiseringen mellan dessa 

samhällen, där det sociala arbetet i förindustriella länder oftast sker på frivillig basis. När vi 
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har valt ut den tidigare forskningen har vi därför valt forskning från västerländska 

industrisamhällen och det är vad vi menar med Sverige jämförbara länder. Studien som är 

utförd av Andersson och Göransson (2009) reflekterar enbart vad 56 respondenter anser om 

socialtjänsten men eftersom respondenterna är kontaktade genom internetfora anser vi att 

den ändå är av relevans för vår studie. Intentionen med den tidigare forskningen är att den 

ska vara behjälplig i jämförande syfte.  

 

Teorianknytning 
Vi har valt att presentera begreppet makt som vårt teoretiska analysinstrument. Makten kan 

enligt Franzén (2010), professor i sociologi, delas in i tre olika perspektiv vilka är 

intentionell, strukturell och relationell. Dessa tre har vi valt att presentera eftersom vi anser 

att samtliga kan vara oss behjälpliga i analysen av studiens resultat. Den intentionella 

makten förklarar att den som sitter med makten har en vilja som styrs mot utsatt mål medan 

den strukturella makten visar på hur maktfördelningen kan se ut mellan två parter. Den som 

sitter med makt hamnar i ett överläge i relation till den andre som hamnar i ett strukturellt 

underläge. Den relationella makten har som utgångspunkt att makten finns i alla relationer 

och att de i samspel skapar och bibehåller makt. Med hjälp av dessa begrepp har vi 

möjlighet att påvisa vår tolkning av resultaten och därmed svara upp mot studiens syfte och 

dess frågeställningar. Vi har avgränsat våra tolkningar av maktbegreppet till att använda oss 

av Franzéns (ibid.) beskrivning till huvudsak och komplettera med annan litteratur för att 

uppnå en god helhet av beskrivningen. Vi vill även beskriva språkets makt för att påvisa 

vikten av god kommunikation.  

Intentionell, strukturell och relationell makt  
Makt är ett svårdefinierat begrepp som har många betydelser. Ett sätt att förklara makt är att 

definiera det som förmågan att mäkta över någonting eller någon. Förmågan att få sin vilja 

igenom mot den andre partens vilja (Swärd & Starrin, 2006).  

Den intentionella makten översätts till, en intention med ett mål eller ett intresse. Makten 

innehas av ett handlande subjekt som besitter en förmåga att mäkta något (Franzen, 2010). 

Det handlande subjektet kan vara en person, organisation eller en nation. I detta perspektiv 

är det handlingsaspekten och dess vilja som betonas, maktens styrka ligger i 



 

 

 

 

10 

handlingskraften och dess mål samt vilken avsikt som föreligger. För att nå sitt mål eller 

intresse besitter subjektet kraft och styrka som föregås av en vilja (ibid.). 

Strukturell makt har även den en kraft men viljan är inte central som i intentionell makt. Här 

handlar det istället om ett förhållande mellan olika parter och makten ligger i förhållandets 

form och utsträckning, det vill säga en strukturell uppbyggnad av över- och underordning. 

Den som innehar strukturell makt är överlägsen genom till exempel att vara fysiskt starkare 

eller ha mer psykologisk insikt. Samhället är uppbyggt med en bestämd form av strukturer 

som skiljer myndigheter från individer men strukturen kan även ha andra former som t.ex. 

klasskillnader och genus (ibid.).  

Filosofen Michel Foucault är förespråkare till den relationella makten och har haft stort 

inflytande över det moderna sättet att se på makt (Börjesson & Rehn, 2009). Franzén (2010) 

beskriver utifrån Foucaults maktbegrepp relationell makt som att den förenar delar av de två 

föregående maktbegreppen, i och med att både strukturella förhållanden och intentionerna 

kommer till uttryck i relationer mellan individer. Det som är grundläggande i relationell 

makt är att makt finns i alla relationer men även att den verkar genom relationerna. Makten 

kan verka på ett produktivt sätt genom att den ena inte bara gör som den andra säger utan 

även svarar upp och står på sig för sina behov. Franzén (ibid.) exemplifierar den relationella 

makten genom relationen mellan socialarbetaren och klienten. Han menar att handläggaren 

har ett förutbestämt maktövertag eftersom handläggaren företräder en organisation eller 

myndighet samt att klienten är i behov av hjälp. Önskvärt vore från myndighetens sida att 

klienten är samarbetsvillig och inte sätter sig till motvärn om så sker formas klientrelationen 

till ett taktiskt spel mellan gällande parter. Makten har då en produktiv roll som verkar 

positivt genom att bidra till att något upprätthålls eller skapas. Utifrån denna förklaring 

framkommer uttrycket där makt finns förekommer även motstånd. Parterna i en relation 

använder sig av sin makt vilket kan föda ett motstånd hos den andra parten och som vi nu 

beskrivit relationen blir det tydligt att makt föder motstånd (jfr. ibid.). 

Kunskap 

Enligt Foucault ger kunskap makt (Svärd & Starrin, 2006). Börjesson och Rehn (2009) 

menar att Foucault har myntat ett viktigt begrepp vilket är makt/kunskap. Med begreppet 

ville Foucault förmedla att makten och kunskapen hör ihop och inte går att rubba. Kort och 
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koncist skriver Börjesson och Rehn (ibid.): “För Foucault är varje kunskapsuttalande en del 

av en maktapparat som gör just denna kunskap tillåten, legitim och betraktad som nyttig 

samtidigt som alla makttekniker till en del handlar om att upprätta en kontroll över 

kunskapen” (s.46). För att få makt krävs kunskap och för att få kunskap krävs makt. Denna 

utveckling av makt och kunskap sker parallellt med varandra och befinner sig alltså inte i ett 

orsak-verkan förhållande. Genom att använda sig av makt/kunskap görs subjekt 

kontrollerbara, de disciplineras. Den stora kraften ligger i förmågan att kunna disciplinera 

och i att det får oss att internalisera denna disciplin (ibid.).  

Språk 

Enligt Skau (2001) är språket ett viktigt verktyg för att bygga upp makt och göra handlingar 

legitima och kan användas både för att innesluta och utesluta andra. Skau menar att när en 

person kommer i kontakt med en hjälpapparat och blir en klient sker en överföring i språket 

för klienten, från det vardagliga till ett fackspråk. Hon menar vidare att denna överföring är 

nödvändigt, dels för att göra människors privatliv tillgängliga och dels för att hjälpapparater 

ska kunna fullgöra sin funktion legitimt. I en relation mellan hjälpare och klient är det 

hjälparen som har tolkningsföreträde och vars språk är det som används i offentliga 

sammanhang. Det är hjälparen som ger namn åt problemet och det är hjälparen som 

bestämmer vad som ska skrivas i journaler. Skau menar att det inte är ovanligt att 

fackspråket efter ett tag internaliseras i klienten, som då kommer att använda sig av detta 

språk när personen talar om sig själv och sin livssituation. Detta menar Skau påvisar vilket 

av de båda språken som är mest auktoritativt (ibid.).  

Relevans för studien 
Studiens syfte är att undersöka i vilka sammanhang socialtjänsten förekommer i fora på 

internet samt att undersöka hur socialtjänsten framställs i dessa fora. Utifrån våra 

iakttagelser kunde vi konstatera att det föreligger en genomgående maktaspekt i förhållande 

mellan socialtjänst och medborgare eller framför allt klienter. Med anledning av detta finner 

vi det av relevans att belysa detta ur ett maktperspektiv. 
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Metod 
I metodavsnitten nedan presenteras val av metod, tillvägagångsätt i insamlingen av empiri, 

urval samt avgränsningar. Därefter presenteras vetenskapsteoretiska överväganden i fråga 

om validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Metodavsnittet avslutas med ett resonemang 

kring forskningsetiska frågor och diskussion om metodval förs.    

 

Forskningsdesign   
Utifrån studiens syfte, vilket är att undersöka hur socialtjänsten framställs i olika svenska 

fora på internet har netnografisk forskningsmetod används vid insamlandet av empiri. 

Netnografi står för nät-etnografi och innebär att de kulturer och sociala liv som finns i 

nätgemenskaper studeras med hjälp av ett etnografiskt tillvägagångssätt (Berg, 2011). 

