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Abst rac t  
The aim of this study was to enlighten social workers experiences of social networks direct 
influence in Swedish social services, and in which ways those influences are manifested. Some of 
the issues that are being explored in this study are: The separation of the private sphere and 
professional duties; boundaries and dual relationships that occurs inside social networks; the use 
of social networks as a control-instrument in authority exercise towards clients; and social 
networks arising impact on social work. The empirical material was collected with nine qualitative 
interviews with social workers stationed at different social service departments in a Swedish 
municipality. Also one qualitative e-survey was sent out to, and answered by four social workers 
with a managerial position in the same municipality. 
The results reveal that several informants have experienced different problematic situations 
involving clients within the social networks. This study shows that the informants are very 
restrictive with what information (text and pictures) they publish on their facebook-profiles, 
because of their position of authority and the awareness of the possibility of always being 
watched. Several informants reveal a strong attitude against the use of social networks in social 
work and argue that information about clients fetched at social networks cannot be used. Yet some 
social workers use social networks at work to search information about clients and verify 
suspicions, for example in decision-making of governmental economical support. The power that 
the social workers hold against their clients is being exterritorialised inside the social networks 
and makes further way for an expanding control-society.  
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1. Problemfor muler ing 
Debatten går i Sverige om huruvida förbud ska införas eller inte mot att använda sociala 

medier1 på arbetstid. Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver bland annat att ”allt fler 

kommuner använder sociala medier för att kommunicera med medborgarna, eftersom det är ett 

snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog” (SKL, 29 april 2010a). SKL förklarar 

vidare att idag kan kommuner använda sociala medier till att marknadsföra sig, till exempel 

genom en informationsfilm på ’Youtube’ eller starta en ’facebookgrupp’2 för kommunen (SKL, 

29 april 2010b). En av flera aktuella motståndspositioner är den utifrån arbetsgivarens 

perspektiv, att alltför mycket arbetstid läggs på personligt surfande (Sveriges Radio, 2010a-

2010e; TV4, 2010; Nyhetskanalen, 2010). Den kritik mot sociala medier som framförallt ligger 

i fokus rör bristande säkerhet för barn och unga inom de sociala medierna. Det är långt ifrån 

alla sociala medier som erbjuder en säker miljö, menar Medierådet (2010a; 2010b). De anser 

det oacceptabelt att inte ens de största sociala nätverken är tillräckligt säkra när det gäller 

hantering av bland annat personuppgifter och säkerhetsfunktioner (ibid). Den bristande 

säkerheten blir tydlig i debatten kring fallet ”Linnea”3 (Uppdrag granskning i Sveriges 

Television (SvT), 2010; Debatt i SvT, 2010; DN, 2010). Ryktesspridning, lögner, förtal och 

grava kränkningar mot ”Linnea” har haglat ner inom cybervärlden från både vuxna och unga, 

till exempel i diskussionsgrupper på Facebook4 (ibid). Kim Holmberg (2010)5 vid institutionen 

för Informational Studies på Åbos Universitet skriver om hotbilder som kommer med 

användandet av sociala medier. Han nämner spridning av farlig och missvisande information 

och om vad okunskapen om de negativa konsekvenser som publicering av personlig 

                                                
1 ”Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. 
text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till många, på samma villkor och 
genom samma kanaler… Sociala medier har ofta formen av webbtjänster där ett företag äger de servrar 
som tillhandahåller tjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar webbplatsens 
innehåll och kommunicerar via den. Hit hör Facebook, MySpace, YouTube och Twitter.” 
(Nationalencyklopedin, 2010a) 
2 I det sociala mediet facebook kan man som användare skapa en grupp som andra användare kan bli 
medlem i och där man kan föra diskussioner om olika ting eller makrnadsföra en viss ståndpunkt eller 
ett viss ting. 
3 En fjortonårig flicka ”Linnea” blev 2009 våldtagen av en femtonårig kille ”Oskar” på en toalett i sin 
skola. Hon anmälde våldtäkten och blev efter det misstrodd, utfryst, förtalad och kränkt av vuxna och 
ungdomar på flera sätt, bland annat på Internet. Även efter att ”Oskar” döms för två våldtäkter, en mot 
”Linnea” och en mot en annan tjej ”Jennifer”, fortsätter trakasserierna mot ”Linnea” och ”Jennifer” och 
människor tror dem fortfarande inte (Uppdrag granskning, 2010). 
4 En grupp startades på Facebook för att fria den ”Oskar” som nu är dömd för våldtäkten mot ”Linnea”. 
Gruppen på Facebook fick snabbt 4000 medlemmar i blandade åldrar (Uppdrag granskning, 2010). 
5 Kim Holmberg: Ph.D, Department of Information studies, Åbo Akademi University, 18.12.2009. 
Doctoral thesis: Webometric Hyperlink Analysis - Mapping Cooperation and Geopolitical Connections 
between Local Government Administration on the Web (Kim Holmbergs blogg, 2010) 
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information kan leda till för individen (Holmberg, 2010). Negativa konsekvenser i form av 

