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Sammanfattning 

Internet har blivit en stor del av människors vardag och ett ställe där allt fler söker 
information. Detta gäller även inför kontakt med socialtjänsten. Den information som 
klienterna fått ta del av kan tänkas påverka hur förtroendet för socialtjänsten ser ut. 
Ett ställe för att söka information och dela sina erfarenheter med andra är via 
webbforum såsom www.familjeliv.se, som är utgångspunkten för vår studie. Syftet 
med uppsatsen var att undersöka de åsikter som framställs i förhållande till 
socialtjänsten utifrån de föreställningar, erfarenheter och upplevelser som framställs 
på forumet genom en tematisk analys. Det vi kom fram till var främst att det finns en 
huvudsakligen negativ bild av socialtjänsten på forumet. Denna negativa bild verkar 
grundas i en okunskap kring socialtjänstens arbetssätt och handlingsutrymme. Vi har 
även sett att det är den enskilda socialsekreteraren som får stå för hur erfarenheten 
med socialtjänsten var och inte socialtjänsten i stort, vilket ytterligare tyder på en 
oförståelse för arbetet. Denna rådande negativa bild och de åsikter som uttryckts 
verkar även påverka vissa medlemmar till att inte söka hjälp hos socialtjänsten, vilket 
är problematiskt. Socialtjänsten behöver därför ta ett ansvar för att tydliggöra arbetet 
och dess begränsningar, förslagsvis genom att socialtjänsten tar plats i den offentliga 
debatten på sociala forum. 
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1. INLEDNING 
Samhället är i konstant förändring och information sprids snabbare än någonsin. Vi tar ständigt del av 
andras åsikter och tankar via sociala medier och andra forum på internet. En av de största 
anledningarna till att vi använder oss av sociala medier är enligt Ridings och Gefen (2004) att vi vill ta 
del av den information som delas online. De åsikter som vi tar del av online kan i sin tur tänkas påverka 
vår inställning till olika fenomen beroende på vad vi läst om ämnet (Dunn, Leask, Zhou, Mandl, & 
Coiera, 2015; Lee & Chun, 2016). 

De åsikter och tankar människor har om socialtjänsten som uttrycks på internet kan därför tänkas 
påverka hur mötet upplevs. Det kan ge en effekt på klienternas inledande inställning vilket kan påverka 
dels hur hög tröskeln blir till att söka hjälp, dels hur klientmötet och relationsbyggandet blir. Daneback 
och Sorbring (2016, s. 21) skriver i Socialt arbete och internet om hur den professionella rollen har 
förändrats i samhället efter internets frammarsch. Idag har alla tillgång till internet och den ofantliga 
mängd information som finns tillgänglig, både från experter och lekmän. 

All denna tillgängliga information gör det lättare för individer att ta reda på information på egen hand. 
Det finns många fördelar med lättillgänglig kunskap; det är ekonomiskt, demokratiskt, tidssparande 
och kan minska maktskillnader mellan klient och professionell. Trots alla dessa positiva aspekter finns 
det faror med information som delas, om det är så att den är felaktig eller inte representativ för 
verkligheten. Det kan leda till att individer ifrågasätter experter samt de professionella på grund av den 
information de fått online. Ett exempel på när vem som helst kan vara med och publicera information 
oavsett expertis är webbforum. På ett webbforum diskuteras ämnen och åsikter fritt av medlemmarna 
utan granskning. Enligt Lee och Chun (2016) är det inte den åsikt som är sannast som får spridning, 
utan den som är mest populär. Detta kan leda till att rykten och desinformation om organisationer 
sprids (Lee & Chun, 2016). 

Bakgrund 
Vad är egentligen ett webbforum och hur kan det användas av användare för frågor kring 
socialtjänsten? Webbforum utvecklades under 2000-talet i samband med att internet blev vanligare i 
folks hem. Med internet hemma fanns en möjlighet för gemene man att ställa frågor och diskutera 
ämnen med likasinnade och folk med tidigare erfarenheter oavsett tid på dygnet eller distans. Forumen 
kan bedrivas i olika regi och de används huvudsakligen för att deltagarna ska kunna dela med sig av 
sina erfarenheter, livshändelser eller råd. Ett av de största webbforumen på svenska är 
www.familjeliv.se. Redan år 2016 hade forumet varje vecka 500 000 unika besökare och 20 000 inlägg 
skrevs (Alstam, Plantin & Daneback, 2016, s. 136)1. På forumet finns inte bara frågor som rör 
föräldraskap utan trådarna kan även användas för att få information, råd och vägledning om andra 
frågor, exempelvis socialtjänsten (Alstam, Plantin & Daneback, 2016, s. 136–137, 139). Mängden 
information som går att finna på denna sida är stor och kunskapen skapas och delas av medlemmarna 
själva. Vilka medlemmarna är framgår inte utan de alla skriver bakom olika alias. Att vem som helst 
kan skriva i forumen utan att ge sig tillkänna betyder även att informationens trovärdighet kan 

                                                
1 Inga nyare siffror än från 2016 har kunnat hämtas. 
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ifrågasättas. Detta eftersom informationen inte är faktagranskad och deltagarna själva får avgöra vad 
som är trovärdigt eller inte. 

Det finns många anledningar till att vända sig till webbforum för att få stöd, svar och råd. Vissa söker 
kunskap på webbforum eftersom den information som går att hitta i tidningar eller på 
informationshemsidor på nätet har alltför generella beskrivningar som inte svarar mot en specifik fråga, 
eller upplevs som motsägelsefull (Alstam, Plantin & Daneback, 2016, s. 140). Det är även en viktig 
demokratisk princip att information ska vara tillgänglig för alla, samt att alla ska ha rätt att dela med 
sig och ta del av de åsikter som finns. Malmö har därför infört en insats som kallas ‘’soctanter på nätet’’ 
och är en socialrådgivning på nätet som vägleder Malmöbor. På hemsidan kan det ställas anonyma 
frågor kring missbruk, ekonomi och andra sociala frågor som berör socialtjänstens arbete. Såväl 
frågeställare som besvarare är anonyma och svaren skrivs av utbildade socionomer som jobbar inom 
olika delar av socialtjänsten. Detta forum används även för att avdramatisera och synliggöra 
socialtjänsten (Malmö stad, 2020, 2 maj). 

Alstam, Plantin och Daneback (2016, s. 136) liknar användningen av webbforum med en trend i vårt 
senmoderna samhälle som kännetecknas av egen kunskapssökning och mindre tilltro till experter. Med 
hänsyn till att socialtjänsten har till uppgift att hjälpa de utsatta i samhället och fungera som ett 
skyddsnät kan detta bli problematiskt. Att folk faktiskt vågar söka sig till socialtjänsten är en viktig 
förutsättning för att socialtjänsten ska kunna erbjuda hjälp och stöd. Det är inte otänkbart, utan 
tvärtom sannolikt, att om socialtjänsten får ett negativt rykte via den bild som sprids på internet, 
kommer även inställningen och benägenheten att söka hjälp förändras. Detta gäller även för de åsikter 
som sprids via webbforum och mer specifikt för denna uppsats – forumet Familjeliv. Det är därför av 
intresse att ta reda på vilka åsikter och erfarenheter som delas på forumet, och på vilket sätt detta sker, 
för att kunna ta reda på vad socialtjänsten kan göra för att förbättra sig och därigenom i förlängningen 
också den mediala bilden. 

Problemformulering 
Bilden som individer har av socialarbetares expertis och socialtjänstens rykte är av stor betydelse. Har 
individer inte förtroende för socialtjänsten kan det tänkas hindra individers motivation till att dels söka 
hjälp och dels vara mottaglig för hjälp. Detta är även något som framhålls i SOU 2018:2, dvs. att det 
är viktigt för socialtjänstens förebyggande arbete att socialtjänsten “är känd för att ge människor ett 
gott bemötande” (s. 44). 

En följdfråga är därför hur socialtjänsten faktiskt beskrivs på webbforum såsom Familjeliv. Att 
analysera de åsikter som framhålls i forumet om socialtjänsten kan tänkas ge vägledning i vad 
socialtjänsten gör “bra” respektive “dåligt” i klientens ögon. Det vill säga ge viktig feedback till både 
socialtjänsten i stort och den enskilde socialarbetaren angående hur arbetet uppfattas av personerna 
som omfattas av verksamheten. En annan viktig aspekt är att en analys av innehållet i webbforum kan 
ge en insyn i hur klientens åsikter kan tänkas vara vinklade inför det första mötet med sociala arbetare 
om läsare sedan blir aktuella klienter hos socialtjänsten. Genom att få kunskap om detta kan 
socialarbetaren redan inför det första mötet vara beredd att kunna bemöta klienters förutfattade 
meningar på ett adekvat sätt. Detta är viktigt eftersom det behövs en god och tillitsfull relation mellan 
socialarbetare och klient för att åstadkomma goda resultat (Eriksson, 1999, s. 38). Slutligen bör nämnas 
att vi även anser att det existerar få studier som analyserar erfarenheter av socialtjänsten i förhållande 
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till sociala medier/webbforum, vilket tyder på att det råder ett visst underskott av information gällande 
dessa frågor. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka åsiktsbildning kring socialtjänsten utifrån föreställningar, 
erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten som beskrivs på webbforumet Familjeliv. 

Frågeställningar: 

- På vilka sätt skapas föreställningar om socialtjänsten genom forumanvändarnas interaktioner? 
- Vad händer när en åsikt är avvikande i förhållande till andra åsikter på Familjeliv? 
- Hur framställs socialtjänsten och socialarbetaren på forumet Familjeliv?  

Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras en lista med de begrepp vi använder och hur vi definierar dem i uppsatsen. 

Socialtjänst: I prop. 1979/80:1 Del A s. 153 definieras socialtjänst såsom “varje social insats som 
socialnämnden ansvarar för och som direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgör medel för 
verksamhetens måluppfyllelse. Härmed avses också verksamhet som socialnämnden inte direkt har 
hand om men har ett övergripande ansvar för”. På forumen och i vardagligt tal omnämns socialtjänsten 
ofta som “soc” eller “socialen”. Ofta åsyftas kommunens individ- och familjeomsorg eller ekonomiskt 
bistånd. Detta stämmer framförallt in på forumet eftersom det handlar om familjeliv. 

Sociala medier: Begreppet sociala medier kan uppfattas som brett och svårdefinierat vid en första 
anblick. För uppsatsen har Nationalencyklopedins definition av sociala medier används. Enligt 
Nationalencyklopedin är sociala medier ett “samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 
användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (NE, 1, u.å.). 
Sociala medier skiljer sig även från andra massmedier genom att innehållet produceras av användarna 
själva genom kommunikation. Den vanligaste formen av social media är webbtjänster vilket innebär 
att ett företag äger de servrar som hemsidan byggs upp av men det är användarna själva som skapar 
innehållet. Detta innebär även att det inte behövs kunskap eller ekonomiska medel för användarna att 
förmedla information sinsemellan (NE, 1, u.å.). Med hänsyn till denna definition är webbforum i 
allmänhet, och därmed familjeliv.se, att betrakta som ett socialt medium i form av en webbtjänst, då 
användarna själva skapar innehållet på plattformen. På dessa forum finns det olika personer med olika 
benämningar. Två av dessa är trådstartare och moderatorer: 

Trådstartaren, eller som den ofta benämns på Familjeliv, TS, är den personen eller personerna som 
skriver det första inlägget i tråden (Familjeliv, 2020, 1). 

Moderatorerna på Familjeliv är medlemmarna som tilldelats befogenhet att styra upp en tråd när 
medlemmar agerar på ett sätt som inte stämmer överens med forumets riktlinjer. Moderatorerna kan 
då uppmana, anmäla och plocka bort inlägg. Det kan till exempel röra sig om medlemmar som bryter 
mot forumets egna riktlinjer som kallas för ”netetikett” som handlar om hur andra ska behandlas på 
forumet, eller om en viss kommentar är utanför ämnet som tråden handlar om, det vill säga OT (off 
topic). Moderatorerna kan även delta som privatpersoner. Däremot ska deras privata åsikter inte tolkas 
som uttalande från familjeliv.se (Familjeliv, 2020, 2; Familjeliv, 2020, 3; Familjeliv, 2020, 4). 
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Disposition 
I detta första kapitel har uppsatsen inletts med en presentation av problemområdet, syftet, 
frågeställningar och begrepp. Med detta i åtanke ska i kommande avsnitt göras en genomgång av 
tidigare forskning med fokus på tydlighet och förtroende i socialtjänstens bemötande, åsikter och 
förtroende på sociala medier samt traditionella medier och socialt arbete. Därefter presenteras det 
teoretiska ramverket som består av metodval och etiska överväganden. Detta kommer följas av en 
analys- och resultatdel där uppsatsens resultat kommer redogöras för. Uppsatsen kommer sedan 
avslutas med en diskussion där vi bedömer vilka slutsatser som kan dras utifrån det resultat vi kommit 
fram till. 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Detta kapitel avser att ge en överblick över den rådande forskningen gällande vikten av tydlighet och 
förtroende i socialtjänstens arbete, hur åsikter och förtroende i påverkar oss i sociala medier samt hur 
traditionell media, exempelvis tidningar, kan påverka det sociala arbetet och inställningarna till det. 
Härvid bör nämnas att vi anser att det går att dra paralleller mellan olika typer av media. Därigenom 
blir forskning om traditionella medier av betydelse för vår studie som berör sociala medier. Kapitlet 
kommer avslutas med reflektioner över den tidigare forskningen. 

Sökprocess 
Sökningen av tidigare forskning har gjorts i Uppsala universitetsbiblioteks databas, där vi sökte på 
forskning som är vetenskapligt granskad. Vi har även gjort en kedjesökning inom den forskning vi har 
funnit. Vid sökningen användes olika sökord för att finna relevant forskning. Dessa sökord har vi 
sammansatt i olika konstellationer. Sökorden var på både engelska och svenska. Vi har även använt 
oss av asterisk för att få sökträffar på olika böjningsformer av sökorden. 

De engelska sökorden var: virtual community, community, online, support, experience, social work, 
social influence, network, opinion, experience, media, journalist och attitude 

De svenska sökorden var: forum, internet, bemötande, socialtjänsten, påverkan, socialt arbete, 
myndighet, media, journalistik och attityd. 

Tydlighet och förtroende i socialtjänstens bemötande 
Ett första möte med socialtjänsten kan vara obehagligt för många eftersom socialtjänsten är en 
myndighet som kan ingripa i personers privatliv. Det är därför av stor vikt att de personer som kommer 
i kontakt med socialtjänsten får ett bra bemötande samt en förståelse för de åtgärder som vidtas från 
socialtjänstens sida. Detta är även något som tidigare har studerats och är relevant för vår studie för 
att förstå interaktionen mellan klienterna och socialarbetare som beskrivs på Familjeliv. Hur 
bemötande och tydligheten i mötet fungerar kan därigenom återspeglas i de inlägg som skrivs på 
forumet.  

Eriksson (1999) skriver, i sin studie om bemötanden inom socialtjänsten att en grundläggande 
beståndsdel i alla relationer är tillit, något som givetvis även gäller i relationen mellan socialarbetare 
och klient. Studien baseras på intervjuer och de flesta klienter anser att de blivit väl bemötta, särskilt 
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de intervjupersoner som själva sökt kontakt med socialtjänsten. En del berättar emellertid att de aldrig 
känt sig hörda samt har en misstro för socialtjänsten. Några intervjupersoner tar upp att de tycker att 
det är svårt att vara i ett beroendeförhållande till socialtjänsten. Detta innebär i sin tur att vissa 
intervjupersoner försöker hitta hjälp på egen hand via andra aktörer än socialtjänsten. Vissa 
intervjupersoner nämner även att de inte vet vad som gäller i mötet med socialtjänsten och att regler 
upplevs som godtyckliga. Vissa beskriver att avslag inte motiveras tydligt och att de inte vet varför 
utkomsten blev som den blev. 

Croona (2003) tydliggör i sin avhandling om bemötande och etik inom vården att kompetens och etisk 
medvetenhet är viktigt för att uppnå ett gott bemötande. Hon såg att det kan finnas en diskrepans 
mellan vad professionella och klienter anser vara ett gott bemötande eftersom den professionella utgår 
från sina egna erfarenheter. Det viktigaste för klienten var att den professionella inger hopp och ser 
klientens egna resurser. Även om studien skriver om bemötandet inom vården anser vi att den kan 
vara behjälplig eftersom studien berör bemötandet mellan klient och profession. 