Etnografisk forskning innebär att den miljö som ska studeras upplevs och besöks av 

forskaren, detta för att öka förståelsen och få inblick i den andres utsiktspunkt (Lalander, 

2011; Berg, 2011). I enlighet med etnografisk forskningsmetod har diskussioner i svenska 

fora på internet observerats. Förhoppningen med denna studie var att med ett objektivt 

förhållningssätt kunna granska vad som skrivits av foraanvändare om socialtjänsten, och 

skapa en inblick i vad foraanvändare har för uppfattning om socialtjänsten. Då en grupp 

människor sammankommer i ett forum för diskussion har de olika gemensamma intressen 

som de samlas kring. När en diskussion startar och medlemmarna delar med sig av sina 

åsikter kan antagandet om att de gemensamt påverkar varandra och deras åsikter kring 

ämnet. Detta är ett intressant antagande inom etnografisk forskning som vi studerat i utvalda 

diskussionsfora (jfr Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003).  

 

Insamling av empiri, urval och avgränsningar 
Syftet med denna studie var till en början att undersöka vad medborgarna anser om 

socialtjänsten. Vi ville ta reda på hur den allmänna bilden kring socialtjänsten äter sig vara. 

Eftersom möjlighet saknas till att ta reda på det i en sådan stor skala har avgränsningar 

gjorts. Vi har valt att avgränsa den studerade gruppen, allmänheten, till en mer hanterbar 

grupp. Uppgiften blev att identifiera en källa från vilken vi inhämta data som kan ligga till 

grund för att svara på studiens frågeställningar och vi kom fram till att diskussionsfora på 

internet är en plats för gemenskaper och därmed fördelaktig för oss att studera. I detta 

avsnitt presenteras tillvägagångssättet för denna studie.   
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Val av fora 

Kozinets (2010, ref i Berg 2011) rekommenderar att börja en undersökning genom att först 

beträda forskningsfältet och förse sig med en bild över det tillgängliga materialet. Detta 

gjordes med hjälp av en sökning med i en erkänd sökfunktion på internet som gav 

rangordnade sökträffar. Träffarna är ordnade efter antal besökare, överst på listan visades 

två diskussionsfora som valdes ut att studera. Kriteriet för urvalet av fora var att det skulle 

vara öppet utan krav på medlemskap, vilket skulle göra det möjligt för oss att observera i 

det dolda, dvs. undersöka i fora utan att påverka foraanvändarna. De utvalda webbsidorna 

med tillhörande fora har olika inriktningar. Det ena forumet som ligger till grund för denna 

studie benämns som forum 1 och är inriktat på föräldraskap och barn medan det andra 

forumet, forum 2, har en mer allmän inriktning. Avgränsningen till två fora var nödvändigt 

eftersom fler inte vore möjlig att studera inom utsatt tidsram. Eftersom skillnader i fora inte 

är en del av syftet med studien, kommer dessa enbart att redogöras för under detta och 

kommande avsnitt. Anledningen till detta är att ge läsaren en förståelse om vilka fora som 

använts och hur mycket material det har funnits att tillgå.   

 

Val av trådar 

För att hitta trådar som är relevanta för denna studie har sökord som “socialtjänst” och 

“soc” använts inom forumets egen söktjänst. Det var tydligt vilket sökord som gav flest 

träffar då forum 1 gav 19 200 träffar med sökordet “socialtjänst” samt 56 500 träffar med 

sökordet “soc”. Tilläggas bör dock att alla dessa träffar inte endast gäller ord i forumet utan 

att det gäller ord för hela webbsidan. Vi kan därmed inte säga hur många av dessa träffar 

som särskilt beträffar forumet. Utav alla de ovanstående träffarna var det dock endast 100 

trådar tillgängliga för läsaren och de var sorterade utifrån datum eller relevans. Forum 2 gav 

338 träffar med sökordet “socialtjänst” samt 705 träffar med sökordet “soc”. I forum 2 

fanns ingen begränsning i hur många av träffarna som kunde granskas och det saknades 

valmöjlighet till sortering av träffar. Urvalskriterierna gällande trådar var att trådstarterna 

skulle anknyta till svensk socialtjänst, det vill säga inneha socialtjänsten som huvudfokus i 

texten samt att “socialtjänsten” eller “soc” skulle förekomma i rubriken. Trådarna som 

valdes ut hade tydlig anknytning till socialtjänsten, övriga trådar där socialtjänsten var 

sekundärt för innehållet valdes bort. För att göra materialet mer hanterbart avgränsades det 
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till trådar aktuella mars 2015 till mars 2016. 157 trådar med tillhörande inlägg, passade in 

under urvalskriterierna och valdes ut för att studeras. 

 

Resultatbearbetning och analys 
Det analysförfarande som anförts i denna studie är induktiv tematisk analys. Med det menas 

att uppgifter om materialet har samlats in i avsaknad av teoretiskt ramverk (jfr Braun & 

Clarke, 2006; Sohlberg & Sohlberg 2009). Detta innebär att insamlandet av material inte 

har haft en teoretisk utgångspunkt. Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys en 

metod som används för att identifiera och analysera mönster i ett insamlat material. 

Eftersom studiens syfte bland annat är att studera i vilka sammanhang socialtjänsten 

förekommer i fora anser vi att detta analysförfarande är passande för studien. Braun och 

Clarke (ibid.) har delat in proceduren vid tematisk analys i sex steg. Dessa steg är:  

1. Bekanta sig med datamaterialet 

2. Skapa inledande koder 

3. Söka efter teman 

4. Granska teman 

5. Definiera och namnge teman 

6. Framställning av rapporten 

Vid resultatbearbetningen efterföljdes dessa steg genom att först göra urval och 

avgränsningar, när de sedan var fastställda skapades ett dokument. I dokumentet fördes 

anteckningar utifrån det material som granskades, det vill säga vi bekantade oss med 

materialet (jfr. ibid.). Vid granskningen av materialet började vi med att, var för sig, läsa ut 

varje tråd som innehöll sökordet ”soc” eller ”socialtjänsten” och hade skrivits under vald 

tidsperiod. I dokumentet skrevs anteckningar ner utifrån trådarna såsom: rubrik, datum för 

trådens start och slut, namn/alias på trådstartaren, antal inlägg i tråden samt fördes 

kortfattade anteckningar om innehållet i tråden angående hur socialtjänsten framställs. 

Genom detta genererades koder i materialet som underlättade vid granskningen av data och 

skapade en tydlig överblick över materialet (se mall i bilaga). Detta tydliggjordes i vilka 

sammanhang som individer väljer att skriva om socialtjänsten på internet samt hur 

socialtjänsten framställs. 
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Två övergripande teman återfanns där socialtjänsten förekommer i fora. Detta var när 

trådstartarens syfte var att ställa kunskapssökande frågor och när trådstartaren ville väcka 

opinion. Efter att syftet med trådarna tydliggjorts studerades innehållet i trådarna närmre. 

Innehållet kodades vilket bidrog till att ytterligare teman återfanns i materialet. Trådarna 

kunde delas in i ytterligare tre underteman. Dessa namngavs som: ekonomi, barn samt 

alkohol och droger. De två övergripande temana kommer tillsammans med underteman att 

redovisas i resultatavsnittet. Under resultat och analys framställs resultaten utifrån funna 

teman som kommer att symbolisera sammanhangen där socialtjänsten förekommer samt att 

avsnitten innehåller en redovisning för hur socialtjänsten framställs i fora. Då ett induktivt 

förfarande antagits i denna studie har i takt med granskningen av materialet synliggjorts att 

det föreligger en genomgående underton av makt. Därav valdes det teoretiska 

analysinstrument som ligger till grund för analysen. Ett urval av olika typexempel har i 

avsnittet resultat och analys gjorts på grund av att det är omöjligt att presentera all empiri i 

denna studie.  

Uppsatsens trovärdighet 
Validitetsbegreppet handlar om att studien ska mäta det som är sagt att mätas. Eftersom vår 

studie är av kvalitativ karaktär, handlar valditetsbegreppet om att vi ska fråga oss om vi 

verkligen undersöker det vi vill undersöka (jfr. Kvale & Brinkmann, 2011). Att en studie 

har hög validitet innebär att studien ger svar på frågeställningarna och lever upp till syftet. 

För att inneha hög validitet på vår studie har vi regelbundet kontrollerat vår insamlade data 

så att det överensstämmer med syftet och frågeställningarna (jfr. ibid.). 

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om att studiens resultat ska kunna 

återupprepas av andra vid andra tidpunkter (ibid.). För att öka studiens tillförlitlighet har vi 

strävat efter att göra den transparent, det vill säga göra studien så genomskinlig som möjligt 

(jfr. Ahrne & Svensson, 2011). Vi har därmed strävat efter att tydligt visa hur vi gått 

tillväga och genomgående fört en diskussion om vilka beslut som togs under processen. 