Forslund och Hedström (2000) gjorde en studie där 12 socialsekreterare intervjuades om bemötande. 
Även kommunernas riktlinjer om information till klienter jämfördes. De intervjuade beskrev att 
bemötandet var viktigt, framförallt vid det första mötet. Det problem som synliggjordes i studien var 
att informationen till klienterna skiljde sig åt mellan kommunerna, framförallt vilken information som 
gavs innan/vid det första mötet. Detta kan skapa förvirring för klienter om vad det är som egentligen 
gäller och komma i vägen för ett gott bemötande. De skriver även att det är viktigt för en organisation 
att ta del av klagomål för att kunna bemöta sina klienter. 

Åsikter och förtroende på sociala medier 
Internet har sedan sin begynnelse gett människor möjligheten att kommunicera online och har blivit 
ett världsomfattande fenomen (NE, 2, u.å.). Några av anledningarna att använda sig av internet och 
webbforum är enligt Plantin och Daneback (2009) liksom Ridings och Gefen (2004) att hitta vänskap, 
information eller stöd. Enligt Plantin och Daneback (2009) söker sig många föräldrar, särskilt 
mammor, till webbforum just för att få stöd och information om familjelivet men även för att helt 
enkelt utbyta erfarenheter med andra föräldrar. De beskriver vidare hur föräldrar inte längre är nöjda 
med enkla artiklar som handlar om föräldraskap, utan kräver mer erfarenhetsbaserad information. 

En ytterligare anledning till varför föräldrar söker sig till webbforum är ett minskat stöd och 
erfarenhetsutbyte gällande familjefrågor i det egna sociala nätverket. Plantin och Daneback (2009) 
beskriver hur föräldrar med barn som lider av psykiska sjukdomar, neurologiska störningar eller autism 
i hög grad uppskattar det sociala och emotionella stödet de får via internet. Enligt författarnas mening 
bör organisationer och institutioner utnyttja fördelarna med användandet av webbforum, till exempel 
möjligheten att nå ut till ett större antal människor på ett mindre kostsamt sätt. Andra fördelar är 
möjligheten för föräldrar att förbli anonyma i kontakter med professionella och att föräldrarnas behov 
av information effektivt tillgodoses dygnet runt. 

Plantin och Daneback (2009) lyfter emellertid också en del problem med denna utveckling där föräldrar 
i högre utsträckning använder sig av internet för att få stöd och information. Ett av dessa är bristen på 
närhet och fysisk kontakt när föräldrarna deltar i diskussionsgrupper. Andra problem är att det kan 
förekomma intensiva bråk inom grupperna, där deltagarna är oförskämda och/eller respektlösa. 
Plantin och Daneback (2009) påpekar dock att en del andra studier av internetbaserade 
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diskussionsgrupper visat motsatsen, där diskussionsgruppsmedlemmarna följer en sorts "netikett", 
som innehåller både formella och informella regler för respektfull kommunikation på internet. Det kan 
vara en av många orsaker till att många föräldrar rapporterar överväldigande positiva upplevelser av 
stöd via internet. 

Det finns även studier som inte direkt anknyter till familje- och föräldrafrågor, utan mer generellt 
undersökt varför människor använder internet och sociala medier. Hermida, Fletcher, Korell, och 
Logan (2012) menar i sin studie att nyhetsförbrukning är en viktig anledning till bruk av sociala medier. 
Studien bestod av en onlineundersökning som utredde kanadensares syn på att ta del av nyheter via 
sociala medier. De fann att 40 % av alla respondenter använde sociala medier som främsta nyhetskälla. 
Respondenterna ansåg även att de uppskattade att ta del av nyheter online eftersom det gav ett större 
utbud av nyheter och att de fick ta del av nyheter i realtid. Även om sociala interaktioner alltid har 
påverkat hur nyheter sprids pekar denna studie på att sociala medier blir en viktig aspekt i hur vi tar 
del av nyheter. 

En ytterligare intressant fråga är vilken betydelse som exponering mot åsikter online har beträffande 
åsiktsbildning. Dunn et. al. (2015) försökte ta reda på om exponering för negativa åsikter online hade 
inverkan på om en person själv uttrycker negativa åsikter online efter exponeringen. Hypotesen var att 
så var fallet. Detta testades på plattformen Twitter, där användare kan dela texter och bilder. En s.k. 
tweet är benämningen på ett inlägg som en medlem gjort. För att testa detta observerades alla 83 551 
tweets som postats om ett vaccin på Twitter under en period. Dessa tweets kategoriserades som 
positiva, neutrala eller negativa med hjälp av maskininlärning. Resultatet av studien visade att de som 
genom sina sociala förbindelser på Twitter exponerats för negativa åsikter hade större sannolikhet att 
själva posta negativa tweets. Dessa hade 37,78 % sannolikhet att posta negativa kommentarer jämfört 
med 10,92 % av de som exponerats för huvudsakligen positiva/neutrala tweets. 

En annan studie som handlar om effekten av att exponeras för åsikter på sociala medier gjordes av Lee 
och Chun (2016) med hjälp av två olika experiment. I ett av experimenten fick en tvådelad testgrupp 
se en video med en man som pratar negativt om restaurangkedjan McDonalds. I videon förekom det 
för den ena delen av testgruppen främst negativa kommentarer att läsa under videon och för den andra 
gruppen främst positiva kommentarer. Frågan var om dessa kommenterar hade en inverkan på 
individernas attityd gentemot företaget. Författarna ville även undersöka deras vilja att tala ut online 
baserat på deras tidigare attityder till företaget innan de sett den negativa videon och tagit del av de 
kommentarer som uttryckts. 

Resultatet visade att deltagarna med tidigare negativa attityder mot företaget hade en större ”latitud för 
acceptans”, det vill säga en större acceptans av negativa kommentarer än positiva kommentarer eftersom 
det ligger närmare deras initiala åsikt. Denna skillnad beträffande inställningen till positiva och negativa 
kommentarer upptäcktes emellertid inte bland personer med positiva tidigare attityder. Dessa personer 
betraktade innehållet på ett kritiskt sätt och var inte mottagliga för de negativa åsikterna. Studien visade 
även att både tidigare inställning och typ av kommentar hade stor effekt på individernas attityder. I de 
fall där kommentaren var både positiv och negativ var det lättare för respondenterna att svaja i sina 
åsikter eftersom de fanns delar i kommentaren som stämde överens med deras egna åsikt. 

När det gäller villigheten att prata såg författarna en tendens till att de med negativa åsikter hade en 
större sannolikhet att uttrycka sin åsikt online, framförallt om det redan fanns negativa kommentarer 
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uttryckta. För människor med positiva tidigare attityder verkade emellertid deras villighet att prata 
online inte påverkas av andras kommentarer online, oavsett åsiktsvinkling. 

Ytterligare en studie om hur andras kommentarer påverkar individers egna åsikter har utförts av 
Stylianou och Sofokleous (2019). De ville ta reda på huruvida kommentarer online kopplade till 
nyhetsinnehåll inverkade på attityden till flyktingar hos universitetsstudenter. De fann att de som läst 
positiva kommentarer minskade sina fördomar. Däremot minskades inte fördomarna om man redan 
hade en stark åsikt. Negativa kommentarer påverkade inte fördomarna hos studenterna. 

Ett antal studier har genomförts gällande hur trovärdig en kommentar online uppfattas. Graf, Erba 
och Harn (2017) studerade hur anonymitet och hövlighet (eng. civil) påverkade uppfattningen och 
trovärdigheten hos en kommentar. De fann att ohövliga kommentarer sågs som mindre trovärdiga och 
hövliga kommentarer ansågs vara mer trovärdiga. Det spelade inte någon roll i studien om skribenten 
i fråga var anonym när det kom till trovärdigheten eller inte. En annan forskare som studerade inverkan 
av anonymitet på kommunikation via datorer är Christopherson (2007). Hon skriver om anonymitet i 
termer av social anonymitet, det vill säga upplevelsen av att andra eller en själv är oidentifierbara. 
Christopherson (2007) menar att denna upplevda anonymitet leder till att det sociala spelfältet utjämnas 
eftersom mer socialt utsatta grupper, till exempel minoritetsgrupper, kan få mer inflytande då de 
negativa aspekterna av att tillhöra en socialt utsatt grupp inte framkommer lika tydligt. Andra aspekter 
som kan påverka hur kommentarer uppfattas är det sociala kapitalet. Grabner-Kräuter och Bitter 
(2013) studerade förhållandet mellan socialt kapital och förtroende på sociala nätverk. De fann att ett 
stort sociala kapital underlättade för medlemmar att påverka vad som hände på de sociala nätverken 
och vilken respons de fick. 

Traditionella medier och socialt arbete 
En demokrati kan inte fungera utan yttrandefrihet och olika sätt att komma till tals. Medier ger en 
möjlighet för människor att komma till tals och används för att samhällsmedborgarna ska vara 
informerade om vad som händer. Det är genom media som medborgares grundläggande rätt att kunna 
utkräva ansvar från exempelvis myndigheter i praktiken säkerställs. Socialt arbete och socialtjänsten 
framställs ofta i media. Det är intressant att se hur forskningen beskriver traditionell medias påverkan 
på socialt arbete eftersom media av olika slag agerar som informationskällor, som kan ha en påverkan 
på synen av socialt arbete. 

Cooper (2005) beskriver på vilket sätt media påverkar socialtjänsten (dess ungefärliga motsvarighet i 
USA – myndigheten med ansvar för att skydda utsatta barn). Hon menar att media har ett allt större 
inflytande på den allmänna opinionen och media har generellt sett en negativ ståndpunkt mot 
socialtjänsten, vilket också påverkar myndigheternas förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. I sina 
undersökningar samlade hon in data från mediekällor, intervjuer och arkivmaterial. Hon genomförde 
även observationer för att kunna undersöka om medias rapportering haft någon effekt på de beslut 
som ledningen för socialtjänsten fattat, och om de enskilda socialarbetarna hade påverkats. Resultatet 
av studien visade att amerikansk media uppvisade stor misstro mot stora byråkratiska organisationer 
och saknade förtroende. I medias rapportering uttrycktes ofta ”oro” över att socialtjänsten tar barnen 
från sitt biologiska hem. Socialtjänsten befann sig ofta i ”kris” och var ”underfinansierad” och 
”underbemannad”. En problematik var att socialtjänsten inte kunde uttala sig i media på grund av 
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sekretess. Det framkommer i resultatet att allmänheten hade många frågor kring socialtjänstens 
ärlighet, uppriktighet och ansvarstagande. 

Resultatet visade även att allmänheten, media, arbetare och klienter först och främst är intresserade av 
att skydda barnen. Däremot framgick inte i rapporteringen det faktum att begränsningar kan finnas 
avseende socialarbetarens faktiska möjligheter att påverka och skydda ett barn i ett enskilt fall. Det 
saknas med andra ord i regel förståelse för vad socialarbetaren har makt att göra. 

Sammantaget konstaterar Cooper (2005) att traditionella medier vanligtvis är mycket kritiska till 
myndigheter såsom socialtjänsten. Denna negativa bild tenderar enligt hennes studie att leda till 
organisatoriska förändringar inom socialtjänsten, vilka i sin tur leder till att arbetet för enskilda 
socialarbetare oftare försvåras. Något som i slutändan drabbar klienterna negativt, och därmed bidrar 
till den negativa bilden av socialtjänsten. Cooper (2005) menar att myndigheter istället bör öka 
kommunikationen med allmänheten och delta i den offentliga debatten. Exempelvis bör negativa 
mediala skildringar bemötas med officiella svar för att öka den allmänna förståelsen för socialtjänsten. 

Det finns ytterligare studier som beskriver hur media konstruerar en negativ bild av socialtjänsten. 
Cordoba (2017) analyserade nyhetsskildringen av socialtjänsten i Australien för att se hur 
nyhetsmedierna skildrar yrket och vilken inverkan det får på socialarbetare. Resultatet visade att det 
inte skrevs om socialtjänsten om det inte var i extremfall. Det saknades en reell förståelse för det sociala 
arbetet i media. Cordoba (2017) nämner hur USA har lyckats stärka socialarbetares status genom 
medial närvaro och skildringar av det sociala arbetet. Enligt Cordoba (2017) behöver socialarbetare 
uppmuntras att delta i den offentliga debatten för att förbättra den mediala bilden. Även Stone, Ekman, 
English och Fujimori (2008) drar slutsatsen att det sociala arbetet behöver få plats i den offentliga 
debatten. De beskriver hur media kan ge en skev och stigmatiserad skildring av socialt arbete samt de 
personer som tar del av det sociala arbetets insatser. Det är viktigt för socialtjänsten att öka 
medvetenheten om socialt arbete och korrigera eventuella missuppfattningar. 

Flera studier berör frågan om hur socialtjänsten och dess anställda deltar i den offentliga debatten. 
Lundälv (2019) intervjuade 1 583 socialarbetare om huruvida de aktivt deltog i den allmänna debatten 
genom att yttra sig i media. Resultatet visade att endast en begränsad andel av socialarbetarna deltog. 
De som deltog gjorde det ofta för att yttra sig om den egna arbetsmiljön och arbetsvillkor och alltså 
inte om det sociala arbetet i sig. Några av de socialarbetare som hade deltagit i samhällsdebatten fick 
missnöje och hot riktade mot sig. 

Reflektioner över kunskapsläget 
I dagsläget finns det en del forskning om varför människor använder sociala medier samt hur de åsikter 
som framställs på sociala medier kan påverka andras åsikter. Det finns också studier om relationen 
mellan traditionell media och socialtjänsten. Vi har däremot inte hittat forskning om sociala medier i 
förhållande till just socialtjänst. I den forskning som vi presenterat har många olika metoder använts. 
Många av studierna är kvantitativa, framförallt när det rör hur åsikter och attityder reproducerats. Vi 
har även sett en del studier som är litteraturstudier. De studier som rör förtroende för socialtjänst var 
alla kvalitativa och baserades på intervjuer. De teorier som använts i studierna har även de varit 
varierande men socialt kapital har varit återkommande. 
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De främsta orsakerna till att personer använder sig av webbforum är för att söka information, få stöd 
och utbyta erfarenheter med varandra. En studie tog även upp att det upplevdes som jobbigt för 
personer att vara beroende av socialtjänsten och därför valde de att söka hjälp via andra vägar. En 
sådan väg skulle kunna vara att söka hjälp online, antingen från olika experter eller via andras 
erfarenheter på exempelvis webbforum. En del vänder sig även till webbforum för hjälp då de saknar 
stöd i det egna sociala nätverket. Möjligheten att vara anonym och att webbforum alltid finns 
tillgängliga gjorde det även lättare för personer att fråga om hjälp. En annan intressant aspekt gällande 
webbforum är anonymiteten och hur den påverkar förtroendet för den som skriver. Är det lättare att 
få förtroende för en främling eller inte? Enligt den forskning vi tagit del av spelar anonymiteten ingen 
roll för hur förtroendeingivande en person är på webbforum. Det som däremot inverkade på 
förtroende är hur hövlig en person är i sina formuleringar samt vilket socialt kapital författaren besatte. 
För denna studies vidkommande kan förvisso anonymitet spela roll för hur mycket användarna vågar 
dela med sig av sina upplevelser. Dock är detta inte något som hamnar i fokus för vår analys av empirin 
eftersom detta inte är något som vi anser vara relevant för vårt syfte. 

Ett annat område som är relevant är huruvida åsikter reproduceras och påverkar andra. Flera av 
studierna visade att negativa kommentarer reproducerade negativa kommentarer. En studie tog även 
fasta på att folkopinionen i förhållande till en viss fråga uppskattades av respondenter som sämre om 
individer läst negativa åsikter online ämnet. Det visades även att positiva kommentarer om invandring 
kunde minska studenters fördomar men inte påverka dem om de redan hade en stark åsikt i frågan. 
Sammantaget visar den forskning vi funnit att de åsikter som vi exponeras för påverkar oss, speciellt 
om vi inte redan har en stark motsatt åsikt sen tidigare. Däremot tror vi att medlemmarnas sätt att 
uttrycka sig i skrift tänkas påverka hur de uppfattas av andra, även om anonymitet kan ses som en 
utjämnande effekt av det sociala spelfältet eftersom de negativa aspekterna av att tillhöra en socialt 
utsatt grupp inte framkommer lika tydligt. 

Tillit och förtroende är viktigt för det sociala arbetet. Många studier pekar på att det saknas en förståelse 
för det sociala arbetet och dess begränsningar. Den information som ges kan ses som bristfällig och 
det saknas även information på vissa språk. Ovissheten om hur socialtjänsten arbetar leder till att 
många känner en misstro för socialtjänsten och upplever beslut som godtyckliga. Detta kan även vara 
en tänkbar orsak till att det finns så mycket negativa åsikter om socialtjänsten, som i sin tur påverkar 
och påverkas av den rådande mediebilden. För att uppnå ett gott bemötande behövs information och 
tydlighet om socialtjänstens arbetssätt. Detta kan enligt många studier ske genom att socialtjänsten tar 
del i den allmänna debatten och aktivt sprider kunskap. 

3. TEORETISKT RAMVERK 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp som vi har valt att använda oss 
av för att kunna tolka och förstå empirin. Enligt Bryman (2018, s. 28) skapar begrepp och teorier 
meningar och beteckning på verkligheten. Dessa begrepp och teorier kommer hjälpa oss att organisera 
och få en förståelse för vårt forskningsresultat. Teorier vägleder oftast även forskningsprocessen där 
den insamlade datan presenterar viktiga områden, vilket kopplas till de teorier och begrepp som 
presenteras. Detta är för att hjälpa en att reflektera och organisera data och hitta intressanta fynd i 
materialet. De teorier som vi kommer använda i vår uppsats är Bourdieus teorier/begrepp, social judgment 
theory och the spiral of silence. Vi kommer även använda oss av begreppet stigma. 
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Sociala rummet, fält, kapital, habitus och doxa 
Bourdieu talar om det sociala rummet, som är ett sätt att se hur samhällsstrukturerna i stort är uppbyggda 
av både kapitalvolym och kapitalformer. Detta är ett strukturerat sätt att beteckna systemet av 
relationer mellan olika sociala grupper (klasser och yrkesgrupper), där exempelvis en företagsledare 
och en professor båda har en hög kapitalvolym men företagsledare har mer ekonomisk kapital och 
professorn har mer kulturellt kapital. Ett annat begrepp som är förekommande är sociala fältet vilket är 
ett sammanhang av människor eller institutioner som därefter bildar ett fält genom ett gemensamt 
intresse. Inom fälten är människorna eller institutioner hierarkiskt ordnade där mängden kapital en 
person besitter såväl symboliskt som materiellt utgör personens position inom fältet. Fälten är även 
hierarkiskt ordnade där de som har högst kapital av det som värdesätts inom det sociala rummet 
bestämmer den rådande normen. Enligt Bourdieu befinner vi oss ständigt i olika fält där människor 
kämpar för att bli erkända inom fältet och få bekräftelse från omgivningen. Inom det sociala rummet 
och fältet existerar det tre grundläggande kapital: det ekonomiska kapitalet, det kulturella kapitalet och 
det sociala kapitalet. Dessa typer av kapital används för att bedöma vilken social position en person 
har i det sociala rummet eller fältet (Järvinen, 2007, s. 268–270; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 242–
243). Det symboliska kapitalet är en sammanslagning av en individs olika kapital, vilket kommer att 
beskrivas mer utförligt nedan. I studier av webbforum kan de symboliska tillgångarna vara av vikt 
eftersom de påverkar individens sociala position i samhället, vilket vi förmodar kommer att spegla sig 
i hur medlemmarna uttrycker sig på forumet. Vi kan även resonera kring den bild som finns i samhället 
av socialtjänstens klienter och hur detta kan ha en negativ inverkan på deras sociala position på 
forumen (se stigma nedan). 

Vad gäller de tre kapitaltyperna kan kortfattat sägas att det kulturella kapitalet är det kapital som handlar 
om utbildning, finkulturella värderingar, rätt kontakter stil samt att konsumera ‘’rätt’’ kultur. Detta 
kapital används för att kunna träda in i samhällets maktsfärer. Ekonomisk kapital står för pengar och 
materiella resurser. Det sociala kapitalet utgör de ‘’kontakter’’ personer har genom att vara medlemmar 
i en viss grupp. Detta kapital är den makt man får genom att ingå i ett omfattande och stödjande 
nätverk av relationer. Genom att skaffa sig information och erfarenheter från olika sociala relationer 
kan man således öka sitt sociala kapital och tillskansa sig ökad makt i fältet. En viktig aspekt beträffande 
samtliga kapitaltyper är att ett kapital blir symboliskt när dess värde erkänns av andra medlemmar inom 
samma fält; det signalerar vad olika grupper står för eller inte står för. Med andra ord är alltså 
symboliskt kapital den resurs som erkänns i ett visst socialt sammanhang och visar vilken social 
position medlemmarna har i det sociala rummet eller fältet (Järvinen, 2007, s. 268; Payne, 2015, s. 327). 

Familjeliv.se handlar om föräldra- och familjelivet, vilket i sin tur innebär att ett gemensamt intresse 
för gruppmedlemmarna är att framstå som en god förälder. Därför har vi valt betrakta forumet som 
ett socialt fält i Bourdieus mening. Som ovan framgått använder Bourdieu sina begrepp för att förstå 
det sociala förhållandet mellan olika människor och/eller grupper, och vad de anser som värdefullt 
och viktig inom det sociala rummet och fältet. På forumet Familjeliv kan exempelvis förmåga att skriva 
på ett sätt som är respektingivande vara användbart eftersom det möjligen av medlemmarna erkänns 
vara värdefullt och viktigt. Dessutom kan avsaknaden av en bra livsstil, till exempel att en 
forummedlem är mamma och missbrukare, påverka hennes sociala position i det sociala rummet eller 
fältet (Järvinen, 2007, s. 268–274; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 243). 
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Det symboliska kapitalet uttrycker sig genom habitus, vilket visat sig i hur vi systematiskt visar våra 
livsstilar genom vilka uppfattningar, bedömningar och handlingar vi använder oss av i världen. Habitus 
skapar ett gemensamt sätt att se på omvärlden och kännetecknar en viss livsstil hos en grupp, 
exempelvis hur personer med elitpositioner ofta har ett gemensamt habitus i hur de uttrycker sig i sitt 
sätt att tänka och skriva. Habitus leder oss ofta in i upplevelser eller situationer som bekräftar det vi 
redan vet och att vi undviker situationer där vårt habitus ifrågasätts. Habitus påverkar därefter den 
sociala positionen genom interaktionen mellan de rådande normerna i det sociala rummet (Järvinen, 
2007, s. 269; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 243). I den nätbaserade tillvaron kan vi tänka oss att habitus 
visas i digitala interaktioner till exempel genom sättet att uttrycka sig och genom de skrivtekniska 
kunskaperna medlemmarna visar. 

Som vi tidigare skrivit har vi valt att betrakta Familjeliv som ett fält. Inom fältet existerar doxa vilket 
beskriver vad som är rätt och fel, normalt eller onormalt inom fältet. Det innefattar beteendereglerna 
och förbud inom fältet, exempelvis de “netikett”-regler som tidigare nämnts och som moderatorer har 
till uppgift att upprätthålla. Det existerar dock även en kamp inom fältet mellan de som är etablerade 
och de som är nya inom fältet. De som är etablerade försöker ofta fastslå sitt kapital som det ”verkliga” 
(symbolisk kapital) medan de nya försöker utmana den etablerade ordningen inom fältet genom att 
försöka förändra synen på vilka kapitalformer som ska vara rådande inom fältet. De nya försöker inte 
förstöra hela fältet utan vill endast omstrukturera det för att de ska klättra i hierarkin inom fältet genom 
att påverka deras symboliska kapital (Järvinen, 2007, s. 269–270, s. 273–274). 

Begreppet socialt kapital kan även vara särskilt användbart för oss eftersom man lättare kan nå flera 
personer utanför sin fysiska närhet med hjälp av webbforum, vilket innebär att man kan tillskansa mer 
socialt kapital. Alstam, Plantin och Daneback (2016, s. 142) beskriver hur ensamstående, lågutbildade 
och låginkomsttagare upplevde ett starkare socialt stöd via webbforum, jämfört med de användare som 
hade högre social status i samhället. Enligt författarna kan det bero på att råd och sociala nätverk 
betyder mer för de som har ett begränsat socialt kapital. 

Stigma 
Avvikande upplevelser eller åsikter kan också ta sig mer kraftfulla uttryck. De ämnen och upplevelser 
som diskuteras i relation till socialtjänsten handlar ofta om svåra och utsatta situationer där möjligheten 
till att få definiera situationen och få medhåll och förståelse kan vara påverkad. Engdahl och Larsson 
(2011, s. 110–112; se Goffman, 1963) skriver i sin bok om Goffmans stigmatiseringsbegrepp, vilket 
innebär att medlemmar i en grupp av människor blir diskriminerade eller kritiserade för sina egenskaper 
av andra i samhället. Det är när andra personer i den dominerade gruppen i samhället anser 
något/någon störande, stötande eller hotande som stigmatisering uppstår. Det kan vara när 
minoritetsgruppen bryter mot normer eller moraliska riktlinjer i samhället eller i vissa sammanhang, 
men det kan även vara i frågan om medlemmar bär sig klumpig eller okänsligt åt. Konsekvenserna av 
stigmatiseringen är att människan som stigmatiseras enbart kommer behandlas utifrån stigmat. Att vara 
en klient hos socialtjänsten innebär ofta, men inte alltid, att det finns en bakomliggande social 
problematik som är anledningen till att vara där. Detta gör att den som är en klient hos socialtjänsten 
även får det stigmat tillskrivit sig. Socialtjänsten i sig har även en tendens att klassificera sina klienter 
för att rationalisera sitt arbete. Denna klassificering kan även ses som ett stigma som tillfaller dem som 
hamnar i kontakt med socialtjänsten (Spicker, 1984 s. 40). Spicker riktar även kritik mot att stigma är 
ett begrepp som används fel av många och som hårdras i onödan. Spicker menar att stigma snarare 
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består av en negativ reaktion på en negativ egenskap en person anses besitta och de känslor av skuld 
och skam som personen får av att kopplas till denna egenskap (Spicker, 1984 s. 31, 46). 

Social judgment theory 
Social judgment theory utvecklades av Sherif, Sherif och Hovland på 1960-talet för att förklara hur 
individer utvärderar och ändrar sina åsikter baserat på interaktioner med andra (Chau et al. 2014, s. 1-
2). Teorin kan fungera som ett komplement till Bourdieus fältspecifika logik. Detta eftersom social 
judgment theory specifikt handlar om åsiktspåverkan och hur åsikter tas emot vilket vi anser kan ge oss 
en utökad förståelse för det som anammas på forumet. Enligt social judgment theory jämför individer alla 
nya åsikter som presenteras mot sina rådande åsikter. Därefter kommer dessa nya åsikter, beroende på 
hur de förhåller sig till individens ursprungliga åsikter, placeras in på en attitydskala (Chau et al. 2014, 
s. 1-2). 

Denna attitydskala har tre nivåer som kallas för ”latitude of acceptance”, “latitude of rejection” och “latitude of 
non-commitment”. Om den nya åsikten är liknande den egna rådande åsikten är en individ mer mottaglig 
för att anamma den, vilket är ”latitude of acceptance”. Personen kommer också vara mer mottaglig om 
hen saknar tidigare kunskap inom ämnet, “latitude of non-commitment”. Är personen däremot kunnig inom 
ämnet och utsätts för en åsikt som inte liknar den egna, kommer hen vara mindre mottaglig – “latitude 
of rejection” (Chau et al. 2014, s. 1-2). 

Denna teori synliggör vikten av att argumentera ur den andra personens synvinkel för att hen ska 
kunna acceptera nya åsikter. Dessa tre ”latitudes” skiljer sig även från person till person och baseras på 
om exempelvis åsikten är betydelsefull eller om personen är kunnig inom ämnet (Chau et al. 2014, s. 
2). Vi anser att denna teori kan vara till hjälp för att se varför forummedlemmarna har de åsikter de 
har, och hur åsikterna kan påverkas och förändras när de deltar i diskussioner. Teorin studerar även 
hur utgångsåsikten kan påverka framtida åsikter samt hur medlemmarna uppfattar diskussionerna i 
forumet. Även om denna teori ofta används i kvantitativa ansatser anser vi att den är av vikt även för 
vår studie. Detta eftersom den kan användas för att få förståelse för innehållet i webbforumet snarare 
än att mäta attityder. 

The Spiral of Silence 
The spiral of silence är en teori som skapades av Noelle-Neumann (1993 s. 2–6). Teorin går ut på att 
individer är mindre benägna att framföra en åsikt om den upplevs vara i minoritet. Detsamma gäller 
om ingen uttrycker sin åsikt, vilket även det gör att åsikten upplevs vara i minoritet. Detta är en teori 
som kan appliceras på webbforum (se Lee & Chun, 2016). 

Noelle-Neumanns (1993, s. 2–6) forskning fokuserar på politiska åsikter men går även att applicera på 
åsiktsbildning i stort. Hon såg i sina undersökningar att invånare i Tyskland ändrade sina politiska 
åsikter precis före valen 1965 och 1972. I sina undersökningar såg hon även att invånare hade uppgett 
att de skulle rösta på det parti som ansågs vara störst i deras grupp, exempelvis bland de gamla eller 
unga, även om det inte var de parti som slutligen fick deras röst. Noelle-Neumanns (1993, s. 6) 
förklarade att detta fenomen beror på en rädsla för att bli utstött från gemenskapen, det vill säga för 
att dölja sin egna åsikt som de anser vara avvikande från majoriteten. Med andra ord diskuterar teorin 
hur ett samhälle kan isolera eller utesluta människor på grund av deras åsikter, vilket gör att människor 
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har en rädsla för isolering eller uteslutning. Detta kan i sin tur leda till att de åsikter som bedöms vara 
i majoritet inte alltid speglar verkligheten utan ens sociala miljö. 

Vidare identifierar hon i sin bok de tre element som är kopplade till processen för att skapa den 
allmänna åsikten. Det första elementet är förmågan att förstå när den allmänna åsikten blir starkare 
eller svagare. Detta leder till det andra elementet som är huruvida man vågar yttra sin åsikt utifrån om 
den återfinns hos andra, vilket ger självförtroende. Det tredje elementet är rädsla för social uteslutning, 
vilket gör att människor är mer villiga att följa andras åsikter. Dessa tre element bygger definitionen av 
den offentliga åsikten och alltså utgör referensramen för vad man kan uttrycka offentligt utan att riskera 
att isolera sig själv (Noelle-Neumann, 1993, s. 58–63). 

Noelle-Neumann (1993, s. 62–63) beskriver hur den allmänna åsikten kan betraktas genom massmedia, 
vilket under sjuttiotalet utgjordes av tidningar och TV. Media är nämligen en viktig faktor som påverkar 
både den allmänna opinionen och människors uppfattning om vad den är. Utifrån media kan man även 
se vilka åsikter som existerar eller inte inom majoriteten. Detta genom insändare, artiklar och krönikor. 
Idag använder sig allt fler av internet som har ett större globalt avtryck än traditionell media. Noelle-
Neumann (1993, s. 64) betonar att det inte är vem som tycker vad som spelar roll, utan vad som är 
majoriteten. Intressant för vår uppsats är hur massmedia kan manipulera den allmänna åsikten och 
därmed få människor att tro att en åsikt är mer populär. Detta i sin tur gör den till den populära åsikten 
och den åsikten som flest anammar. Av den anledningen anser vi att denna teori är användbar för att 
kunna tolka och förstå materialets åsiktsbildning och vilken åsikt som är den ‘’populära åsikten’’ kring 
socialtjänsten som beskrivs på webbforumet Familjeliv. 