Detta för att öka möjligheten för andra att genomföra en studie lik vår med liknande 

resultat. 

 

Att generalisera innebär att överföra sina resultat till en större population (ibid.). Vi anser att 

fenomenen som framkommer i vår studie troligen är möjlig att generalisera till andra sociala 
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miljöer som liknar den vi studerade, det vill säga andra fora på internet. Anledningen till 

detta är att resultaten som frambringats i denna studie kommer från två olika fora, vilka har 

olika inriktningar men vars innehåll efterliknar varandra. Detta kan mycket möjligt bero på 

att det är på detta sätt som socialtjänsten förekommer och framställs på internetfora.  

Etiska ställningstaganden  
I denna studie, och i netnografisk forskning i stort, finns vissa etiska utmaningar (jfr Berg, 

2011). Den empiri vi söker finns tillgänglig på internet för vem som helst att se och läsa. 

Till viss del kan det ses som att personerna bakom inläggen som vi har funnit, har valt att 

göra sin röst hörd offentligt. Trots att de har valt att skriva inlägg som visas offentligt, 

betyder inte det att de ser informationen som offentlig, utan för dem kan det vara privat. De 

behöver heller inte ha haft i åtanke att det de skrivit kan komma att analyseras i en uppsats 

av högskolestudenter eller andra (jfr. ibid.). Av respekt och med hänsyn till foraanvändare 

har vi därför genomgående under processen diskuterat grundligt kring etiska beaktningar.   

 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa har vi tagit ställning till på följande vis:  

 

I denna studie har det inte funnits någon möjlighet att informera informanterna om vilket 

syfte studien har och därmed heller inte kunnat inhämtas samtycke. Detta beror dels på att 

om kontakt tas med dessa personer, vilka ofta har alias, hävs anonymiteten. Det är heller 

inte säkert att de som skrivit i fora går att få kontakt med eller de kanske inte är aktiva där 

längre. Eftersom att de granskade inläggen är skrivna i offentliga fora på internet anser vi att 

ett aktivt val har gjorts av individerna att lägga upp information offentligt. 

 

Vi har däremot noggrant förhållit oss till konfidentialitetskravet (jfr. Vetenskapsrådet, 

2002). Detta genom att inte använda användarens alias i resultat och analys av empirin och i 

möjligaste mån försökt undvika citat som på något vis är utelämnande för den som skrivit 

den eller de som berörs i citatet. Citaten har heller inte återgivits i litteraturförteckningen 

med hänsyn till konfidentialitetskravet. Vid hantering av inlägg där uppgifter med annan 

person än trådstartaren namngivits har vi ändrat texten i citaten, men i möjligaste mån 

avspeglat innebörden, för att på så vis skydda berörda personer och göra det svårt för 

sökmotorer att finna våra studerade inlägg (jfr. Annette N. Markham, 2005, ref i Berg, 
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2011). Den empiri som samlat in används enbart till denna studie och eventuella utskrifter 

av kommunikation har hanterats varsamt, utan insyn från andra och kommer att raderas när 

studien är färdigställd och godkänd. På så vis finns heller inte detta material tillgängligt för 

andra att nyttja.  

 

Utöver det ovan skrivna har dessutom ålder tagit i beaktning. Beträffande ålder har det på 

grund av anonymitet, varit svårt att veta vilken ålder personen som står bakom ett inlägg har 

(Annette N. Markham, 2005, ref i Berg, 2011). På grund av det har noggranna 

överväganden gjorts och framburit löpande diskussioner beträffande ålder och enbart 

använd skrifter av de personer som vi efter noggrant resonemang ponerat är över 18år. 

 

Metoddiskussion  
Inom netnografisk samt inom etnografisk forskning förespråkas deltagande observation. Vi 

har däremot i denna studie gjort en dold observation. Detta kan bidra till att vi inte lyckas få 

full förståelse av en andres utsiktspunkt utan att våra resultat och analys har kommit att 

präglas av vår tolkning. Eftersom vi heller inte har kunnat fördjupa oss och ställa följdfrågor 

till skribenterna bakom texterna kan detta medföra att vi inte har fullständig förståelse för 

vad skribenternas bakomliggande tankar och åsikter är. Vi har ändå i möjligaste mån strävat 

efter att vara objektiva i vår granskning. 

 

Berg, (2011) anser att det vid netnografisk forskning är viktigt att tänka på att det som sker 

online och offline inte nödvändigtvis är jämförbart med varandra, vilket exempelvis beror 

på att användare på internet har möjlighet att utöva informationskontroll på ett annat sätt än 

i verkliga livet. Användare på internet kan innan socialt samspel uppstår t.ex. 

förhandsgranska, prova att agera på olika sätt, manipulera och redigera den information de 

delar med sig av (ibid.). Detta medför att en begränsning i denna studie är att generalisera 

våra resultat till i vilka sammanhang socialtjänsten förekommer i vardagliga konversationer 

i det verkliga livet och vilka föreställningar det finns om socialtjänsten där.  

Vid analysförfarandet har vi, vilket tidigare påvisats, använt oss av tematisk analys. 

Fördelen med detta är att det på ett relativt enkelt sätt hjälper till att få en bra överblick över 

empirin. Vi har tidigare också redogjort för att ansatsen i studien är induktiv. Även om vår 

intention var att vara så fri från den teoretiska kunskap vi äger är det dock omöjligt att inte 
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färgas av de förkunskaper vi hade vid kodningen av materialet, vilket kan ha påverkat 

studien (jfr. Braun & Clarke, 2006). De temana vi har valt kan därmed vara förknippade 

med den tidigare kunskap vi har, vilket kan ha bidragit till att somliga aspekter har 

osynliggjort.  

 

Resultat och analys av empiri 
I detta avsnitt framförs en presentation av studiens resultat och tillhörande analys. För att 

göra resultat och analys lättöverskådligt delas detta avsnitt in i två teman. Nedan redogörs 

för de två övergripande temana som har varit vanligast förekommande i fora angående 

socialtjänsten. Dessa teman är (a) kunskapssökande frågor och (b) opinionsförande inlägg. 

Vidare kommer de att delas in i tre underteman.    

 

Kunskapssökande frågor  
Gällande kunskapssökande frågor där socialtjänsten förekommer i fora, visar de 

efterforskningar som gjorts att frågor gällande ekonomi, barn samt alkohol och droger är 

återkommande i materialet. Teman utifrån dessa har därmed skapats, vilka nedan kommer 

att presenterats för att tydliggöra i vilka sammanhang som socialtjänsten förekommer i fora. 

Utifrån dessa teman kommer även framställningen av socialtjänsten att redogöras för.   

 

Ekonomi 

Det vanligaste sammanhanget är frågor gällande ekonomi. Inläggen handlar om huruvida en 

person är berättigad ekonomiskt bistånd, vad som krävs för att få ekonomiskt bistånd eller 

vad socialtjänsten kan bidra med. Andra frågor som återkommer är mer specifika sakfrågor, 

såsom bistånd för möbler vid flytt, akut tandvård eller liknande. Följande citat visar hur 

frågeställningar gällande ekonomi kan vara formulerade: ”Vad avses med ’akut och 

nödvändig’ uppehållande tandvård?” och ”Glasögon soc, lägga till pengar för snyggare 

bågar? .... Kan soc säga något om det?” Dessa trådar har startats som typiska 

kunskapssökande frågor och trådstartaren söker mer kunskap inför ett möte med sin 

handläggare på socialtjänsten. Dessutom undrar de om de har gjort rätt eller om handlandet 

får konsekvenser. Det första citatet visar även att frågor kring individens rättigheter 

förekommer i fora. Andra återkommande frågeställningar gällande ekonomi kan se ut som 

följer: ”Kan man låna pengar av soc?”, ”Kan man få låna pengar av socialen om man är i 
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ekonomisk knipa? Hur går man till väga i så fall? Vem pratar man med? Någon som vet?”, 

”Kan soc betala min hyra?” och ”Flytta är på soc? .... Får man flytta till annan kommun när 

man går på soc?” Ytterligare en sort av frågeställning som framkommer är ifrågasättande 

och om socialtjänsten får agera på ett särskilt vis. Här frambringar ofta trådstartaren en 

situation som uppstått och undrar om socialtjänstens agerande är korrekt eller inte. Exempel 

på detta kan se ut som följande citat: ”Kan soc kräva att man lever på existensminimum i tre 

månader?” eller  

 

… Så jag kom i kontakt med soc och ska få träffa en handläggare om ett par 

veckor men det som oroar mig mest är just att jag har sparat undan pengar som är 

till mitt körkort som jag ska köra om 1 månad (intensiv) Jag har fått höra att dom 

kan kräva att man gör av med sina egna resurser först och främst…Är det rätt av 

dom?...” 