Bearbetning av teorier för ett enhetligt ramverk 
Denna del är menad som en hjälp för läsaren att förstå hur de olika teorierna spiral of silence, social judgment 
theory och Bourdieus olika begrepp, fält, habitus och kapital kan relatera till varandra. Spiral of silence är 
en teori som skapades för att se hur massmedier påverkade den allmänna opinionen. Teorin har dock 
kritiserats för att bara se individer som isolerade och inte ta hänsyn till gruppdynamiken (Oshagan, 
1996). Genom att studera både the spiral of silence och socialt kapital drev Dalisay, Hmielowski, Kushin 
och Yamamoto (2012) hypotesen att de kan påverka och komplettera varandra. De noterade utifrån 
tidigare forskning att socialt kapital är en variabel som är viktig när det kommer till en framgångsrik 
delaktighet i kollektiva aktiviteter. De med ett större socialt kapital är även generellt sett mer politiskt 
engagerade och uttrycker därför sina åsikter i högre grad. De menar därför – utöver vad andra har 
uttryckt för åsikter, vilket är i fokus för the spiral of silence – att socialt kapital är en viktig variabel när 
det kommer till viljan att uttrycka åsikter. De individer som har ett högre socialt kapital upplevde till 
exempel att majoriteten höll med om deras åsikter, vilket enligt Dalisay et. al. (2012) kan leda till att 
det är mer troligt att de yttrar sin åsikt. En skillnad mellan Noelle-Neumann och Bourdieu är vem som 
får definitionsmakten över vad som är de gällande åsikterna och normerna. Noelle-Neumann anser att 
det är majoriteten som bestämmer vad som är rådande medan Bourdieu anser att det har tilldelats från 
massan till eliten att bestämma vad som är rådande i samhället. Vi anser att båda dessa aspekter är 
intressant inför vår analys (Noelle-Neumann, 1993, s. 64; Järvinen, 2007, s. 268; Payne, 2015, s. 327)  

En annan faktor som kan tänkas påverka hur troligt det är att man accepterar en åsikt i social judgment 
theorys mening är hur lik åsikten är den egna åsikten. Utifrån Bourdieus ramverk så har människor med 
liknande habitus som nämnt ovan snarlika erfarenheter, upplevelser och åsikter och vet hur de ska 
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agera därefter på specifika fält. Vi kan utifrån detta resonemang tänka oss att de som har samma habitus 
har samma sociala position inom samhället, vilket därefter innebär att de som har samma habitus har 
snarlika ”latitude of acceptance” eller “latitude of rejection” av varandras åsikter (jmf. Järvinen, 2007 s. 268–
270; Sohlberg & Sohlberg, 2019 s. 253). 

4. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
I detta avsnitt redovisas hur vi har gått till väga metodiskt utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
Inledningsvis presenteras kortfattat vår forskningsansats och valet av metod. I urvalet presenteras de 
trådar från hemsidan familjeliv.se som kommer att analyseras, följt av en beskrivning av hur studien 
genomförts med hjälp av vår analysmetod tematisk analys. Slutligen kommer vi föra en diskussion om 
kvalitetskrav, etiska överväganden och metodöverväganden. 

Forskningsansats 
I den kvalitativa ansatsen styrs forskningen från de undersöktas perspektiv för att få en förståelse för 
deras synvinkel. De forskningsfrågor som ställs inom kvalitativa forskningsmetoder ger även ett 
utrymme för forskaren att gå vidare i aspekter som lyfts i materialet för att kunna skapa en mening och 
förståelse för empirin (Bryman 2018, s. 481–482; 487; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 120–121). Detta 
är passande för oss eftersom studiens huvudsakliga fokus är att studera åsiktsbildning utifrån 
medlemmarna på Familjelivs föreställningar, erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten. 

Vi ska även redogöra för vår ontologiska och epistemologiska position. Ontologi behandlar frågor om 
verklighetens grundläggande beskaffenhet och epistemologi behandlar frågor om hur man får kunskap 
och vad som är kunskap i världen (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 31–32, 54–55). Braun och Clarke 
(2006, s. 80) skriver att varje teoretiskt ramverk medför ett antal antaganden om empirins natur, vad 
den representerar i termer av ”världen” eller ”verkligheten”. Vi har, vilket nedan kommer utvecklas, 
valt en tematisk analys som metod. För att göra en bra tematisk analys är det av vikt att göra detta val 
av ontologisk och epidemiologisk position transparent (Braun & Clarke, 2006, s. 80) 

I vår uppsats har de teorier som presenterats ovan primärt relaterats till sociala förhållanden, 
strukturella förhållanden och åsiktsbildning. Detta innebär att vi anser att konstruktivismen är en 
lämplig epistemologisk och ontologisk utgångspunkt. Konstruktivismen beskriver verkligheten som 
socialt konstruerad där världen är skapad av idéer som saknar reell betydelse (Bryman, 2018, s. 58). 
Inom konstruktivismen är sociala företeelser och deras mening något som sociala aktörer kontinuerligt 
tar ställning till. Detta innebär att kategorier skapas vid socialt samspel och men även ständigt revideras 
utanför socialt samspel. 

Konstruktivismen är en tämligen bred riktning med många grenar. Vi är huvudsakligen intresserade av 
sociala konstruktioner och har därför valt en socialkonstruktivistisk ansats. Socialkonstruktivism utgår 
från att vår uppfattning av världen är socialt konstruerad och skapas i samspel mellan människor. 
Socialt konstruerade fenomen kan exempelvis vara identitet, könsroller eller status. Dessa sociala 
fenomen kan konstrueras på både individ- och gruppnivå. Det är således i interaktion med andra som 
dessa fenomen skapas och tillskrivs mening och regler. Inom samhällen som bygger på organisationer 
blir sociala konstruktioner även förekommande i systematiska former med ett syfte och organisationen 
behöver definiera människan in i dessa organisationer. Ett tydligt exempel på detta är hur rättigheter 
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och problembeskrivningen för neuropsykiatriska diagnoser blir förknippade med klientens identitet 
(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 310–318). 

Vi anser att detta är användbart eftersom denna ansats utgår även från de tankar och uppfattningar 
medlemmarna på Familjeliv har om socialtjänsten samt hur de skapas och konstrueras i interaktionen 
med medlemmarna på forumet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, 315–316). En annan anledning till att vi 
valt en socialkonstruktivistisk ansats är att Braun och Clarke (2006, s. 81) anser att en konstruktivistisk 
ansats är lämplig när man gör en tematisk analys som undersöker hur händelser, verkligheter, 
betydelser, upplevelser och så vidare är effekterna av en rad diskussioner inom samhället. Vad en 
tematisk analys är kommer beskrivas i nästa avsnitt. 

Tematisk analys  
Vi kommer använda oss av en tematisk analys. Detta eftersom vi anser att den kan hjälpa oss att på ett 
tillfredsställande sätt genomföra vår analys och uppfylla vårt syfte. Tematisk analys är en metod för att 
analysera text genom att identifiera teman och se mönster i texten (Braun & Clarke, 2006 s. 78; Bryman 
2018, s. 34). Tematisk analys skiljer sig från andra analytiska metoder som syftar till att beskriva mönster 
över kvalitativa data genom att den tillåter en friare tolkning av materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 
80; Bryman 2018, s. 34) Braun och Clarke (2006 s. 87) beskriver processen för att göra en tematisk 
analys i sex steg. Först ska materialet läsas övergripande för att få en helhetsförståelse av innehållet och 
sedan ska texten analyseras i detalj. Detta för att gå ned på djupet och skapa koder som sedan sätts in 
i olika teman. Dessa teman kan sedan analyseras med hjälp av teorin för att få ett resultat. Teorin ska 
användas genomgående i analysprocessen för en ökad förståelse av innehållet. Sohlberg och Sohlberg 
(2019, s. 122) skriver även att det är inte är viktigt vem som säger vad vid den tematiska analysen, utan 
de teman som utvecklas ifrån empirin blir sammanhanget och det som fokus bör läggas på. 

Vid genomförandet av en kvalitativ studie kan man anta en antingen induktiv, deduktiv eller abduktiv 
ansats. Dessa ansatser ger oss ramar kring hur vi ska förhålla oss till empiri och teori. Den induktiva 
ansatsen utgår ifrån empirin, den deduktiva från befintliga teorier och den abduktiva från både empiri 
och befintlig teori (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 12–14; Bryman, 2018, s. 47–50). Tanken med 
uppsatsen är att analysera samt undersöka empirin och analysera denna med hjälp av de teorier vi valt, 
nämligen Bourdieus teorier/begrepp, social judgment theory, the spiral of silence och begreppet stigma. Uppsatsen 
blir därigenom en abduktiv ansats eftersom det kommer ske ett växelvis arbete mellan teori och analys 
av vårt empiriska material. 

En annan aspekt som vi måste ta hänsyn till i vår tematiska analys är på vilken nivå av tolkning vi ska 
lägga oss. Braun och Clarke (2006, s. 84–85) beskriver att beslut gällande den tematiska analysen kretsar 
kring ”nivåer” av de teman som ska identifieras. De beskriver två olika nivåer av tolkning. Dessa är 
semantisk och latent. Dessa två nivåer utesluter inte varandra och de är viktiga för en forskare att ha 
kontroll på under analysen. Med en semantisk inställning identifieras teman inom den explicita eller 
ytliga betydelsen av data, och forskaren letar inte efter något utöver vad en deltagare har sagt eller vad 
som har skrivits. På en latent nivå går forskaren utöver empirins semantiska innehåll och börjar 
identifiera och undersöka de bakomliggande idéerna, antagandena och ideologierna som utformar eller 
kategoriserar innehållet. Exempelvis om empirin är tredimensionell, skulle den semantiska metoden 
försöka beskriva ytan av data, dess form och betydelse, medan den latenta metoden skulle försöka 
identifiera de funktioner som gav den specifika formen och meningen. I latent tematisk analys innebär 
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framtagandet av teman alltså ett tolkningsarbete och analysen som produceras är inte bara en 
beskrivning, utan är redan teoretiserad i de teman som skapats. Denna latenta analys tenderar att 
komma från ett konstruktivistiskt paradigm. Som tidigare beskrivits har vi valt en 
socialkonstruktivistisk ansats och en abduktiv ansats. Detta innebär att vår analys kommer vara mer åt 
det latent lagda hållet, det vill säga att vi kommer pendla mellan teori och empiri för att få en förståelse 
för vad som händer i materialet utifrån utgångspunkten att det är en social konstruktion. 

Studier av internetmaterial och webbforum 
För att besvara våra frågeställningar har vi samlat in empiri genom webbforumet familjeliv.se. På 
Familjeliv sökte vi efter trådar som innehöll erfarenheter av socialtjänsten. I trådarna kommer vi vid 
analysen att fokusera på föreställningar, erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten, för att utläsa 
vad som har fungerat bra respektive dåligt i bemötandet. Vi kommer även fokusera på hur dessa åsikter 
bemöts i forumet och hur medlemmarna uttrycker sig i förhållande till andra medlemmar. För att 
lättare få en översikt över hur kommentarerna är vinklade kring socialtjänsten har vi även valt att 
färgkoda dem som positiva, negativa och neutrala. 

I enlighet med den metod som används vid tematisk analys, läste vi först allt material och tog sedan ut 
delar av inläggen i form av citat som vi har kodat och sammanställt i ett dokument. Resultatet utgår 
från medlemmarnas uppfattningar, föreställning och erfarenheter kring socialtjänsten. I tabellen nedan 
visas ett exempel på hur dessa koder har skapats. 

Tema Koder Citat 
Oförutsägbarhet *ambivalens i beslut 

*otydligheter 
*godtyckligt  
*hittade på saker som inte stämde 
*information 
*tjänstefel 
*myndigheter som 
maktorganisation 
*maktlöshet 
*brist på förståelse för beslut 

“de gjorde inte alltid rätt, de 
fabulerade ihop saker som inte 
stämde” 
 
“Jag har sett lite utav båda sidor, 
och som klient uppskattade jag att 
bli tagen på allvar och att få 
nödvändig information. Det verkar 
inte som om alla är så positiva till 
att upplysa klienten om deras 
rättigheter, men det tyckte jag var 
jätteviktigt att jag fick veta, särskilt 
utan att behöva tjata eller ens 
fråga.” 
 
“naturligtvis så kommer det en 
massa historier från personer som 
anser att de blivit felaktigt 
behandlade. En del av dem har inte 
förstått avslaget, en del av dem har 
ingen insikt” 
 
“utrerdaren kunde ibland vara trevlig 
vid samtalen men ändrade sedan om 
i det vi sagt” 

“En sak jag har lärt mig när det gäller 
kontakt med soc- att säga så lite som 
möjligt. För vad man än säger så 
kommer det att missförstås 
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(medvetet?) och förvrängas och 
därmed användas som bevis mot en”  

Presentation och citering av forummaterial 
I analysen har vi valt att presentera de citat som används ordagrant så som de framställts på forumet. 
Det vill säga att alla felstavningar, versaler och andra tecken behållits för att behålla känslan i materialet. 
Materialet från Familjeliv blir vid flera tillfällen “fel” utifrån det akademiska skrivandets regler, vilket 
innebär att det inte har varit rimligt att använda beteckningen ”[sic]”, som i vanliga fall används för att 
markera att felaktigheter i texten är uppsåtliga, eftersom det skulle hindra flytet i texten. Vi anser även 
att det är analytiskt viktigt hur inläggen skrivs exempelvis när det kommer till att studera kapital, då 
främst det kulturella eller när inlägg skrevs i affekt. Vi vill även poängtera att alla de citat som anges i 
texten kommer ifrån de trådar vi analyserat. 

Urval 
Vi har valt att använda forumet familjeliv.se eftersom det är ett forum med många användare som 
skriver om frågor och erfarenheter rörande främst familjeliv men även andra ämnen tas upp. Forumet 
Familjeliv blir relevant eftersom vi vill analysera socialtjänsten, som ofta har med just familjeliv att 
göra. För att utföra analysen har vi har valt ut sju olika trådar från Familjeliv. Trådarna handlar om 
erfarenheter av socialtjänsten. Urvalet skedde strategiskt. För att få fram dessa trådar använde vi 
sökmotorn Google och sökte på socialtjänst, erfarenheter och familjeliv. Vi valde sedan ut trådar som 
vid en första anblick handlade om erfarenheter av socialtjänsten och som hade en längd på mellan 11–
250 inlägg. 

När de kommer till vilka som besöker dessa familjeinriktade webbforum skriver Alstam, Plantin och 
Daneback (2016, s. 138) att det framförallt är vita medelklasskvinnor mellan åldrarna 25–35. Dessa 
kvinnor har ofta medelinkomst, högskoleutbildning och är bosatta i större städer. En grupp som 
däremot inte är representerade i samma omfattning på familjeforum så som Familjeliv är föräldrar med 
invandrarbakgrund. Det är viktigt att beakta att det som diskuteras på forumen speglar dessa 
medlemmars bakgrunder och att det finns grupper som inte nödvändigtvis blir representerade i denna 
text. Det är även svårt att veta vilka personer som sitter bakom skärmarna, dock anser vi inte att de 
har relevans för vår studie vilka som sitter bakom skärmarna och huruvida det finns ett bakomliggande 
motiv till hur de uttrycker sig. Detta stämmer även överens med den tematiska analysen eftersom det 
som är av intresse är de teman som kan utläsas utifrån empirin, det vill säga vi är intresserade av vad 
faktiskt uttrycks i empirin och hur detta kan förstås i förhållande till våra teorier. 

Kvalitet inom kvalitativ forskning 
Kvaliteten i uppsatsen kan säkerhetsställas genom att forskaren visar tydligt vilka grunder som skapar 
kvalitet och transparent beskriva hur dessa tillämpats för läsaren (Denscombe 2018, s. 385–386; 41.) 
De primära grundläggande kriterier som används för att styrka kvaliteten i uppsatsen är trovärdighet, 
pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Denscombe, 2018, s. 419–424; Bryman, 2018, s. 467). 
Nedan kommer dessa fyra begrepp presenteras tillsammans med en motivering med hur vi tar dem i 
beaktning. 
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Trovärdighet 
Trovärdighet inom den kvalitativa forskningens data syftar på vilken relevans, noggrannhet och precision 
empirin har. Forskaren ska säkerhetsställa att empirin som har presenterats besvarar rätt frågor, har 
betydelse för det som undersökts och är träffsäker. Forskaren kan säkerhetsställa detta för läsaren 
genom att tydliggöra att det som undersökts har samband med forskningsfrågan och överensstämmer 
med god praxis. God praxis innefattar att upptäckterna i materialet grundas i empirisk data, använder 
sig av kontrasterande datakällor men även att läsaren kan följa forskaren i sin argumentation 
(Denscombe, 2018, s. 420–421; Bryman, 2018, s. 467–468). För att styrka trovärdigheten har vi valt 
använda många citat som styrker vår analys. Vi har även genomgående återkopplat till uppsatsens syfte 
och frågeställningar för att motivera våra val. Dessutom har vi tagit med ett urklipp av vår tabell med 
koder för att visa hur kodningen gått till. 

Pålitlighet 
En studies pålitlighet handlar om att samma resultat skulle uppnås om studien upprepas av en annan 
forskare. Detta kan uppnås genom att forskaren gör en tydlig och detaljerad redogörelse av de metoder 
som har använts och analyser som har gjorts som har lett till resultatet och slutsatserna. Dock är detta 
svårt att applicera på den kvalitativa forskningen överlag eftersom det är svårt att reproducera sociala 
förhållanden samt att det är forskaren själv som utgör referensramen (Ruth, 1991, s. 281–283; 
Denscombe, 2018, s. 419; Bryman, 2018, s. 467). Däremot har vi försökt att vara så transparenta och 
objektiva som möjligt och alltid grunda det vi gör både teori och metod. Vi är även två skribenter som 
enskilt har arbetat med kodningen och kunnat jämföra våra resultat sinsemellan. 

Överförbarhet 
Överförbarheten handlar om hur vi kan generalisera resultatet utifrån få antal i urvalet. Inom den 
kvalitativa forskningen bör forskaren fokusera på de fylliga eller täta beskrivningar (thick descriptions) 
när forskaren bearbetar materialet. Forskaren lyfter fram det som är väsentligt och vilka av de många 
aspekterna som bidrar till att förklara vad som hände. Forskaren framför därefter sina undersökningar 
och resultat så att läsare kan bedöma om det går att tillämpa på andra liknande situationer. I den 
kvalitativa forskningen är det överlag svårt att dra generella slutsatser (Bryman, 2018, s. 467–470). 
Dock anser vi att vi har en stor mängd empiri då många olika personer skriver i forumen, vilket vi 
hoppas kommer hjälpa oss att urskilja tydliga trender i materialet. Vi kommer även genomgående 
grunda våra resultat i teori för att styrka våra observationer. 

Bekräftelsebarhet 
Bekräftelsebarhet innebär att forskaren anstränger sig att vara neutral och inte prägla empirin. Detta är 
däremot något som är svårt att åstadkomma inom den kvalitativa forskningen. Det blir därigenom 
viktigt att vi som uppsatsskrivare benämner den roll som vi haft i relation till materialet. Vi har därför 
försökt att inte involvera våra “normala” värderingar i forskningsprocessen utan vänta med 
ställningstaganden tills efter att analysen är genomförd. Vi har även försökt anamma materialet med 
ett öppet sinne och försökt visa de material som motbevisar eller utgör undantag till analysen 
(Denscombe, 2018, s. 386–387; 420–425; Bryman, 2018, s. 467–470). 
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Metodöverväganden 
När det kommer till vår metod, tematisk analys, finns det både fördelar och nackdelar. Den tematiska 
analysen saknar tydliga riktlinjer för hur teman bör skapas, vilket kan tänkas hindra arbetet men även 
ge möjlighet att se på empirin mer förutsättningslöst. Den tematiska metoden kan ge en insiktsfull 
analys och tillsammans med teorin svara på forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2016 s. 96–97). 

När det kommer till den typ av material vi studerar, det vill säga inlägg på webbforum, beskriver 
Padgett (2008 s. 124–125) att internet har blivit en växande källa för befintlig data som bör analyseras 
på samma sätt som dokument. Att använda sig av dokument har emellertid vissa nackdelar, främst på 
grund av att de inte producerats för forskningsändamål. Dokument kan vara felaktiga, oförutsägbara 
och/eller ofullständiga observationer. En studie som är beroende av dokument och befintlig 
forskningsdata begränsas även av vad som är tillgängligt och dess kvalitet. 

En positiv aspekt med att analysera dokument istället för att göra intervjuer är att forskaren själv inte 
påverkar materialet. (Padgett, 2008, s. 123–124). För att ytterligare minska vår egen påverkan på 
materialet har även kodningen skett individuellt. 

Etiska överväganden 
I det material vi analyserat skriver personer om sina egna erfarenheter gällande möte med socialtjänst. 
Detta innebär att många skriver om för dem känsliga erfarenheter och sociala problem. Det är därför 
viktigt att respektera personens anonymitet och integritet. 

På Familjeliv är dock användarna anonyma (till största del) och de inlägg som postats är offentliga för 
allmänheten. Detta innebär att det inte är relevant/möjligt för oss att informera eller ta in samtycke 
från de som skrivit inläggen, vilket är kutym i forskning (Vetenskapsrådet u.å.). Däremot är det viktigt 
att ta hänsyn till att det material som publicerats är dåligt skyddat och att de som postat inlägg inte haft 
för avsikt att vara med i en forskningsstudie (Padgett, 2008, s. 125). Vi kommer även att se till att om 
personuppgifter utlämnas kommer vi att dölja dessa i vår studie för att skydda individers anonymitet.  
Alla felstavningar, versaler och andra tecken behållits för att behålla känslan i materialet detta kan leda 
till att medlemmarna kan igenkännas men vi anser att det finns analytiska fördelar med att behålla 
källmaterialet och sannolikheten att någon kan igenkännas är låg. Vi kommer därefter inte heller att 
skriva ut vad trådarna heter för att ytterligare anonymisera. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat från vår studie om åsikter om och erfarenheter av 
socialtjänsten på webbforumet familjeliv.se. I analysarbetet utgår vi från Braun och Clarkes (2006) 
tematiska sexstegsanalys. Sammantaget har vi utarbetat sju teman som anses kunna illustrera hur 
föreställningar och erfarenheter av socialtjänsten framställs via forumet och hur de avvikande åsikterna 
bemöts samt hur socialarbetaren och socialtjänsten framställs i forumet. Det första temat De negativa 
och positiva kommentarernas spelrum, illustrerar hur det på forumet Familjeliv råder en huvudsakligen 
negativ bild av socialtjänsten och hur de olika kommentarerna mottas. Det andra temat Familjelivs 
medlemmar som ”rättshaverister” behandlar en strategi hos medlemmarna för att ge sig utrymme, genom 
att benämna inläggsskrivarna som en grupp. Det tredje temat som framkom ur materialet var 
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Socialarbetare som företrädare för socialtjänsten, där vi har noterat att många av medlemmarna riktar 
kommentarerna mot den enskilda socialarbetaren de mött och inte till socialtjänsten som helhet. Det 
fjärde temat ger exempel på När socialtjänstens närvaro blir till ett bakslag. Det femte temat Oförutsägbarhet 
behandlar att det verkar finnas en upplevd brist på förutsägbarhet från socialtjänstens sida, där 
medlemmarna inte förstår varför socialtjänsten och/eller socialsekreteraren agerar på ett visst sätt. Det 
sjätte temat i materialet handlar om Stigma kring socialtjänstens klienter och det sista temat Påverkan från 
andra medlemmar visar hur de diskussioner som förs på Familjeliv påverkar de andra medlemmarnas 
föreställningar om socialtjänsten. 

Överlag har vi noterat att det råder en huvudsakligen negativ bild av socialtjänsten på forumet. Detta 
är något som kommer att påvisas genom hela analysdelen. De negativa kommentarerna är flera, 
medhållet för dessa är större och diskussionerna är livligare i de trådar som inleds med att vara negativt 
vinklade. 

De negativa och positiva kommentarernas spelrum 
Vi kan se att de negativa kommentarerna är utgångspunkten genom att analysera vad som händer med 
de kommentarer som avviker från det negativa – det vill säga de positiva kommentarerna. I en av 
trådarna inleder trådstartaren med att efterfråga positiva såväl som negativa erfarenheter, eftersom hen 
själv haft en positiv erfarenhet. Hon får svar från en socialsekreterare som tycker att det är kul att få 
läsa positivt om socialtjänsten eftersom det inte är så vanligt enligt henne. Varpå trådstartare 
kommenterar: 

Jaa tanken med tråden är ju att ta bort soc skräcken för jag hoppas och tror att många har 
positiva erfarenheter men så klart det även finns negativt inget system är ju perfekt. 

Trådstartaren berättar att hens syfte med kommentaren var att minska den skräck som hen upplevt att 
medlemmar/människor har mot socialtjänsten. Hens inlägg får ingen respons utöver den från 
socialsekreteraren som tidigare tackat för en positiv erfarenhet, varpå trådstartaren kommenterar: 
“Puff..ingen mer som har något att säga.....” Trådstartaren visar genom detta inlägg att hen är missnöjd 
med den respons som getts på hens tråd och vill få fler kommentarer. En annan medlem svarar på 
hens frustration med att berätta att hen själv försökt att diskutera positiva erfarenheter men inte fått 
mycket gensvar: 

Tyvärr så kan det bli svårt att få det "positiva" egenskaperna Soc har här på Forumet! Vet många 
som försökt, däribland även jag men alla har slutat på samma sätt, det blir "ingen livlig 
diskussdion" Åt andra hållet så går det alldeles utmärkt och det är inte ovanligt att "soc-hata" 
trådarna toppar och hamnar bland dom "hetaste debatterna" :) 

Medlemmen påpekar att det förhåller sig tvärtom när det kommer till de negativa åsikterna. Det är i 
hens mening “soc-hata”-trådarna som blir bland de hetaste debatterna. Utifrån detta kan vi se att det 
tycks vara svårt att få en livlig debatt med de positiva åsikterna, både utifrån medlemmens kommentar 
samt den respons trådstartaren får på sitt inlägg. Detta verkar dock inte gälla för de negativa åsikterna, 
vilket kommer att framgå ännu tydligare senare i analysen. 
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Mothugg 
I vissa fall kan vi även se hur en medlem med en positiv erfarenhet får mothugg från de andra 
medlemmarna. I ett fall där detta sker skriver en medlem att hen endast har positiva erfarenheter i av 
socialtjänsten i en tråd med många negativa erfarenheter: 

Jag har endast positiva erfarenheter av soc! Jag tror även att de hjälpt fler individer än de sabbat 
livet för. Annars skulle ju inte systemet finnas kvar. 

En annan medlem bemöter inlägget med: 

Var glad för att du inte fått erfara deras negativa behandling. Var VÄLDIGT glad över det. Visst har 
de hjälp massa men de HAR även sabbat vissas liv och det ordentligt! 

I detta exempel kan vi se något som noterats i flera trådar och inlägg – mothugg mot positiva inlägg. 
Här skriver medlemmen med en, vad som kan tolkas som, passivt aggressiv ton och versaler om hur 
medlemmen med den positiva erfarenheten och ska vara “VÄLDIGT” tacksam och att socialtjänsten 
“HAR även sabbat vissas liv”. Denna typ av mothugg som riktas mot de positiva inläggen återfinns 
inte mot negativa inlägg, åtminstone inte i hur de framställs. Hur de negativa inläggen får mothugg har 
istället med det stigma en klient hos socialtjänsten tillskrivs (detta kommer behandlas vidare under 
temat stigma kring socialtjänstens klienter nedan). Reaktionerna på och invändningarna mot de positiva 
kommentarerna beror troligen på att det sociala fältet på forumet Familjeliv huvudsakligen är negativt. 
De negativa åsikterna är utgångspunkten och de positiva åsikterna är de som avviker från normen. Värt 
att framhålla är att de positiva åsikterna mer sällan får mothugg utan i de flesta tillfällena ignoreras de 
och blir inte en del av den dialog som förs i trådarna. Något som ytterligare visar på det faktum att det 
sociala fältet på forumet är negativt, då syftet hos medlemmarna är att få respons på sina inlägg. Dock 
bör det ändå poängteras att det finns tillfällen i trådarna där de positivt riktade kommentarerna får 
medhåll i trådarna, men endast av enstaka medlemmar. 

Det går även att se på hur de negativa åsikterna får stort spelrum utifrån the spiral of silence. Noelle-
Neumann beskriver de tre elementen för att skapa den allmänna åsikten. Att det främst finns negativa 
åsikter på forumet visar på att de negativa åsikterna utgör majoriteten, vilket gör det till den åsikt som 
enligt the spiral of silence är den populära åsikten. Detta i sin tur leder till att de som delar den åsikten får 
självförtroende att själva dela med sig. De som inte delar åsikten däremot riskerar att bli socialt 
uteslutna, vilket är det tredje elementet; rädsla för social uteslutning, som leder till att medlemmarna är 
mer villiga att följa de andra medlemmarnas åsikter (Noelle-Neumann, 1993, s. 58–63). 

Hur kommentaren är skriven 
Även om resonemanget som förts ovan om att de negativa åsikterna är mer accepterade på forumet 
finns det även andra aspekter som spelar in vad gäller om en åsikt accepteras eller inte. En av de vi har 
noterat och som även studerats av (Graf, Erba & Harn, 2017) är hur inläggen är skrivna. De 
kommentarer som är hövliga och med ett adekvat språkbruk blir mer accepterade av de andra 
medlemmarna, både när det kommer till trådstartare och övriga medlemmar. Detta syns genom att de 
får stöd och medhåll från de andra medlemmarna på forumet. Vi kan även se att inlägg som är grövre 
i sitt slag kan få mothugg. 

I en av trådarna inleder trådstartaren med att endast efterfråga de värsta erfarenheterna som 
medlemmarna har av socialtjänsten. De efterföljande kommentarerna är negativt riktade mot 
trådstartaren och de ifrågasätter att hen endast söker de värsta erfarenheterna. ”hur vet du att 
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socialtjänsten inte gör någonting”, ”Du vill se om de hjälper eller stjälper men efterlyser endast 
människors värsta händelse sammankopplad med socialtjänsten?” och “tänkte just skriva samma… 
suckar högt över ännu en meningslös hata-soc-tråd.” är exempel på de kommentarer trådstartaren får. 
Detta leder till att trådstartaren gör en så kallad edit, en redigering, på startkommentarer och tillägger: 

Givetvis är även positiva erfarenheter välkomna, bara allt motiveras så noga det går.Tänk på att 
hålla god ton här inne och komihåg att det finns soc som är underbara och soc som är maktgalna 
psykopater så ALLA erfarenheter vill jag höra. 

En ytterligare intressant aspekt härtill är hur trådstartaren väljer sina ord om socialtjänsten i sin edit. 
Genom att använda sig av ord som är väldigt negativt laddade – “maktgalna psykopater” – i förhållande 
till “underbar” framgår trådstartarens egna negativa åsikt. Genom att applicera Bourdieus fältbegrepp 
på det som händer i tråden kan vi utläsa att det existerar en kultur inom Familjeliv där medlemmarna 
följer oskrivna regler som gäller på forumet, vilket innebär att trådstartaren som är tydligt negativt 
vinklad, ändå inte tillåts uttrycka sig hur som helst (jmf. Järvinen, 2007, s. 269–270; Sohlberg & 
Sohlberg, 2019, s. 243). Det finns med andra ord sätt att agera på som är mer accepterat. Detta går att 
likna med Bourdieus fältbegrepp som beskriver att det inom ett fält finns “regler” för hur man ska 
agera för att passa in i gemenskapen. Det kan även tänkas att de inlägg som är hövligare och mer 
“välskrivna” ger medlemmen ett slags kulturellt kapital i form av ett kultiverat språkbruk vilket 
påverkar medlemmens position på forumet (Järvinen, 2007, s. 269–270; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 
243). 

Familjelivs medlemmar som “rättshaverister” 
I vårt material har vi utläst att en strategi för att få ta plats i rummet och kunna framföra en avvikande 
åsikt (de vill säga positivt riktade åsikter/försvarande av socialtjänsten), är att i kommentaren benämna 
gruppen Familjeliv som ett homogent kollektiv. Detta kan vi till exempel se då en mamma som är 
trådstartaren i tråden skriver: “Det finns så himla många skräckhistorier om SOC här på familjeliv så 
jag tänkte dela med mig av vår lilla erfarenhet av dem!”. Hon fortsätter att skriva senare i tråden och 
riktar sig då till bilden av socialtjänsten “Att vi båda upplevde det hela så ”positivt” var också att hon 
var så trevlig, inte alls anklagande som ni kan framstå här på Familjeliv”. Det vi ser i citatet är som 
beskrivit, det vill säga att mamman riktar sig till Familjelivs medlemmar som en grupp. Andra använder 
sig av samma taktik och skriver att Familjelivs medlemmar liknar Gestapo och hittar på sina historier 
på Familjeliv: 

många fler människor är nöjda och blir hjälpta på alla möjliga sätt än vad som ofta framställs av 
"rättshaveristerna" här på FL där Soc är värre än "Gestapo Poliser med Nazism som 
hobby".....Har hört så många skräck historier o totlat påhittade historier här på FL och det 
hemska är all sympati dom får och alla styrkke kramar som delas ut hej vilt 

Ytterligare en medlem framför hur vissa medlemmarna inte har någon självinsikt “Min erfarenhet är 
att de [socialtjänsten] får jobba väldigt mycket med folk som har ingen eller dålig självinsikt”. En 
medlem anmärker även på att det inte är sannolikt att socialtjänsten gör fel i den utsträckning som man 
får uppfattningen av genom att läsa i trådarna på Familjeliv. Hen skriver även att de som är nöjda med 
socialtjänsten inte har samma behov av att ventilera: 

Slutsatsen kommer ju då automatiskt att bli att Soc stjälper. Ja, det begås fel såklart men 
sannolikt inte i den omfattning som man får intryck av i en sån här tråd eller på FL över huvud 
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taget. Alla de som är nöjda känner ju inte samma behov av att "ventilera" som de som anser sig 
felbehandlade. 