Ekonomiskt bistånd, soc vill dra av 4000 för 6 månader tillbaka? …. Kan man 

begära att hon kan dra av det uppdelat på 2 månader istället för allt på samma 

månad? Vet ju inte hur jag kommer klara mig nu, har barn som bor hos mig varje 

helg med. 

 

Det som dessa citat har gemensamt är att de båda ställer frågor om socialtjänstens agerande 

är korrekt och hur de på bästa sätt kan bemöta socialtjänstens krav. Det insamlade 

materialet visar att den här typen av frågeställningar är vanliga, det vill säga att 

foraanvändare söker efter kunskap i fora angående sin situation. Det framkommer även 

bland dessa trådar att de söker denna kunskap inför ett bokat möte med en handläggare på 

socialtjänsten. Materialet visar på att foraanvändare är i en situation som de inte har 

kunskap om och efterfrågar därför andra användares erfarenheter och kunskap. 

 

Framställningen av socialtjänsten i fora gällande ekonomi är huvudsakligen av saklig 

karaktär. Trådstartaren har, som tidigare redovisats, en fråga om kunskap gällande hur bland 

annat arbetsgången är inom socialtjänsten samt regler kring vad som är rätt och fel. I 

trådstertarna förekommer sällan några särskilda framställningar av socialtjänsten då 

personer som ställer frågor gör det i kunskapssökande syfte. Ett typiskt förfarande är att 

trådstartare skriver en kunskapssökande fråga som denne sedan får ett svar på av 

tråddeltagare. Många tråddeltagare skriver då hur det faktiskt går till på socialtjänsten. De 

beskriver hur reglerna ser ut hur det faktiskt är och de tar ofta socialtjänstens parti.  

 

Eftersökningarna påvisar också att när socialtjänsten framställs i fora är det 
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socialsekreterare som får vara ansiktet utåt och personligen stå till svars för de beslut som 

fattas inom socialtjänsten. Det vill säga att det är socialsekreteraren som personerna i fora 

har mött som får ta kritiken inte själva organisationen i sig. Detta visar sig genom inlägg där 

socialsekreterare beskrivs som ”tröga”, ”kärringar” och personer som ”håller hårt i sina 

plånböcker” som om det vore deras egna pengar som ska betalas ut.  

 

Någon som vet de faktiska möjligheterna till soc? Har varit där en vända 

innan och det är ju som att handläggarna ger pengar ur sina egna plånböcker, 

dvs de gör det inte direkt frivilligt. Ett jävla krångel rent ut sagt. Och tid tar 

det också?  

 

Det framkommer också att socialtjänsten inte är känslomässiga i sina beslut:   

 

Jo, men dem ser det inte så. Dem ser TILLGÅNGAR. Dem går inte 

känslomässigt in med förståelse om att det är dina barns pengar. Dem ser 

TILLGÅNGAR som du kan leva på, då chaschar de inte ut försörjningsstöd. 

… 

 

När socialtjänsten nämns i negativa dager tas de ofta i försvar av någon som tillsynes är 

sakligt kunnig, vilket motverkar den från början negativa bilden av socialtjänsten. Trots 

detta blir inte bilden av socialtjänsten positiv utan framställs enbart mer sakligt, utan 

värderingar. I frågor som rör ekonomi hamnar fokus ofta även på individen bakom 

trådstarten istället för på socialtjänsten, vilket yttrar sig i att kritik riktas mot individen. 

Därmed kvarstår resultatet av framställan gällande ekonomiska frågor som saklig. 

 

Barn 

Näst efter kunskapssökande frågor gällande ekonomi är det frågor gällande socialtjänsten 

och barn som är vanligast förekommande i fora. Materialet innehåller huvudsakligen frågor 

kring anmälningar. Exempel på hur en fråga om anmälan kan se ut är som följer: 

  

... min fråga är vilka befogenheter soc har i den här situationen? Kan soc 

besluta om indraget eller förändrat umgänge utan måste jag driva det i 

Tingsrätten? …. Det har ju kommit in en orosanmälan så något måste de ju 

göra, men vad? 
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Detta belyser ett exempel av vilka frågor som ställs gällande orosanmälningar och följderna 

av att en orosanmälan har gjorts. I det insamlade materialet tydliggörs också att 

foraanvändare söker efter kunskap inför ett kommande möte med socialtjänsten i ett 

förberedande syfte. Ett annat exempel på kunskapssökande frågor handlar om på vilka 

grunder en anmälan görs: 

  

I torsdags var jag och sonen hemma hos en kompis till honom och hans 

föräldrar. Vi satt ute i solen, pratade och tog lite vin. När jag och sonen ska 

cykla hem så cyklar jag omkull och slår i mitt huvud. Två personer kommer 

fram och hjälper oss och det är "tumult". Jag blir väldigt chockad och sonen 

väldigt rädd. Jag gråter och blöder från näsan och kvinnan som hjälper mig 

ringer efter en ambulans. Ambulans kommer, vi går in till oss (jag cyklade 

omkull nära hemmet). Ambulans personalen undersöker mig men anser att allt 

är ok med mitt huvud. Jag har inga tecken på hjärnskakning. De åker därifrån. 

Kommer de göra en anmälan om detta till soc? Inga prover togs utan de 

undersökte bara mina skrapsår samt tröstade mig och sonen. Jag är skitnervös 

över att detta ska anmälas till soc?.. tacksam för bra svar. Och jag har lärt mig 

att använda cykelhjälm! 

  

Exemplet visar på oron som föreligger och funderingar kring om en anmälan till 

socialtjänsten kan göras på de grunder som framkommer. Personen har druckit vin och 

sedan cyklat omkull med sitt barn närvarande och undrar om en anmälan kommer att göras 

på grund av det. Detta är vanligt förekommande att personer skriver om sina privata 

situationer och sedan undrar om det kan leda till att en anmälan lämnas in till socialtjänsten. 

Andra frågor som synliggjort handlar om oro för att bli anmäld på grund av olika 

anledningar, dessa frågor tas upp i fora för diskussion. Den sortens inlägg kan handla om 

t.ex. anmälningar på grund av trångboddhet eller för att förskolan har gjort yttringar 

gällande barnets klädsel.   

  

Socialtjänsten förekommer även i andra sammanhang i fora på internet. Dessa sammanhang 

kan handla om hur foraanvändarna ska gå tillväga om de själva vill göra en anmälan 

angående barn. Frågor som ställs gällande detta handlar om hur en anmälan görs och vart 

den ska lämnas in, frågor ställs även kring om det föreligger skäl för en person att göra en 

anmälan. Följande citat belyser detta: 
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Hallå där ute. Jag har en fråga riktad till er med kunskap om hur pass allvarligt 

Soc tar en anonym anmälan med dessa skäl: Barnet ska egentligen bo vv hos 

sin mamma och pappa, men mamman väljer sprit och pojkvänner samt 

prioriterar att tjäna pengar till sig själv som hon kan spendera på alkohol och 

kläder. Det här innebär att hon lämnar bort barnet hela sina veckor hos mormor 

till barnet eller hos moster. Det innebär att barnet går bara på dagis hos sin 

pappa på hans veckor. 

Jag har mött barnet som absolut inte har någon trygghetszon. Absolut skräck 

när folk hälsar på, som om hon är rädd att dom ska hämta henne(helst karlar). 

…. Är det här skäl att göra anmälan? Barnet är strax över 2 år gammalt med 4 

olika boenden. 

Citatet ovan exemplifierar att foraanvändare skriver detaljerat kring sin situation och 

efterfrågar kunskap i ärendet. Syftet med denna sorts trådstart är att insamla kunskap samt 

att ta reda på vad individen själv kan göra. Andra inlägg liknande detta visar materialet 

många gånger att trådstartaren vid närmare granskning efterfrågar en bekräftelse på att 

trådstartaren gör rätt men de kan även söka kunskap i själva förfarandet. Gällande 

sammanhang inom detta tema visar även materialet på en underliggande frustration där det 

uttrycks hopplöshet hos den som tagit kontakt med socialtjänsten. Denna frustration 

kommer av att de inte får hjälp i ärendet vilket följande citat påvisar redan i inläggets 

överskrift ”Hjälp! Soc gör inget” och visar på att trådstartaren önskar mer kunskap i 

ärendet. 