Medlemmarnas åsikter om Familjeliv som enhet kan tänkas visa hur personers olika habitus kan skapa 
motsättningar mellan olika grupper, utifrån att medlemmarna har gemensamma åsikter och sitt sätt att 
skriva om Familjelivs medlemmar som ett homogent kollektiv. Detta beror på att människor med 
liknande habitus förstår varandra bättre och därigenom underlättas samspel mellan medlemmarna, 
vilket skapar grupperingar. Detta kan även leda till att en grupp lägger skuld och skam på medlemmar 
som beskriver en negativ kontakt med socialtjänsten och de tilldelas egenskaper som ”rättshaverister”, 
“ingen självinsikt’’ eller “påhittare’’ (Engdahl & Larsson, 2011, s. 110–112; se även Goffman, 1963). 
Genom att medlemmarna som använder sig av denna strategi tillskriver andra medlemmar negativa 
egenskaper som ett kollektiv, skapar de en distinktion mellan sig själva och “den normala 
Familjelivsmedlemmen” samtidigt som de frånsäger sig den grupptillhörigheten. Dessa medlemmar 
använder sig även till viss mån av ett avancerat språkbruk med ord som “rättshaverist’’, “stjälper” och 
“Gestapo Poliser med Nazism som hobby". Detta i sin tur kan indikera att medlemmen har ett 
kulturellt kapital i form av ett mer avancerat ordförråd och en kunskap om historia, vilket kan visa att 
denna medlem har en högre position i det sociala rummet. Det kan eventuellt också vara en indikator 
på att vissa av forummedlemmarna överlag tillhör en högre social position i samhället (Järvinen, 2007, 
s. 268–270; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 242–243). 

Vidare visar detta på medlemmarnas habitus som tidigare nämnt genom deras handlande, värderingar, 
gemensam uppfattning och bedömningar, där de anser att socialtjänsten inte är problemet utan 
Familjelivs medlemmar som kollektiv. Dessa medlemmar försöker fastslå sina egna åsikter genom att 
använda den skuld och skam som redan finns hos socialtjänstens klienter (Järvinen, 2007, s. 269–270, 
s. 273–274; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 243; Engdahl & Larsson, 2011, s. 110–112). En ytterligare 
aspekt som pekar på dessa medlemmars högre symboliska kapital är att medlemmarnas åsikter, som är 
positiva mot socialtjänsten, inte är den rådande åsikten i forumet. Detta torde, i vanliga fall, påverka 
viljan att dela med sig eftersom de riskerar att bli socialt uteslutna (Noelle-Neumann, 1993, s. 58–63). 
Däremot har det sociala kapitalet i tidigare forskning visats vara en variabel som är viktig när det 
kommer till att våga uttrycka sina åsikter (Dalisay, et. al., 2012). Denna lilla grupp personer på Familjeliv 
tycks vara ett bra exempel på detta. 

Socialarbetare som företrädare för socialtjänsten 
I analysen framgår att många av medlemmarna riktar sitt missnöje mot själva socialarbetaren de mött 
och inte socialtjänsten i stort. Beträffande kommuner tenderar också kritiken att rikta sig mot själva 
kommunen, och inte socialtjänsten i stort, och flera medlemmar antyder att kvaliteten på socialtjänsten 
skiljer sig mellan kommunerna. En annan faktor som har haft betydelse om erfarenheten ansetts vara 
positiv eller negativ hos socialtjänsten, är socialsekreterarens erfarenhet (t.ex. “nyexad”), ålder och kön. 
De båda följande citaten visar på hur kritik mot socialtjänsten riktas mot socialsekreteraren. 

det har ju helt berott på människan som bestämt i varje enskild situation (...) vi bytte till en yngre 
kvinna och när hon fick vårat fall (...) så enligt mig beror det helt på vem som tar beslutet (...) 
som tanten jag hade (...) du är du bara där för lönen ... 

Och i följande: 

Den jag traffade vid en senare anmalan var helt annorlunda. Hon var hur go som helst och jag 
kande mig trygg att prata med henne, vara helt arlig o.s.v.Hon sa gang pa gang "oroa dig inte, 
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jag domer inte dig vad du an sager till mig och jag kommer INTE ta ditt barn ifran dig". Hon 
var sa enormt olik de tidigare karringarna sa jag slappte garden efter ett tag och vi fick nagra 
riktigt bra moten. Hon skrev massa positivt om mig som mamma, nagot de andra tanterna helt 
utelamnat. 

Citaten ovan visar att när medlemmarna beskriver sina erfarenheter av socialtjänsten applicerar de 
benämningar på socialarbetarens egna identitet och inte hens roll som socialarbetare och 
myndighetsperson. Ytterligare tillfällen som visar på detta är när medlemmar beskriver erfarenheterna 
samt upplevelserna med att “den kvinnan jag tilldelades var iskall och känslolös” samt “Har dock märkt 
att de som är lite äldre och erfarna samt män är de som har varit bra medans de nyutbildade är de har 
jag har dåliga erfarenheter av”. Klienterna möter “människorna” på socialtjänsten och det är de deras 
personliga egenskaper som härrörs till om erfarenheterna varit bra eller dåliga. Även kön på den 
socialarbetare man mött är något tas upp vid flertalet tillfällen: 

Kvinnliga soc-tanter. är är tanter och ohyggliga (som en svärmor)... Manliga socialsekreterare är 
mer hyggliga och ärliga!  :) 

Ord som “tant”, “käring” och “soc-tant” appliceras på socialsekreteraren och ibland uttrycks även 
förvåning när en “yngre” eller “två vanliga tjejer i hästsvans och baggy jeans” bemöter dem i arbetet. 
Det verkar vara en allmän uppfattning på Familjeliv att socialtjänsten består av “soc-tanter”. Att prata 
om socialarbetaren utifrån dennes egenskaper kan tyda på ett sätt att jämställa sig med socialarbetaren 
på det sätt att en person möter en person istället för en klient möter en myndighet. Men det kan även 
tänkas bero på att det saknas förståelse för och kunskap om de ramar som socialsekreteraren arbetar 
inom. Istället för att uttrycka sig genom att säga att socialtjänsten inte kunde ge de insatser som 
önskades, läggs ansvaret på den enskilda socialsekreteraren och kvaliteten tar en individualiserad form. 

När socialtjänstens närvaro blir till ett bakslag 
I en av trådarna skriver en person som utger sig för att jobba inom socialtjänsten med missbruk. Hen 
ger sig in i debatten då personer tidigare gett kritik mot socialtjänsten för att de endast hjälper 
missbrukare med lägenheter: 

Mina klienter genomgår behandling och INGEN hittills under ett antal år har fått lägenhet via 
soc. INGEN. (...) SÅ KOM INTE OCH SÄG ATT MISSBRUKARNA FÅR ALLT.  För de 
får ta mig fan inte ens en chans att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad gör ni (jubelidioter) som 
i ert föräldraskap tycker att det är OK att bara få en soc-lägenhet reserverad för er?! Är ni ens 
lämpliga att ha hand om era barn?!! (...) Bortskämda skitungar sitter och gapar om att alla soc-
lägenheter går till "ditt och datt". Bortskämda skitungar kan inte ta ansvar för sitt liv. 
Bortskämda skitungar borde kanske känna på hur det står till i det verkliga livet. SKÄMS PÅ 
ER som tror att soc är bostadsförmedling till för lata ungdomar och/eller bortskämda spolingar 
som kan ta tag i sin situation genom att växa upp, skaffa jobb (man MÅSTE faktiskt inte 
förverkliga sig själv genom sitt arbete, och NEJ alla kan inte bli kändisar) och ta tag i sin tillvaro 
på alla sätt tänkbara. Och som ovanpå allt annat skaffar barn. 

Personen får genast mothugg av de andra medlemmarna som ifrågasätter hens kompetens som 
socialarbetare utifrån sin kommentar som innehåller både versaler, utropstecken, svärord, 
understrykningar samt fetstil. Detta beror troligtvis på en stor aggression hos socialarbetaren. En av 
medlemmarna som är kritisk till socialarbetarens inlägg kommenterar: 
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Skitungar? Jubelidioter? Och du jobbar med utsatta människor?”” HAHAHA är du dum i 
huvudet (...) Det är sånna som DU som gör att jag är anti mot soc! Den ända som är en jubelidiot 
här är DU!!!  

Medlemmen tar upp de svärord som används mot medlemmarna på forumet (som även är en av de 
strategier vi identifierat för att komma med en avvikande åsikt i temat ovan) och menar att 
socialarbetaren är olämplig för att arbeta med utsatta människor. Medlemmen menar även att det är 
socialarbetare som hen som gör att medlemmen har en negativ bild av socialtjänsten. Även här kan 
Bourdieus fältbegrepp appliceras på det som händer i tråden. Vi kan med hjälp av detta utläsa att det 
existerar ett nätverk inom Familjeliv där medlemmarna följer oskrivna regler som gäller på forumet. 
Det innefattar beteenderegler och förbud inom fältet. Trots att denna socialarbetare kan anses ha högre 
kapitalvolym i form av utbildning och kunskap om socialtjänsten så kan socialarbetaren ändå inte 
uttrycka sig hur som helst eftersom det existerar ett viss doxa inom fältet vilket innebär att vara en god 
person (Järvinen, 2007, s. 268-269). 

Oförutsägbarhet 
När det kommer till vad medlemmarna tycker om socialtjänsten är det främst en faktor som noteras – 
det verkar finnas brist på förutsägbarhet från socialtjänstens sida. Medlemmarna tycks inte förstå varför 
socialtjänsten/socialsekreteraren agerar på ett visst sätt. Medlemmarna uttrycker ofta att socialtjänsten 
inte motiverar beslut, fattar dem godtyckligt eller inte kan förklara varför åtgärder gjorts eller inte gjorts. 
Något som också lyfts fram är att den information som medlemmarna själva berättat för 
socialsekreteraren inte stämmer överens med det som sedan skrivits i utredningen. 

I en kommentar beskriver en medlem att hen har haft både negativa och positiva erfarenheter av 
socialtjänsten. 

Jag har sett lite utav båda sidor, och som klient uppskattade jag att bli tagen på allvar och att få 
nödvändig information. Det verkar inte som om alla är så positiva till att upplysa klienten om 
deras rättigheter, men det tyckte jag var jätteviktigt att jag fick veta, särskilt utan att behöva tjata 
eller ens fråga. 

Medlemmen beskriver i sin kommentar att hen uppskattade när socialtjänsten tog hen på allvar och 
gav den nödvändiga informationen, vilket är något som inte alltid tycks ha varit fallet med tanke på att 
hen “sett lite utav båda sidor”. Andra medlemmar beskriver åsikter som också tyder på 
oförutsägbarhet, där det verkar som socialtjänsten enligt medlemmarna ofta “... fabulerade ihop saker 
som inte stämde” eller ett ytterligare exempel att “utredaren kunde ibland vara trevlig vid samtalen 
men ändrade sedan om i det vi sagt”. Vi kan se utifrån de koder som skapats att medlemmarna har en 
utbredd uppfattning om att socialtjänsten förvränger det som har sagts, vilket vi kan även se i citatet 
nedan där en medlem beskriver att hen avstått från att ta kontakt med socialtjänsten, trots att det finns 
ett behov: 

... behov av en stödfamilj till mina barn men avstår eftersom man kan hamna i en rejäl soppa 
när myndighetspersoner förvränger det som sägs. 

I och med att medlemmar på Familjeliv inte har en tilltro till och anser att samtalen med socialarbetaren 
förvrängs och används emot en ger medlemmar råd till de andra medlemmarna i trådarna att spela in 
samtalen: 
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I en intervju fick vi denna fråga "kan ni inte  berätta lite allmänt, hur en dag kan se ut mm". Vi 
berättade, och utredaren skrev och skrev....och skrev ännu mer....hon var noga med att vi inte 
såg vad hon skrev. I utredningen stod sen saker som vi inte ens sagt. Enligt mitt tycke skulle det 
skapas en regel att socialutredare ska vara utrustade med inspelningsutrustning och att den 
utredda ska få en kopa på ljudfilerna. 

I en annan tråd skriver en medlem: 

jag säger bara detta : det finns så många handläggare på soc som ALDRIG borde jobba i detta 
yrke , det är ju f… riktigt skrämmande. Jag rekomenderar att spela in samtal när man går dit. 

Majoriteten av medlemmarnas erfarenheter av socialtjänsten visar att det existerar en slags föreställning 
om oförutsägbarhet kring socialtjänstens agerande. Det rör sig såväl om beslut som tas utan upplevd 
grund och historier som förvrängs. Som tidigare nämnt söker sig människor till webbforum för att få 
stöd och information inför kontakten med socialtjänsten (Plantin & Daneback, 2009). Möjligen blir 
detta ännu mer angeläget eftersom det upplevs finnas en oförutsägbarhet i socialtjänstens arbete, som 
troligen grundas i en okunskap kring socialsekreterarens handlingsutrymme, arbetsmetoder och 
socialtjänstens riktlinjer. Att tillförsäkra sig kunskap via andra medel blir därför essentiellt för 
medlemmarna i deras kontakt med socialtjänsten och ger dem även ett ökat socialt kapital. 
Medlemmarna utbyter därefter sina erfarenheter med andra för att få stöd samt bli erkända och 
värdefulla inom fältet (Järvinen, 2007, s. 268–269; Payne, 2015; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 243). 

Medlemmarna på Familjeliv uttrycker även att verksamheten fungerar olika i kommunerna. 
Erfarenheterna av socialtjänsten verkar skilja sig åt från kommun till kommun: 

… har bra erfarenheter av soc med de flesta hemska. De tycks jobba olika i olika kommuner 
vilket är förödande för de drabbade (...) bett soc i kommunen hon står skriven om hjälp. De 
vägrar. Även fast soc i en annan kommun slår larm gällande min dottern (bra soc!) så skiter de 
i deras orosanmälan i den kommunen där hjälpen ska ges (...) inget inflytande över den 
kommunen ... Mycket märklig organisation! 

Och senare i samma tråd: 

Kanske kan byta till en kommun som följer lagen? Eller beror det helt på vilken handläggare 
man har/får? (...) har det med ekonomi att göra. (...) hur kan det det komma sig om det inte 
handlar om pengar? hrm…. Danderyd, here I come! 

Medlemmar på Familjeliv har tankar på om de ska byta kommuner för att få bättre hjälp av 
socialtjänsten. En medlem skriver “I sista fall, flytta, dvs byt kommun (...) inte den bästa lösningen 
men ibland kanske den enda” och en annan att “Skulle jätte-gärna vilja veta vilka kommuner som soc 
gör sitt jobb”. Även andra kommenterar det faktum att personer verkar flytta på grund av 
problematiken med skillnad beträffande kommuner: 

Då menar jag inte någon enstaka flytt utan de där som flyttar omkring mellan olika kommuner 
många många gånger och där det inte är fråga om att de flyttar pga jobb. 

I en ytterligare tråd skriver en medlem: 

Men om personen flyttar och kanske inte ens har med soc att göra i den nya kommunen och 
soc från den gamla kommunen ej meddelat så är det svårt för dem att veta om det. Dock brukar 
soc anmäla sånt till den nya kommunen om det gäller allvarlig oro ... 



Clara Berndtsson & Elin Lindborg 

31 (42) 

Såsom framgått tidigare menar Plantin och Daneback (2009) att många föräldrar söker sig till dessa 
webbforum för att få stöd och information inför kontakten med socialtjänsten. En del vill även utbyta 
erfarenheter med andra för att få stöd och bekräftelse. Av betydelse här är Bourdieus tanke om att vi 
ständigt befinner oss inom olika fält där människor strider för något gemensamt, exempelvis om hur 
de behandlats av socialtjänsten och hur deras upplevelser av socialtjänsten är. Det vi kan se som är 
gemensamt i trådarna är medlemmarnas behov av att tillförskaffa sig socialt kapital i diskussioner om 
socialtjänsten. Medlemmarna söker information från andra medlemmar och tillskansar sig ökad makt 
i fältet genom förbindelser och kontaktnät. Dessutom försöker vissa medlemmar skaffa sig mer 
information om socialtjänsten för att utjämna maktbalansen inför ett möte med socialtjänsten. Detta 
visar sig i kommentaren ovan hur medlemmen efterfrågar i vilka kommuner som då gör sitt jobb. När 
medlemmarna bekräftar, erkänner och sätter värde på deras erfarenheter och upplevelser ovan erkänns 
det som ett symboliskt kapital. Som ovan har beskrivits gäller detta inte positiva erfarenheter utan 
mestadels negativa erfarenheter av socialtjänsten (Järvinen, 2007, s. 268–269; Payne, 2015; Sohlberg & 
Sohlberg, 2019, s. 243). 

Stigma kring socialtjänstens klienter 
I de fallen negativa inlägg får mothugg beror det på att medlemmarna i sig anklagas för att vara på det 
sätt som det rådande stigmat beskriver en klient hos socialtjänsten. Detta leder i vissa fall till att vissa 
medlemmar i tråden anser att en berättelse inte är trovärdig, självförvållad eller att hen saknar 
självinsikt. En annan vanlig anklagelse är att de som har negativa synpunkter på socialtjänsten 
egentligen bara vill utnyttja systemet och har fått avslag, det vill säga eftersom det inte finns ett egentligt 
behov: 

Känns ofta som om de som klagar högst på socialen är de som mest vill uttnyttja deras resurser 
för att de inte orkar ta tag i sin egna röra- inte de som VERKLIGEN behöver hjälp. 

I citatet ovan menar inläggsskrivaren att de som klagar på socialtjänsten vill utnyttja resurserna på 
grund av lathet, inte för att de har ett riktigt behov av hjälp. 

Ett annat tydligt exempel på samma fenomen är när en medlem i tråden tog kontakt med socialtjänsten 
för att hon behövde avlastning med sitt barn. Hon skriver att familjen lever isolerat och att de varken 
har familj eller vänner som kan stötta dem utan att de tvärtom hotar och klagar på dem på grund av 
missbruk och kriminalitet. Därför har medlemmen tagit avstånd från det sociala nätverket sedan det 
första barnet föddes. Nu har familjen ett till barn på väg och vill ha avlastning. Efter mötet med 
socialtjänsten beskriver kvinnan att hon blivit anklagad för att vara missbrukare och lögnare av 
socialsekreteraren. Hon avslutar sitt inlägg med att skriva: 

Någon som varit i liknande situation? behövde väl egentligen skriva av mig. Är så förbannad på 
att det får gå till såhär. Eller får och får.. men det gör det!! Vi är inga "soc-fall", vi bad bara om 

hjälp!!!  

Kvinnan skriver att hon inte är något “soc-fall”, vilket visar på det stigma som noterats i forumet och 
att medlemmen vill frånsäga sig de egenskaper som stigmat tillskriver henne. Hon är inte en del av 
“dem” andra utan bara en mamma som söker hjälp. Detta ordaval, “soc-fall”, leder oss till Goffmans 
stigmatiseringsbegrepp, eftersom mamman inte vill vara en del av den “gruppen” som är “soc-fall”. 
Mamman vill inte behandlas utifrån den stigman som existerar kring att vara ett “soc-fall” (Engdahl & 
Larsson, 2011, s. 110–112). 
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Kvinnan får inledningsvis stöd i gruppen och många tycker att hon ska anmäla socialkontoret för att 
de har lämnat felaktiga uppgifter i utredningen. Tonen i tråden förändras dock när medlemmen blir 
ifrågasatt av en annan medlem som är kritisk till att hon skulle behöva avlastning och att hon valt att 
skaffa flera barn: 

Varför har ni tagit det beslutet att skaffa ett barn till i eran situation? Hur tror ni att ni ska orka 
med ett barn till i trotsålder? (...) Att ha två barn är ett "dubbelt-upp-arbete" mot att ha ett barn! 
Ska ni ha kontaktfamilj åt båda två då? 

Denna första kritik som riktats mot kvinnan följs därefter av ytterligare kritik. Medlemmar skriver att 
historien hon delat inte är trovärdig och vissa antar att hon är arbetslös och inte kan tillhöra en “normal 
familj”. Hon försvarar sig och utvecklar sina erfarenheter, men hon får fortsatt mothugg av de andra 
medlemmarna: 

Jag tror inte alls på dig TS! Jag tror att du helt enkelt inte gillar deras bedömning!! Du köper den 
helt enkelt inte!! Och du skriver att ni lever isolerat i början av TS och sedan kan man utläsa att 
ni inte alls gör det, motsägelsefullt eller vad? 

Och en annan medlem delar med sig av en liknande åsikt: 

Jag förstår inte hur man som familj med ett normalt  o friskt barn och TVÅ friska ‘’Men, min 
spontana tanke när jag läste TS var, varför i hela friden två sammanboende, friska föräldrar 
skulle behöva avlastningsfamilj för att man har en 3 åring i trotsåldern? Visst kan det vara 
jobbigt, men om man känner sig så pressad av det att man behöver en stödfamilj, så finns det 
nog en hel del andra problem i den familjen, alldeles oavsett omgivningen....Tror inte vi får hela 
bilden här… 

Trådstartaren försöker hålla sig kvar i diskussionen och försvara sig mot de andra medlemmarna men 
ger tillslut upp och väljer att hoppa ur tråden: 

Jag hoppar ur tråden nu, ni kan fortsätta diskutera vad som är rätt och fel. Vi är inga dåliga 
föräldrar åt våran son och vi KLARAR av barn. Bara att vi just NU behöver lite hjälp. Ett till 
barn är på väg och snart kommit till världen. Ska jag spola tillbaka tiden och göra en abort? Nej, 
det går inte. Vi står här vi står nu och bad om lite hjälp och fick skit istället för en påhittad 
historia. 

Medlemmarna i tråden fortsätter att diskutera trådstartarens situation samt andra erfarenheter av 
socialtjänsten. Kvinnan lämnar flera dagar senare en uppdatering om hennes situation. Enligt henne 
har socialtjänsten medgivit att misstag har skett i hennes ärende. I mötet med socialsekreteraren hade 
kvinnan berättat om sin egen barndom och socialsekreteraren blandade ihop kvinnans moder med 
henne själv. Efter trådstartarens uppdatering och klargörande kring deras situation kommer andra 
medlemmar och “rättar” sig som har kommenterat tidigare samt får hon mer stöd i tråden kring hennes 
situation. 

Trots att jag inte har varit direkt sympatisk så tycker jag att det är skönt att det har löst sig. 
Däremot tycker jag att socialtanten har kommit undan för lätt. 

En annan medlem visar stöd för henne och skriver “Vad skönt att det ordnat upp sig, både ang 
utredningen och vissa inlägg här :)”. I samma tråd skriver en medlem att hen har följt tråden men inte 
skrivit förrän nu, det vill säga efter klargörandet av kvinnan. Detta kan förklaras med Noelle-
Neumanns spiral of silence (1993, s. 58–63). Majoriteten av åsikterna var negativt riktade mot 
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trådstartaren, vilket blir den rådande populära åsikten. Effekten blir att de som inte delar åsikten inte 
vågar kommentera. Däremot när medlemmen ser att åsikterna börjar förändras vågar hon delta: 

Åh.vad jag blir glad! HAr följt tråden fast inte svarat .Vi har också haft liknande problem och 
detta uppmuntrar mig att ta tag i det så småningom. Lyssna inte på vad folk skriver. Har man 
inte varit med om denna formen av kränkning så fattar folk inte. 

Sammantaget kan vi se i denna tråd hur kvinnan beskriver sin situation om hur familjen lever isolerat 
och att de varken har familj eller vänner som kan stötta dem. Hon använder Familjeliv för att tillskansa 
sig mer socialt kapital genom att efterfråga råd och liknande erfarenheter (Järvinen, 2007, s. 268; Payne, 
2015, s. 327). Det som är intressant i tråden är hur medlemmarna ger mothugg och uttrycker deras 
habitus, vilket är att de bedömer henne till att vara en dålig mamma. Deras habitus och hur de uttrycker 
sig är deras anspråk på hur de tar avstånd från mamman och uttrycker hennes låga position. Dessutom 
innebär det faktum att kvinnan uttrycker sin avsaknad av socialt nätverk att hon har ett lågt socialt 
kapital. Medlemmarna kritiserar även det ekonomiska och kulturella kapitalet genom att antyda att hon 
är arbetslös. 

Kvinnans position i fältet definieras av de övriga medlemmarna och, eftersom kvinnan dessutom har 
lågt kapital i fältet, vilket vi kan utläsa genom de egenskaper hon tilldelas av de andra medlemmarna, 
leder detta till att hon inte disponerar över mycket makt på forumet. Kvinnan får flertal gånger beskriva 
och klargöra sin situation innan hon lämnar tråden då hennes habitus i form av handlingar, 
bedömningar och uppfattningar ifrågasätts. Detta leder till att hon undviker situationer som ifrågasätter 
hennes habitus, genom att lämna forumet under en period. När mamman fått upprättelse av 
socialtjänsten och visar detta för medlemmarna omvärderas hennes position och hennes status på 
forumet ändras, då hon visat för de andra medlemmarna att hon gjort rätt för sig i sin roll som mamma 
(Järvinen, 2007, s. 268–269; Payne, 2015, s. 327; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 243). 

Det finns undantag där medlemmarna anser att det inte är socialtjänstens utan klienternas fel, på grund 
av de inte har någon självinsikt: 

Att socialtjänsten ljuger ihop historier och omhändertar barn på lösa grunder som många 
antyder,händer relativt sällan. De föräldrar som inte kan se sina egna brister upplever självklart 
att socialtjänsten ljuger, deras bild är ju en helt annan. 

I en annan tråd skriver en medlem: 

naturligtvis så kommer det en massa historier från personer som anser att de blivit felaktigt 
behandlade. En del av dem har inte förstått avslaget, en del av dem har ingen insikt 

Vi utläser att en del av medlemmarna har andra habitus, där habitus skapar ett sätt att se på världen. 
Fält integrerar med varandra som tidigare nämnt, och habitus är ett sätt att ta avstånd från andra 
grupper som i detta fall är stigmatiserade (Spicker, 1984 s. 82). Därigenom avskrivs ansvaret från 
socialtjänsten och istället appliceras på socialtjänsten klienter (Järvinen, 2007, s. 268–270; Sohlberg & 
Sohlberg, 2019, s. 242–243). 

Påverkan från andra medlemmar 
I trådarna kan vi se hur medlemmarna interagerar med varandra. Vi kan se vilka som får stöd och 
mothugg, men även hur de olika medlemmarna påverkar varandras åsikter. Vid olika tillfällen kan vi 
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notera hur en medlem skriver i tråden om en ökad rädsla/ovilja att söka hjälp utifrån de andra 
medlemmarnas negativa erfarenheter: 

det är precis sånt här (hört flera fall) som hindrat mig från att söka hjälp trots att jag behöver 
det. 

I citatet ovan beskriver en medlem att hen blir påverkad av de andra medlemmarnas negativa åsikter 
och erfarenheter hen får ta del av. Detta gör att hen inte vill söka hjälp, trots ett uttryckt behov. I 
ytterligare en annan medlems kommentar kan vi se ett liknande resonemang. Medlemmen är kritisk 
mot trådstartarens negativa upplevelser av socialtjänsten och menar att de inte är trovärdiga. Hen 
beskriver även sin tidigare negativa erfarenhet med socialtjänsten och använder denna för att motivera 
sin kritik mot trådstartaren: 

Jag höll på att gå under under denna tid för det var så jobbigt att bli falskt anklagad å jag trodde 
att de skulle ta min son ifrån mig. Men att soc skulle hitta på en massa negativt om er själva låter 
ju helt absurt! (...) Jag är ensam med min son å har länge funderat över detta med kontaktperson 
eftersom jag aldrig har ens en timme för mig själv (förutom när jag jobbar men det räknas inte 
för då kan man ju ändå inte göra nåt) men nu blir jag ju helt avskräckt. Men tror ändå inte på 
denna historia. Sorry. 

Det som är intressant i medlemmens kommentar är att hen beskriver att hen nu blir helt avskräckt från 
att söka hjälp och hänvisar till trådstartarens inlägg, trots att medlemmen inte tror på trådstartarens 
historia. Att vara mottaglig för en åsikt trots att den inte antas vara trovärdig. 

En ytterligare intressant aspekt är att denna typ av kommentar som pekar på en förändrad åsikt 
gentemot socialtjänsten inte framkommer i positiv anda, utan endast som kommentar på det negativa. 
Denna förändring kan förklaras som vi har nämnt tidigare med social judgment theory där medlemmarna 
med negativa tidigare attityder gentemot medlemmarna på Familjeliv har en större ‘’latitud för 
acceptans’’ (en större acceptans). Det är intressant i medlemmens kommentar att hen beskriver att hen 
nu blir helt avskräckt från att söka hjälp och hänvisar till trådstartarens inlägg, trots att medlemmen 
inte tror på trådstartarens historia där det visar att hen mottaglig för denna åsikt trots att den inte antas 
vara trovärdig (jmf. Chau, et. al. 2014, s. 1–2). 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel har vi valt att diskutera resultatet. Det kommer att ske genom att vi summerar studien 
och samtidigt återkopplar till studiens syfte och frågeställningar. Efter det följer en diskussion kring 
hur analysen och resultatet förhåller sig till tidigare forskning, sedan vad valet av metod och teori har 
betytt för denna uppsats. Avslutningsvis diskuterar vi vad resultatet i denna studie ger för implikationer 
för socialt arbete som forskning och praktik. 

Summering av resultatet 
Syftet var att undersöka åsiktsbildning kring socialtjänsten utifrån berättelser om hur föreställningar, 
erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten beskrivs på webbforumet Familjeliv. Vi har även varit 
intresserade att se vilka åsikter som var avvikande och av vilken anledning åsikterna avviker från andra 
åsikter i forumet. Slutligen har det även varit intressant för oss att undersöka är hur bilden av 
socialtjänsten står i relation till den enskilde socialarbetaren. 

Viktiga erfarenheter och upplevelser från socialtjänsten är, enligt medlemmarna på Familjeliv, 
oförutsägbarheten och handlingsutrymmet i mötet med socialtjänsten. I diskussionsforumet tycks inte 
medlemmarna förstå varför socialtjänsten, eller snarare den enskilda socialsekreteraren, agerar på ett 
visst sätt. Det skrivs exempelvis att beslut inte motiveras, fattas på godtyckliga grunder eller att 
klienterna inte informeras om hur arbetet går till. En annan uppfattning är att det som klienterna 
uppger till socialsekreteraren de talat med inte korrekt framgår i den färdiga utredningen. 
Medlemmarna uttrycker även kritiken främst till den enskilda socialarbetaren, utifrån vad hen har gjort 
i det enskilda fallet. Kritik riktas sällan till socialtjänsten som myndighet. Vi tänker att detta kan ha att 
göra med att det saknas förståelse för, och kunskap om, socialtjänstens arbete; detta kan leda till att 
klienter kan uppfatta att beslut tas enbart av den enskilda socialarbetaren. Denna skillnad uppstod även 
i kommuner där medlemmarna uttryckte hur de ansåg att olika kommuner agerat olika. Dessutom 
anser vissa medlemmarna att socialtjänsten antingen inte agerar eller tar för drastiska beslut. Genom 
detta drar vi slutsatsen att det saknas kunskap om socialtjänstens arbetssätt, handlingsutrymme och de 
grunder som ligger till grunden för socialtjänstens beslut. 

Ett önskemål som framkommit vid fler tillfällen i trådarna är att få mötet inspelat. Detta eftersom 
inspelningen kan fungera som bevisning mot socialtjänsten och säkerställa att rätt information framgår 
i utredningarna. 