  

Framställningen av socialtjänsten i inlägg gällande barn och orosanmälningar handlar 

huvudsakligen om att socialtjänsten är maktutövare, några som tar barn ifrån sina föräldrar 

samt de som inte gör någonting när det behövs. Trådstarterna signalerar oron genom att 

innehålla ord som ”Panik”, ”Hjälp”, ”Soc hotar” eller ”Soc tog” eller ”Jag tycker du 

verkligen ska uttömma precis ALLA alternativ innan du ringer soc. Det kommer INTE 

komma något bra ur en soc kontakt och jag tycker du ska undvika det i ditt och barnens liv.” 

Citatet är ett exempel på hur svaren kan se ut då trådstartaren vill söka mer kunskap kring 

en situation som den känner sig hjälplös i. När en sådan tråd startas framställs socialtjänsten 

i inläggen på olika vis. Det finns flera inlägg där socialtjänsten framställs som något som 

bör undvikas och som inte kommer att kunna vara till någon hjälp. Detta visar sig i inlägg 

som beskriver hur ”soc är värdelösa, och skyfflar över ansvaret på varandra..” och att ”…  
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soc gör inget”. Då trådstartaren har inlett med att be om hjälp eller söker kunskap angående 

sin situation och mottager inlägg som föregående citat, kan tråddeltagare öka på känslan av 

hopplöshet hos trådstartaren genom att framställa socialtjänsten som en sista utväg. 

Framställan i fora är inte övervägande negativ utan det finns även de som verkar sakkunniga 

och stöttar upp med faktamässiga samt uppmuntrande svar: ”Du behöver inte vara rädd... 

eller tror du på allt elakt som skrivs om elaka soctanter?”. ”...vårdnadshavare kan i samråd 

med soc komma fram till en placering i jourhem t ex.” eller ”Det finns hopp även för din 

syster. “ 

  

I flera av inläggen finns en rädsla för socialtjänsten och att socialtjänsten framställs som 

något som är oberäkneligt. Detta beror på att socialtjänsten återkommande framställs som 

något skrämmande då uppfattningen i fora är att om det finns en oro för barnet kan 

socialtjänsten göra som den vill. Oron gör sig tydligt till känna redan i trådstarten då 

trådstartaren oftast förmedlar både vad de känner och vad de efterfrågar. Nedan citat visar 

på båda delarna: ”Kommer de göra en anmälan om detta till soc? Inga prover togs utan de 

undersökte bara mina skrapsår samt tröstade mig och sonen. Jag är skitnervös över att detta 

ska anmälas till soc?.”  Citatet påvisar den rädsla som återspeglas i många inlägg om 

socialtjänsten vad gäller barnfrågor då personen uttrycker att hon är ”skitnervös” att det ska 

uppstå en anmälan hos socialtjänsten. 

  

I trådarna förekommer inlägg som avspeglar fördomar kring socialtjänsten, dessa fördomar 

kan anföras som följer: ”För att de kan ta ens barn, kanske? Det är nog vanligt att föräldrar 

är rädda för anmälningar.” Konstateranden förekommer också, dessa kan skapa oro och 

förstärka den negativa bilden av socialtjänsten: ”Anmälningar kan ställa till ett helvete för 

vilken familj som helst. Man blir ifrågasatt, utredd och i värsta fall misstrodd. Även om det 

inte skulle gå så långt som till LVU så är det ju väldigt jobbigt.”  Citatet är ett av flera 

inlägg som avspeglar hur socialtjänsten framställs i offentliga fora. När oron förmedlas till 

övriga foraanvändare finns det de som ökar på oron och de som tar socialtjänsten i försvar 

genom att svara sakligt och så långt det går faktamässigt. Kommande citat sammanfattar 

detta: 

  

Rädslan för socialen breder ut sig mer och mer bland svenska folket, vilket så 

klart inte är bra!! Jag skulle vilja säga att din oro är normal, men förmodligen 
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obefogad. Hade de anmält hade de sagt något och även om de gjort det så finns 

det ju inget för socialen att ingripa om. Barnen blir inte LVUade för att en 

förälder dricker vin någon gång, inte heller för att du ramlade med cykeln. 

  

Sammanfattningsvis förekommer socialtjänsten i fora när foraanvändare har en fråga eller 

en oro kring en specifik händelse. I tråden framställs socialtjänsten på olika vis. Den kan 

framställas som dålig och skrämmande eller få en saklig framställan. Det är vanligt 

förekommande att en diskussion gällande barn men även ekonomi startas kring 

socialtjänsten, men att den leds bort från ämnet och fortgår kring inläggen som skrivs och 

börjar handla om huruvida åsikterna som skrivs är rätt eller fel 

 

Alkohol och droger 

Frågor om socialtjänsten angående alkohol och droger förekommer också men inte i lika 

stor utsträckning som de ovan presenterade. Dessa sammanhang är tydligt inriktade på 

frågeställningar med anknytning till ett möte med socialtjänsten. Frågorna i detta ämne 

handlar om att finna mer kunskap angående hur ett möte är strukturerat men även om hur de 

ska agera under mötet och vad de får och inte får säga. En annan vanligt förekommande 

fundering är kring kallelsen. Foraanvändare undrar om de måste komma till socialtjänsten 

eftersom de har blivit kallade, andra frågor som materialet visar på är vad de har för 

rättigheter att ställa krav och vilka förväntningar de kan ha på socialtjänsten.  

 

I inlägg gällande alkohol och droger framställs socialtjänsten också på olika sätt. Under 

denna kategori omnämns socialtjänsten ofta som något som ska aktas för och att de bara 

låtsas bry sig om sina klienter. Följande citat ger ett exempel på hur detta kan te sig i fora. 

Trådstartaren har blivit kallad till ett möte hos socialtjänsten och undrar vad som kommer 

att ske varpå trådstartaren får svaret: ”Ingenting kommer att hända. Ni kommer att gå på ett 

socmöte där en soc tant låtsas bry sig, du säger som det är och hon fortsätter leka orolig och 

sedan är det över…” Ett annat exempel som påvisar hur socialtjänsten framställs är: ”Gå 

inte till soc om hjälp de stjälper mer än hjälper…” eller ”Ta inte kontakt med soc, om du har 

ett liv kommer dom att förstöra det…” Det framkommer i inläggen att om socialtjänsten väl 

har fått upp ögonen för dig kommer de att fortsätta hålla ögonen på dig och göra ditt liv 

svårt. De kommer att prata ”myndighetssnack” med trådstartaren. I detta sammanhang finns 
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det också ett fåtal inlägg som uppmuntrar till kontakt med socialtjänsten och påvisar att 

kontakt med socialtjänsten är ett första steg mot en förändring: ”Mitt råd är att gå till 

socialtjänsten, var seriös och be om att få hjälp och säg att du verkligen vill sluta”. 

Framställningen av socialtjänsten hos de som uppmanar till kontakt är mindre negativ än 

vad ovan presenterats men för den delen inte positiv. Det ses mer som ett måste på grund av 

att det är den vägen som finns att tillgå och att det är via socialtjänsten som vidare 

förändring av ens livssituation kan ske.   

  

Analys av kunskapssökande frågor 

Nedan kommer en analys av de övergripande resultaten. Analysen görs med hjälp av två av 

de tidigare beskrivna maktbegreppen, strukturell- och relationell makt. Kunskapens och 

språkets betydelse gällande makt kommer också att belysas.  

 

Franzén (2010) förklarar ett strukturellt maktperspektiv som att makten föreligger i en av 

samhället uppbyggd maktobalans mellan socialtjänsten och klienten eftersom den gör sig 

gällande genom överlägsenhet. Utifrån det relationella maktperspektivet menar Franzén att 

makt är någonting som är föränderligt, aldrig absolut och att den är relativ. Franzén menar 

även att kunskap ger makt och att makt föder motstånd. I relation till denna kontext är 

sökandet efter kunskap i fora ett sätt för individen att minska på maktobalansen. Ett 

exempel: ”Kan soc kräva att man lever på existensminimum i tre månader?”. Med hjälp av 

utökad kunskap kan foraanvändare utmana socialtjänstens makt, det vill säga göra motstånd 

mot makten. Franzén (ibid.) menar att det ibland är mest effektivt att göra motstånd i det 

dolda. På samma vis verkar foraanvändarna eftersom de inte visar sitt underläge för 

handläggaren utan de skapar sig en taktik med hjälp av fora. Detta sker för att ventilera sina 

farhågor eller funderingar i fora och på så vis förbereda sig inför ett möte på ett produktivt 

sätt.   

 

Utifrån resultaten blir det tydligt att framställningen skiljer sig inom de olika undertemana. 

Inom den ekonomiska kontexten är framställningen i huvudsak saklig även om det finns 

undantag där socialtjänstens representanter diskuteras och tillskrivs egenskaper. En annan 

bild av socialtjänsten framställs i frågor rörande barn och alkohol och droger. Där framställs 

socialtjänsten mer som någonting som nästan är skadligt och som inte bör involveras vilket 
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exempelvis yttrar sig i: “Jag tycker du verkligen ska uttömma precis ALLA alternativ innan 

du ringer soc. Det kommer INTE komma något bra ur en soc kontakt och jag tycker du ska 

undvika det i ditt och barnens liv.”. Det föreligger en skillnad i förfarandet i kontakten med 

socialtjänsten, det är skillnad mellan att ansöka och att bli kallad eller anmäld. Enligt 

Franzéns (2010) sätt att se på strukturellt maktperspektiv är socialtjänsten en organisation 

som besitter en professionalitet med lagstöd i form av socialtjänstlagen. I och med det 

tillskrivs denna organisation en överordnad roll i relationen till klienten med ett 

maktövertag. Eftersom socialtjänsten har den funktion som den har i samhället, där den ska 

vara det yttersta skyddsnätet, kan orsakerna vara flera till att socialtjänsten kan bli 

involverad i någons liv. Oavsett vilken frågeställning som föranleder kontakt med 

socialtjänsten kan det ofta finnas ett visst utifrånstyrt tvång inblandat (Lundström & 

Sunesson, 2006). När en individ har blivit anmäld på grund av oro för ett barns hälsa eller 

gällande vuxna och alkohol och droger finns detta utifrånstyrda tvånget tydligt med i bilden 

(jfr. ibid.). Detta kan bero på att det i Sverige finns tvångslagar som lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

för socialtjänsten att ta till vid behov, och tydligt påvisar den ofrivillighet som föreligger, 

d.v.s. utifrånstyrt tvång. Även vid ansökan om t.ex. ekonomiskt bistånd föreligger ett 

utifrånstyrt tvång (ibid.). Tvånget kan däremot antas föreligga då individen behöver uppnå 

vissa kriterier för att få sin ansökan beviljad. Den verkar inte som lika skrämmande då den 

inte är tvångslagstiftad. I denna studie påvisar framställningen av socialtjänsten att det 

föreligger en skillnad mellan temat ekonomi och temana barn och alkohol och droger. I de 

två sistnämnda förekommer oro inför kontakt samt avrådan från att ta kontakt med 

socialtjänsten och innehållet i inläggen berör anmälningar och kallelser. I temat ekonomi 

finns inte denna oro och inläggen behandlar istället ansökningar. Orsaken till dessa 

skillnader grundar sig i det uppenbara utifrånstyrda tvång samt den maktposition som 

socialtjänsten besitter i ärenden som rör barn och alkohol och droger slutsatsen dras utifrån 

vad det granskade materialet visar då oro kopplas ihop med rädsla för anmälningar och för 

kontakt med socialtjänsten inom dessa två teman. 

 

I resultaten synliggörs även att i sammanhang där socialtjänsten omnämns samt i 

framställningen, diskuteras språket som socialtjänsten använder. Som tidigare redovisats 

förekommer frågan om det är tvunget att gå på ett möte som en person är ”kallad” till. I 

ordet kallad föreligger ett visst tvång och att vara kallad uppfattas inte på samma sätt som 
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om det t.ex. vore skrivet att personen är välkommen eller personen är erbjuden en tid. Skau 

(2001) menar att språket är ett redskap som kan användas för att bygga upp makt och 

legitimera handlingar. När socialtjänsten använder sig av ordval som kallad kan det ses som 

ett sätt för socialtjänsten att påvisa sin makt gentemot klienten. Skau (ibid.) menar att 

språket kan användas för att innesluta och utesluta andra. Vidare menar foraanvändare även 

att det är ”myndighetssnack” som förekommer på socialtjänsten. Med hjälp av det 

byråkratiska språket kan socialtjänsten framhäva sin makt och därmed blir upplevelsen att 

de kan innesluta eller utesluta foraanvändare. Personen distanserar sig från detta språk, 

vilket skulle kunna bero på att det för personen upplevs som ett främmande språkbruk. 

Resultaten visar att när foraanvändare inte har kännedom om vad ”myndighetssnack” 

innebär kan det i sin tur leda till oro som är en vanligt förekommande anledning till att 

uttrycka sig i fora.  

  

Opinionsbildande inlägg 
Det andra övergripande temat som urskilts i sökandet efter vilka sammanhang som 

socialtjänsten förekommer i fora är opinionsbildande inlägg. Detta tema är till synes inte ett 

lika omfattande material i relation till de kunskapssökande frågorna, varpå detta avsnitt 

blivit mindre. Trådarna har dock en tendens att få många fler inlägg än den kategorin som 

enbart har kunskapssökande frågor. Dessutom skildras socialtjänsten tydligare i dessa 

inlägg än i de som är kunskapssökande. Gällande de opinionsbildande inlägg där 

socialtjänsten förekommer i fora, finner vi likt de kunskapssökande frågor, att olika 

kategorier är återkommande. Dessa delas in i tre underteman för att tydligt synliggöra vilka 

sammanhang som socialtjänsten förekommer i. Nedan presenteras framställningen av 

socialtjänsten tillsammans med redovisningen av sammanhangen. Avslutningsvis 

presenteras en tillhörande analys. 

 

Barn 

Det som tillsynes väcker störst engagemang i fora är inlägg som vill väcka opinion mot 

socialtjänsten och vars innehåll handlar om omhändertagna barn. Vanligast är när 

trådstartarens utgångspunkt är att barn tas ifrån sina föräldrar utan saklig eller på felaktig 

grund. Omhändertagandet omnämns även bero på bagateller. Trådstartarna skildrar hur 

barnen har kidnappats, tagits ifrån dem och hur socialtjänsten använder sig av 
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maktmissbruk. Ett exempel på detta är: ”Kidnappad av socialtjänsten. En familjemedlem 

har drabbats av ett fruktansvärt övergrepp. Hur ska jag göra för att sprida detta för att öppna 

ögonen för maktmissbruket som sker?...”  Därefter har trådstartaren kopierat 

familjemedlemmens text och bifogat till inlägget. I texten framkommer att ett barn har 

”kidnappats” av socialtjänsten med polishandräckning. Det är med stöd av LVU som de har 

”tagit” barnet och sedan placerat barnet i ett annat hem, skriver personen. Syftet med 

inlägget är som trådstartaren skriver att få kunskap om hur personen ska sprida detta och få 

upp andras ögon för det missbruk av makt som socialtjänsten använder sig av. Ett annat 

inlägg med rubriken: ”Socialtjänsten snor barn!!! korrupta och maffioso!” har en lång 

trådstart, nedan återges endast delar som påvisar trådstartarens syfte att föra opinion och 

mobilisera andra:  

 

Jag är en av de som har blivit utsatt för sveriges största "maffia" Barnenheten, 

socialnämnden. Jag är villig att spilla ut allt....Jag gör det så många där ute kan göra 

detsamma, och tillsammans bli en enhet som står emot asen. Sätter dit de. Talar 

sanning OCH STÅR PÅ SIG ! GLÖM ALDRIG VEM NI ÄR. Ni är föräldrar till 

era små som inte ska vara utan sin mamma o pappa. Som ska med hjälp av lagen 

och myndigheter få hjälp om ni går igenom vissa svårigheter (egentligen). Tyvärr 

stöds LVU med hjälp av lagen allt för ofta, UTAN "BRA " SKÄL. ...Jag vill jätte 

gärna höra era versioner ni som har smakat på soc maktmissbruk. Finns ingen mer 

tid att spilla. VI SKA GÖRA ALLT VAD VI KAN I VÅRAN MAKT FÖR ATT 

KUNNA LEVA MED VÅRA BARN. Var inte blyg, var inte rädd. Du förlorar mer 

än vad du vinner och det vet du…. 

 

I de inlägg som handlar om barn och som har till syfte att väcka opinion framställs 

socialtjänsten negativt med benämningar som att de ”kidnappar” och ”snor” barn. 