Vi har sett i analysen att den negativa bilden av socialtjänsten är den som är mest accepterad på 
forumet. De avvikande åsikterna blir därigenom de åsikter som är positivt riktade till socialtjänsten. En 
åsikt kan även bli avvikande om den frångår från fältets doxa genom att vara alltför “grov” och 
därigenom inte följer fältets regler. När en avvikande åsikt framställs använder sig vissa medlemmar av 
strategier för att frånsäga sig den grupptillhörigheten som Familjelivs medlemmar anses ha, och genom 
detta sätta sig själv i en högre social position. Detta genom att attackera gruppen Familjeliv som helhet. 
Vissa använder det stigma som finns mot socialtjänstens klienter på forumet och tillskriver dem 
egenskaper såsom avsaknad av självinsikt eller att vara lögnare. När positiva åsikter skrivs i trådarna 
får de i vissa fall mothugg från de andra medlemmarna, men ofta får de ingen respons utan ignoreras 
vilket innebar att de positiva erfarenheter och upplevelserna inte framgick lika starkt i resultatet. Denna 
rådande bild och de åsikter som uttryckts har även, vad vi sett, påverkat vissa medlemmar att inte söka 
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hjälp hos socialtjänsten. Medlemmar uttryckte även att det kan vara svårt att få stöd för sina 
erfarenheter, då det nära till hands liggande stigmat som finns leder till att de får mothugg och inte 
passar in, exempelvis för att man är en ”dålig mamma”. Trots detta kan forumet innebära stöd för de 
som genom sin position i samhället inte får gehör någon annanstans. 

Vi har även sett att det är socialarbetaren som står för hur erfarenheten med socialtjänsten var. Det 
framkommer inte kritik mot socialtjänsten i stort, om än i viss mån till enskilda kommuner, i de 
negativa erfarenheterna. Att det är socialarbetaren, dennes erfarenhet, ålder, kön och klädstil som 
härleds till om upplevelsen varit positiv eller negativ i kombination med den oförutsägbarheten som 
beskrivits om socialtjänsten visar att det saknas kunskap om socialtjänstens arbete och socialarbetarens 
handlingsutrymme. 

Avslutningsvis vill vi återigen lyfta att vi anser oss kunna påvisa att de åsikter som framförs på forumet 
har en påverkan på hur medlemmars åsikter om socialtjänsten uttrycks. Detta blir allvarligt i de fall när 
medlemmarna beskriver att de avskräcks från att söka hjälp, även om den avskräckande erfarenheten 
inte ansågs vara trovärdig. Många saknar en tidigare erfarenhet av socialtjänsten, vilket gör att de tar 
till sig av de åsikter som delas lättare, det vill säga att de har en “latitude of non-commitment” som är lätt 
att påverka (Chau, et. al, s. 1–2). En ytterligare problematisk aspekt är att denna okunskap kring 
socialtjänstens arbete, och de begränsningar som faktiskt finns, förmodligen leder till att negativa 
åsikter sprids i högre grad. Att negativa åsikter sprids leder även till att positiva åsikter inte delas utifrån 
en rädsla att inte accepteras och välkomnas utifrån the spiral of silence (Noelle-Neumann, 1993, s. 58–
63). 

Studien i ljuset av tidigare forskning 
I kapitlet om tidigare forskning nämnde vi att studier har visat att det är viktigt med tillit vid 
bemötanden med socialtjänsten. Det som då kritiserats av Eriksson (1999) var att klienterna inte känt 
sig hörda samt haft en misstro för socialtjänsten och att mötet med socialtjänsten har upplevts som 
godtyckligt. I studien framkom det även att avslag inte motiveras tydligt och att de inte vet varför 
utkomsten blev som den blev. Detta stämmer till stor del överens med våra resultat. Erikssons (1999) 
studie var dock intervjubaserad vilket gör våra resultat än mer intressanta dels då det visar att detta 
även stämmer in i nutid (det vill säga år 2020) men även utifrån att personer faktiskt vänder sig till 
andra källor för att söka stöd. 

En sak som tidigare forskning lyft är att klienterna önskade var att den professionella skulle inge hopp 
och kunna använda sig av klientens egna resurser. Att klienterna får en kunskap om vilken hjälp som 
faktiskt går att få från socialtjänsten och hur den kan få positiva effekter på klientens situation, kan 
tänkas ge klienten hopp och motivation att samarbeta med socialtjänsten och därigenom få incitament 
till att utnyttja sina egna resurser (Croona, 2003).  

I och med att det sociala samspelet är viktigt gällande relationen mellan socialarbetaren och klienten, 
kan socialarbetarens arbete försvåras om personer som är eller kommer bli klienter läser trådarna och 
därigenom får en negativ bild. Det faktum att den kritik som riktats mot socialtjänsten på Familjeliv 
återkommit även i tidigare studier, tyder på att det faktiskt finns brister som socialtjänsten behöver 
beakta.  
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I vår analys har vi noterat att det anses finnas en skillnad mellan kommuner i hur väl socialtjänsten 
fungerar; i vissa kommuner anses socialtjänsten fungera bättre och i andra sämre. Denna uppfattning 
är inte helt ogrundad baserat på tidigare studier om socialtjänsten i olika kommuner. Forslund och 
Hedström (2000) såg nämligen att riktlinjerna skiljde sig åt mellan kommunerna, vilket skapade 
förvirring hos klienterna. Det är problematiskt att olika kommuner agerar på olika sätt, eftersom det 
riskerar att skapa oförutsägbarhet och osäkerhet – något som i förlängningen kan urholka förtroendet 
för socialtjänsten. Utifrån vår analys tydliggörs även denna bild av socialtjänsten på Familjeliv, och det 
har visats att detta är något som kommer i vägen för bemötandet. Mellan vår uppsats och Forslund 
och Hedström (2000) studie skiljer sig det 20 år, vilket visar att detta är något som varat över tid. Vi 
ser även att problematiken verkar vara riksomfattande och att förvirringen och okunskapen kring 
socialtjänsten inte bara gäller för de kommuner Forslund och Hedström (2000) studerade, eftersom 
forumets medlemmar är utspridda över hela Sverige. Det är inte otänkbart att skillnaden mellan 
kommuner även indirekt kan bli ett hinder för socialarbetaren för att delta i den offentliga debatten, 
eftersom de råd/förtydliganden hen kan komma med inte med säkerhet gäller för en annan kommun 
även om lagen är den samma. Av dessa skäl anser vi att det viktigt med tydliga, enhetliga och nationella 
riktlinjer för de som arbetar på socialtjänsten att följa. 

Om vi istället riktar in oss på klienternas förberedelse inför mötet, kan vi utifrån den tidigare 
forskningen se att många vänder sig till forumen för att förbereda sig inför mötet (se, Plantin & 
Daneback, 2009). Medlemmarna försöker därefter tillförskaffa sig socialt kapital genom interaktionen 
med andra medlemmar. Genom information och erfarenheter från olika medlemmar kan således det 
egna sociala kapitalet ökas inför mötet med socialtjänsten. 

Vi har även visat att det sker en påverkan på medlemmarna när de exponeras för negativa kommentarer 
om socialtjänsten genom att flera medlemmar kommenterar att de inte vågar söka hjälp utifrån det de 
läst på forumet. Denna påverkan från andras åsikter online har även iakttagits i tidigare forskning (se 
Lee & Chun, 2016; Dunn et. al. 2015). Tidigare forskning har även visat att det finns en tendens till att 
de med negativa åsikter uttrycker sina åsikter i högre utsträckning online, framförallt om det redan 
finns negativa kommentarer (se. Lee & Chun, 2016). Detta ser vi även tendenser till i vårt material. 
Den negativa bilden av socialtjänsten på familjeliv.se är även problematisk eftersom tidigare forskning 
visat att Familjeliv är en informationskälla för människor att samla information inför möte med 
exempelvis socialtjänst (se Plantin & Daneback, 2009). Särskilt eftersom de som söker stöd på 
webbforum tenderar att ha ett lägre socialt kapital (Alstam, Plantin & Daneback, 2016, s. 142). 

Ett sätt för socialtjänsten att försöka motverka den okunskap som finns, som i sin tur kan leda till en 
negativ bild av socialtjänsten, presenterades av samtliga studier kring traditionell media och socialt 
arbete – nämligen att socialarbetare borde delta den offentliga debatten. Detta för att förtydliga 
socialtjänstens ramar, aktivt arbeta för att sprida information och vara en del i att bättra på 
socialtjänstens rykte (se, Cooper 2005; Cordoba 2017; Stone, et. al, 2008; Lundälv, 2019). Utifrån våra 
resultat håller vi med om slutsatsen att det är viktigt för socialtjänsten att ta del av webbforum, men 
även medier i stort, för att göra socialtjänsten mer förutsägbar, bekant och transparent. Sekretessen är 
även en faktor som bör beaktas men det är inte ett hinder för generella förtydliganden kring 
socialtjänstens arbete. Men en ytterligare fråga kring socialtjänstens önskvärda närvaro i den offentliga 
debatten är huruvida åsikterna från socialtjänsten kommer att mottas på forumet. Detta baserat på den 
tendens vi sett att de positiva åsikterna inte accepteras. Dock så anser vi att om kunskapen kring 
socialtjänsten ökas hos allmänheten, så kan detta underlätta acceptansen av socialarbetares närvaro. 
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Om socialarbetare ska delta i den offentliga debatten och möjligen delta i forum såsom Familjeliv, 
gäller det för socialarbetare att agera på ett hövligt sätt och skriva på ett sätt som inte bryter mot de 
“regler” som existerar på forumet. Den socialarbetare som deltog på forumet, och som har beskrivits 
i vår analys, är ett exempel på hur socialtjänstens medverkan på forumet skulle kunna få en motsatt 
effekt. Det är viktigt att detta undviks. 

Teoridiskussion i relation till studiens resultat 
I teorikapitlet presenterades Bourdieus teorier/begrepp, social judgment theory och the spiral of silence. 
Utöver det presenterade vi även begreppen stigma. Teorierna, som valdes innan analysen kan till viss 
grad påverkat vad vi såg i materialet och vad vi ansåg var ‘’intressant’’ i materialet. Vårt val av teorier 
kan ha gjort det svårt att skapa ett enhetligt ramverk till vår analys och olika teorier har varit olika 
applicerbara på olika delar. 

Vi försökte använda oss av teorier som är applicerbara på hur folk uttrycker sig på webbforum och 
vem som kan komma till tals, även på hur medlemmarna skriver och uppfattas på webbforum. Till 
detta anser vi att social judgment theory och the spiral of silence har varit till hjälp för att se hur åsikter tas 
emot och framställs (Chau, et. al, 2014, s. 1–2; Noelle-Neumann, 1993, s. 58–63). Social judgment theory, 
som ofta används i kvantitativa ansatser, ansåg vi kunde kunna vara användbar i en kvalitativ studie 
eftersom den kan användas för att få förståelse för innehållet i webbforumet, snarare än för att mäta 
de attityder medlemmarna hade (Chau, et. al, 2014, s. 1–2). 

Det var även svårt att applicera Bourdieus teoriramverk eftersom det kan vara svårt att utläsa utifrån 
någons kommenterar vilket kapital de besitter. Vi anser dock att det har hjälpt oss att förstå vad som 
händer i forumet och gett oss en viktig aspekt till våra ytterligare teorier. Vi vill även poängtera att det 
finns skillnad i hur medlemmarna skriver, vilket påverkar de andra medlemmarnas, och våra egna 
uppfattningar om personen.  

Foucaults maktteori hade även varit en intressant aspekt att ta upp för att hjälpa oss att förstå hur 
socialarbetaren blir får stå för socialtjänsten. Det hade även kunnat vara en bra kombination ihop med 
Bourdieus olika kapital för att ytterligare kunna beskriva den maktaspekt detta innebär (Engdahl & 
Larsson, 2011 s. 112–113, 114). 

Möjligheter och begränsningar i metodvalet 
I denna del kommer vi att diskutera vilka möjligheter och begränsningar den tematiska analysen haft 
för vår uppsats. Den tematiska analysen är fri till sin struktur vilket delvis har inneburit att vi på ett 
förutsättningslöst sätt kunnat skapa koder och se mönster i analysen. Däremot tror vi att vi som 
socionomstudenter med en förförståelse för ämnet utifrån vår utbildning men även den tidigare 
forskningen och våra teorier har kunnat påverka de koder och mönster som hittats. 

Ett sätt för oss att försöka minska vår egen påverkan på materialet är att kodningen gjordes enskilt 
men även att vi försökt hålla oss objektiva samt varit transparenta i hur processen gått till. En del i 
detta var att vi färgkodade enskilt alla inlägg utifrån om det var negativa, positiva eller neutrala i 
förhållandet till socialtjänsten. Vi anser även att valet av metod varit bra eftersom vi som forskare inte 
har påverkar materialet, vilket kan ske vid intervjuer då forskaren kan påverka respondenten med sin 
blotta närvaro (Ruth, 1991, s. 286–287). Däremot finns det en begränsning i vår empiri i och med att 
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vi inte har kunnat ställa specifika frågor till materialet utan endast kunnat jobba med de inlägg som 
fanns i materialet. 

Vi vill även ta upp en faktor som skulle kunna påverkat vårt resultat, som framgått genom tidigare 
forskning, nämligen att exponeringen för negativa åsikter kan ha en inverkan på ens uppskattning av 
den allmänna folkopinionen som gör att opinionen uppfattas som mer negativ än vad den är (Lee & 
Chun, 2016). Detta i sin tur kan möjligen ha påverkat vår analys på så sätt att vi belyst det negativa i 
den stora utsträckning vi gjort. 

Angående empirin anser vi att vi hade en stor mängd och att vi kunde visa på de teman vi sett genom 
flera olika citat för varje tema., även om det alltid är önskvärt med ännu fler koder som visar på de 
teman vi fått. Däremot har vi upplevt det varit svårt att under den begränsade tid som vi haft att 
säkerställa att vi inte missat intressanta delar. En annan svårighet med empirin har varit att vara 
transparenta i vårt resultat när det kommer till hur åsikterna påverkar varandra eftersom vi inte haft 
möjlighet att ta med så många citat som visar på den rörelsen i åsikter som sker i trådarna, även om vi 
gjort vårt bästa för att på ett noggrant återge det som sker och på så sätt visa på en transparens. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vår ambition är att denna uppsats kan visa vikten av att socialtjänsten bör digitalisera sig, både utifrån 
den tidigare forskning och denna studies resultat. Undersökningen visar hur socialtjänsten behöver 
delta i den allmänna debatten och tänka mer modernt genom att nyttja nya informationskanaler. Malmö 
kommun har som tidigare nämnt föregått med ett gott exempel och tagit del i den offentliga debatten 
genom att skapa ett webbforum där socialtjänsten kan svara på frågor som allmänheten har (Malmö 
stad, 2020, 2 maj). Även om vem som helst kan gå in och ställa en fråga så är svaren skrivna utifrån 
hur Malmö kommuns socialtjänst jobbar, vilket som tidigare nämnt kan skilja sig åt mellan olika 
kommuner. Detta återigen visar på vikten av att tydliggöra socialtjänstens arbete i denna moderna tid, 
både för praktiker men även för klienter. 

Angående åsikter kring socialtjänsten är ett möte med socialtjänsten väldigt känslomässigt laddat för 
de allra flesta och mycket står ofta på spel. Att personer upplever att de får dålig information eller att 
besluten inte motiveras rätt är ett problem. Många kommer även i kontakt med socialtjänsten utifrån 
orosanmälningar vilket innebär att kritik redan riktats mot klienten innan det första mötet, vilken även 
kan tänkas påverka inställningen till socialtjänsten. Det är nämligen för många en kränkning att bli 
kopplad till socialtjänsten. Detta kan även bero på det stigma som finns, och som även kan synas i vår 
analys (Spicker, 1984 s.40). Stigmat är svårt att radera men kanske kan förbättras genom att skapa en 
förståelse för det sociala arbetet. Vi kan inte heller utifrån empirin svara på hur socialarbetaren tänker 
kring sin roll som företrädare och huruvida korrekta beslut tagits utifrån de inlägg vi analyserats, vilket 
även detta skulle vara av intresse att undersöka vidare. 

Vi anser även att det saknades forskning på webbforum och sociala medier i förhållande till socialtjänst 
i stort och att detta är en stor kunskapslucka. För vidare forskning inom detta fält kan det exempelvis 
vara av intresse att studera hur ‘’soc-tanterna’’ i Malmö fungerar för dess invånare och om detta har 
någon inverkan. I en sådan studie kan det visa sig om det är något som kan vara applicerbart för flera 
kommuner. Det bör även utföras kompletterande studier kring vad klienterna anser om en socialtjänst 
som är tillgänglig online.  
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