Trådstartaren och även tråddeltagarna debatterar om makten som socialtjänsten besitter och 

att den makten missbrukas av inkompetenta, oprofessionella och ”maktgalna” handläggare 

på socialtjänsten. Det är vanligt förekommande att namnge handläggarna men även att deras 

kontaktuppgifter publiceras. Socialtjänsten som organisation omnämns även som ”maffia” 

och ”as”. Bristande förtroende för socialtjänsten påvisas genom inlägg där det exempelvis 

skrivs att det är socialtjänsten: ”..... Som ska med hjälp av lagen och myndigheter få hjälp 

om ni går igenom vissa svårigheter (egentligen) ...” Vilket trådstartaren alltså inte håller 

med om. Tråddeltagare i dessa trådar delar gärna med sig av egna erfarenheter eller åsikter 

om socialtjänsten. De påvisar med detaljerade inlägg om bland annat att det är vanligt att 

socialtjänsten gör fel. De framhäver även att det inte är rättssäkert med LVU. Till grund för 

dessa påståenden anser de att det från socialtjänstens sida bara är formalia att det ska vara 
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nämnden som fattar beslutet då det egentligen är ”1-2 soctanter” som tar beslutet. 

Diskussionen förs kring att socialnämnden bara finns i bilden för att ”det ska se rättssäkert 

ut”. Framställningen av socialtjänsten är även att de brister i ärenden och att de låter 

personliga ställningstaganden ligga till grund för att beslut fattas.  

 

I fora förekommer också en kontrast till det ovan skrivna. Det finns foraanvändare som 

ställer sig kritiska till hur socialtjänsten framställs offentligt och ifrågasätter trovärdigheten i 

inläggen. Ett exempel som belyser detta är en trådstartare som undrar hur vanligt det är att 

socialtjänsten tar barn från ”vanliga” familjer. Frågan ställs utifrån att denne tycker sig se 

att många skriver i fora att ”vanliga” familjer blir fråntagna sina barn. Trådstarten i sig är 

mer ställd som en kritisk fråga men i tråden startas en debatt. Som kontrast till de negativa 

opinionsbildande inläggen förekommer även trådar innehållande kritik mot socialtjänstens 

ineffektivitet. De anser att socialtjänsten ingriper för sällan trots att det föreligger ett behov. 

Sådana inlägg väcker ett engagemang hos foraanvändare med olika åsikter. Åsikter om 

socialtjänstens trovärdighet, handlingskraft och om de tar eller inte tar barn på förekommen 

anledning. Detta debatteras utifrån foraanvändares egna erfarenheter och tolkningar av 

dessa. 

 

Ekonomi 

I de trådar som har till syfte att väcka opinion gällande ekonomiska aspekter riktas kritiken 

mot socialtjänstens beslut. Materialet visar att kritiken riktas mot socialtjänsten i stort men 

även mot enskilda socialkontor. Kritiken som anförs handlar tillsynes om hur socialtjänsten 

tillåter bidragstagare att ”välja” bostad när det föreligger ett behov. Det uttrycks även kritik 

mot tagna beslut som foraanvändare anser vara felaktiga och åsikter kring huruvida de är 

ekonomiskt hållbara diskuteras. Dessa åsikter kan påvisas enligt följande exempel:  

 

Har fått avslag på min hyra, som är på 4500kr. Men istället har socialen valt att 

bevilja ett akutboende som kostar runt1500kr/dygn istället! Helt sjukt då min 

överklagan ligger hos Förvaltningsrätten, och kommer bli vräkt nu när jag ej kan 

betala hyran. Jag har själv påtalat att deras lösning kostar minst 10ggr mer än att 

hjälpa en med hyran o existens minimum!Jag tycker i af att deras lösningar pga 

personliga intressen i att avslå folks ansökningar bidrar till att det kostar samhället 

enorma summor varje år. Nån synpunkt på detta???  

 



 

 

 

 

30 

Generellt är dessa inlägg riktade i ett större perspektiv än t.ex. i temat gällande barn. Här 

efterfrågas inte alltid specifikt hur det ska agera i det enskilda ärendet utan mer hur 

socialtjänsten väljer att spendera de skattemedel, de pengar som de har till sitt förfogande. 

Det vill säga att innehållet av dessa trådar skildrar mer samhällskostnader än enskilda 

utbetalningar. Uttalanden som ”min skatteplånbok blöder” påvisar detta. Foraanvändare 

anför negativa åsikter mot av socialtjänsten tagna beslut utifrån sina egna inarbetade 

skattemedel.  

 

I detta tema framkommer ingen framställan angående socialtjänsten utan det som anförs är 

riktat mot enskilda bidragstagare, vilka därför inte redogjorts för här.  

  

Alkohol och droger 

Opinionsbildande inlägg gällande alkohol och droger det senaste året är få. Men det som 

materialet visar handlar om att socialtjänsten innehar dubbla roller. De ska både agera 

hjälpare vid missbruk samt att de har en skyldighet att se till barnets bästa. 

  

Jaha, om man är en ensamstående mamma som kommer fram till att hon dricker 

för mycket och behöver hjälp så ska SOC hjälpa henne? …. När då soc får veta 

detta, då kommer tanken på barnen. Hon är ärlig med sin sjukdom och vill ha 

hjälp, soc blir oroliga för barnen (som det inte finns fog för) och det kan i 

slutänden få som resultat att hon mister sina ungar. 

  

Det som ifrågasätts i citatet är om en förälder med ett missbruk skulle våga vända sig till 

socialtjänsten för hjälp då denne har kännedom om att socialtjänsten kan ta barnen ifrån 

föräldrarna. En trådstart som denna startar en debatt om socialtjänstens roll och väcker 

frågetecken kring förtroendet om socialtjänsten som ett hjälpande organ. I tråden återfinns 

även diskussionen kring socialtjänstens prioriteringar i de här frågorna. Diskussionen leder 

in på om man som ensamstående mamma har möjlighet att få hjälp eller om socialtjänsten 

endast ser till barnen.   

 

Socialtjänsten framställs som en instans man behöver undvika om problematiken innefattar 

barn. Det är enligt foraanvändare bättre att välja andra alternativ såsom AA eller 

beroendemottagningen. Socialtjänsten framställs som osäkert då de inte vet vilka 
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konsekvenser som blir av att kontakt tas. Detta återspeglas även i kunskapssökande frågor i 

temat gällande alkohol och droger. 

 

Analys av opinionsbildande inlägg 

De opinionsbildande inläggen vi har redogjort för har som syfte att sprida trådstartarens 

erfarenheter av socialtjänsten. Förhoppningen är tillsynes att få med sig flera mot 

socialtjänsten. I detta avsnitt kommer en analys av resultaten att redovisas. Analysen görs 

med två av de tidigare beskrivna maktbegreppen, vilka är: relationell samt intentionell makt.  

 

Utmärkande för denna typ av inlägg är att socialtjänsten huvudsakligen framställs i negativ 

dager samt att makten som socialtjänsten har ofta synliggörs i inläggen. Skau (2001) menar 

att i dagligt tal associeras makt som någonting negativt och många människor vill undgå att 

utsättas för andras maktutövning. När makten associeras negativt är det oftast på grund av 

hur makten används och hur den fördelas, makten i sig är inte negativ. Som tidigare 

redogjorts för är motstånd ett viktigt begrepp inom det relationella perspektivet på makt (jfr. 

Franzén 2010). Med detta perspektiv applicerat på resultatet fungerar de opinionsbildande 

inläggen som ett sätt att göra motstånd. När personerna känner sig maktlösa och överkörda 

av beslut som tagits av socialtjänsten finner de ett sätt att strida mot denna makt genom att 

göra motstånd. Ett citat som tidigare presenterats och som påvisar detta är: ”Kidnappad av 

socialtjänsten. En familjemedlem har drabbats av ett fruktansvärt övergrepp. Hur ska jag 

göra för att sprida detta för att öppna ögonen för maktmissbruket som sker?...” I det här 

exemplet är det trådstartaren som gör motstånd genom att hänga ut handläggare och 

publicera detta öppet på fora som når ut till många människor. Genom att belysa att 

socialtjänsten har agerat fel, enligt trådstartaren själv, sprids en negativ bild av 

socialtjänsten i offentligt fora, vilket i sin tur skulle kunna resultera i mindre legitimitet för 

socialtjänsten.  

 

Dessa redovisade resultat under temat opinion kan även tolkas utifrån ett intentionellt 

perspektiv. Med detta perspektiv av makt ligger kraften i viljan av ett handlande subjekt 

med avsikter och ett mål. Subjektet kan vara en person eller en grupp som handlar med 

bestämda avsikter (Franzén, 2010). Eftersom trådstartare önskar föra opinion i fora och på 

så vis sprida sina erfarenheter bland andra, har trådstartarna ett syfte - en intention. Avsikten 
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med att skriva i fora kan vara, som tidigare redogjorts för, att sprida de åsikter som finns om 

socialtjänsten och dess agerande, det vill säga att det finns ett mål. Med denna intention kan 

målet liknas med en strävan efter att minska legitimiteten hos socialtjänsten. 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka i vilka sammanhang socialtjänsten förekommer i 

svenska fora på internet och hur socialtjänsten där framställs. Vi har i denna studie kommit 

fram till att socialtjänsten förekommer i fora när det handlar om att trådstartare söker mera 

kunskap eller vill bilda opinion gällande ett specifikt ärende. Vi har också sett att det berör 

frågor gällande ekonomi, barn samt alkohol och droger. Framställningen av socialtjänsten är 

av lite olika karaktär där den huvudsakligen är saklig, men negativa och föga sakliga 

framställningar av socialtjänsten är också vanliga. De negativa framställningarna syftar ofta 

på den maktposition som socialtjänsten besitter. Positiv framställning är minst 

förekommande i det material vi har studerat. Det förekommer även att foraanvändare tar 

socialtjänsten i försvar och påvisar att den bild som framställs i fora inte stämmer överens 

med verkligheten. Utifrån ett maktperspektiv kan vi se att sammanhangen och 

framställningen av socialtjänsten i fora är förknippad med den maktposition som 

socialtjänsten innehar. Detta har enligt oss genomgående påvisats i våra resultat dels genom 

yttranden som direkt påvisar detta där det t.ex. skrivs om socialtjänsten maktmissbruk men 

också att vi kan se makten som en underliggande faktor även om den inte av trådstartare 

uttalas (skrivs). Vi har genom vår analys av resultatet påvisat att ett sätt att se på att 

foraanvändare skriver om socialtjänsten i fora är att se det som ett motstånd till den 

överlägsenhet som socialtjänsten innehar gällande makt.  

 

Utifrån den förförståelse och tidigare erfarenhet som tidigare presenterats hade vi innan 

denna studie genomfördes en föraning om hur socialtjänsten skulle framställas och vad 

inläggen om socialtjänsten skulle handla om. Vår förförståelse var att det skulle finnas 

många inlägg vars syfte var att väcka opinion och att det nästan uteslutande skulle vara 

negativa attityder till socialtjänsten. Resultatet av denna studie överensstämmer inte med 

denna förförståelse eftersom opinionsbildande inlägg var betydande få jämfört med de 

inlägg vars syfte var att söka kunskap. Vilket också återspeglas i resultatdelen. Att använda 

internet som en källa för att söka efter kunskap överensstämmer med det som vi tidigare 
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påvisat är en av de vanligaste aktiviteterna på internet (jfr. Findahl, 2012). Orsaken till att vi 

förvånas över våra resultat beror på att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning erhöll 

en mer negativ bild av hur socialtjänsten framställs på internet. 

 

Vidare har vi reflekterat över att alla de inlägg vi studerat i fora handlar om ekonomi, barn 

och alkohol och droger, det vill säga individ- och familjeomsorg. Områden inom 

socialtjänsten som handlar om äldreomsorg eller funktionsnedsättningar förekommer inte i 

vårt material. Detta kanske beror på att det inte är känt bland allmänheten att det är 

socialtjänsten som står för dessa tjänster. Det kan även bero på att det som allmänheten 

förknippar socialtjänsten med är just de frågor som berörs av våra resultat.  

 

I tidigare forskning har vi sett liknande resultat som denna studie påvisat. BRIS-

vuxenrapport (2012) visar att föräldrar ringer till dem och uttrycker oro inför en kontakt 

med socialtjänsten, vilket grundar sig i att socialtjänsten ibland kan användas som 

hot/maktmedel. Liknande inställning är vanligt förekommande i fora då det ofta diskuteras 

hur socialtjänsten har agerat gällande barnfrågor. Dessa diskussioner innehåller ofta 

otillfredsställande agerande från socialtjänstens sida som påvisar omhändertagande av barn. 

Det är en orsak till att foraanvändare är rädda för socialtjänsten och inte gärna vänder sig 

dit. Detta yttrar sig i inlägg som: ”För att de kan ta ens barn, kanske? Det är nog vanligt att 

föräldrar är rädda för anmälningar.”. Detta är något som även påvisats i tidigare forskning 

utförd av Winston Lecroy och Stinson (2004). Överensstämmande mellan våra resultat och 

BRIS vuxenrapport (2012) är också att det i fora förekommer frågor om vad socialtjänsten 

kan göra och vilken typ av hjälp de kan få. Det har yttrat sig i att foraanvändare frågar vilka 

befogenheter som socialtjänsten har, vilket vi tolkar som en fundering över vad 

socialtjänsten kan hjälpa till med.  

 

Under avsnittet Kunskapsläge frambringades Muuris (2010) studie som visade resultat på 

missnöje riktat mot välfärden. De som visade mest missnöje vad de som brukade systemets 

tjänster. Liknande resultat frambringas i denna studie då resultatet visar att de som skriver 

opinionsbildande inlägg har en anknytning till välfärdssystemet och närmare bestämt 

socialtjänsten. Detta resultat tyder på att dessa foraanvändare har en kontakt inom 

socialtjänsten eftersom inläggen frambringar missnöje utifrån egna erfarenheter. Staniforth 

et al., (2014) visar på ett motsatt resultat genom att visa på att uppfattningen av socialt 
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arbete blir mer positivt efter att kontakten har tagits. Medan Andersson och Göransson 

(2009) fann att medborgare har olika attityder till om socialtjänstens arbete är bra eller 

dåligt.  

 

Delade uppfattningar förekommer i den tidigare forskningen vi presenterat om vad 

socialarbetarens roll är. Dels anses socialarbetare vara en hjälpare på individnivå (Winston 

Lecroy & Stinson 2004; Staniforth et al., 2014) men också någon som utför arbete på 

samhällsnivå (Knežević & Butler, 2003). I Andersson och Göranssons (2009) studie påvisas 

socialsekreterare inneha en stödjande roll. I vårt resultat framkommer inget annat än att 

socialtjänsten agerar på individnivå, inget om samhällsnivå framträder och heller inte 

någonting om att socialtjänsten skulle vara stödjande i sin roll.  

 

En försiktig jämförelse görs även med tidigare forskning utifrån att socialtjänsten har 

uppskattats inge ett lågt förtroende (Vision, 2008; Andersson & Göransson, 2009), vilket 

synliggörs i vårt resultat genom att det framställs som att socialtjänsten inte gör någonting, 

och att det efterfrågas hjälp för att få dem att agera. Detta yttrar sig i hur de 

opinionsbildande inläggen utformas samt i inlägg där det ifrågasätts om socialtjänsten får 

agera på det sättet de har gjort. Missnöje av att ingenting görs när en anmälan inkommit till 

socialtjänsten återspeglas även i BRIS vuxenrapport (2012).  

  

Faktum är att socialtjänsten är hierarkisk överordnad enskilda medborgare och detta 

framgår även i vår studie (jfr. Franzén, 2010). Vi började arbetet med denna studie med en 

induktiv ansats. Vartefter att empirin hade samlat in upptäckte vi att det som speglades i 

fora kunde kopplas ihop med olika maktförhållanden. Makt som teoretisk ansats har i 

studien medfört att vi har kunnat skapa oss en större förståelse för sammanhangen där 

socialtjänsten förekommer samt hur de framställs i fora. En begränsning i analysen kan vara 

att vi endast använt en teoretisk ansats. Möjligen hade studien kunnat bringa en bredare 

förståelse, och alternativa tolkningar med ytterligare en teoretisk ansats. Dock har makt i sin 

tur frambringat flera olika perspektiv vilket ändock bedömts vara tillfredsställande.  

 

Förslag på vidare forskning 
Eftersom vi inte kunnat finna tidigare publicerad forskning som helt överensstämmer med 

vårt syfte uppmuntrar vi till att vidare undersöka detta. Dessutom uppmuntrar vi till att 
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undersöka hur socialtjänsten framställs i dagligt tal och om möjligt att studera olika 

mötesplatser där det sker mänsklig interaktion. Även om vi funnit att undersökningar gjorts 

angående attityder till socialtjänsten har dessa varit relativt små, önskvärt vore att undersöka 

detta i ett större sammanhang.  
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