kopiering av bild och text och den stora tillgängligheten av publicerat material över lång tid och 

av en stor mängd människor, däribland till exempel framtida chefer som kan använda 

publicerat material i hans/hennes bedömning vid en intervju (ibid). Även utrikesminister Carl 

Bildt påtalar i en tv-intervju i samband med hans vinst av ”Aftonbladets Stora Blogg Pris 

2010”, att säkerhetsfrågorna kring Internet är mycket allvarliga. Det finns en naivitet i hela 

samhället kring säkerhetsfrågor, och han menar att ”vi måste säkra nätet” (Bildt, 2010).  

 

Förespråkare för Internet och användandet av sociala medier framhäver aspekter som 

marknadsföring, kommunikation och sociala medier som hjälpmedel i arbetet (Bildt, 2010; 

Holmberg, 2010; Ström, 2010; Zeidler, 2010). Pär Ström (2010), ledamot i regeringens IT-råd, 

framhäver sociala medier som ett verktyg för gratis marknadsföring och opinionsbildning för 

både politiker, organisationer, företag och privatpersoner. Bildt är även en av dem och anser att 

det är synnerligen viktigt att vara närvarande i Internetvärlden (Bildt, 2010) och säger att han 

använder sociala medier som ett arbetsinstrument (Aftonbladet, 2010-02-03). Vidare menar 

Bildt (2010) att man med hjälp av sociala medier och bloggande kan förnya information och 

direkt ta del av information. Man får även chans att vara mer personlig i bloggandet. Kristian 

Zeidler (2010) skriver för tidningen Arbetsliv att med sociala medier som ett allt mer vanligare 

arbetsverktyg finns det fördelar, till exempel att det går snabbt att få ut information och att det 

är ett sätt att fånga upp och säkra kunskap (Zeidler, 2010).  

 

Att sociala medier används som arbetsverktyg i statlig myndighetsutövning mot enskilda 

individer är kanske en mer oförutsedd aspekt. Detta belyses i Sydsvenska Dagbladet den 11 

februari 2010. Där kan man läsa att Försäkringsbolagen allt oftare använder bloggar och sociala 

medier som Facebook i sina utredningar. Joakim Jarnryd, verksamhetsområdeschef för 

kontrollfrågor på Försäkringskassan, uttalar sig och menar att de använder Facebook i 

utredningssyfte men att det måste ligga en misstanke bakom (Sydsvenskan, 2010-02). Statliga 

myndigheter såsom försäkringskassan använder alltså sociala medier som arbetsverktyg. 

Förekommer det liknande arbetssätt inom fler av Sveriges myndigheter, till exempel inom 

kommunernas socialtjänst? Med användandet av sociala medier som enskild 

myndighetsutövare och professionell socialarbetare aktualiseras nya, oförutsedda områden 

inom sociala medier, aspekter som kan innebära ett förstärkt utövande av social kontroll och i 

förlängningen svårigheter i gränsdragningar mellan privat och professionell och uppkomsten av 

dubbla roller. Frågetecken har väckts kring användande av sociala medier, och då speciellt 

användandet av det sociala mediet Facebook inom socialtjänsten, ett användande som innehar 



Anna Olin Diaz Examensarbete VT 2010 

 8 

otydliga spelregler och skapar diskussion. Frågor som ”vad ska man göra om man får en 

vänförfrågan från en klient?”, ”vad får man göra?”, ”ska man kolla upp sina klienter på 

Facebook?” ”På Facebook är man ju privat, man jobbar ju inte? eller? ”, florerar kring 

fikaborden på socialkontoret och svaren är inte samstämmiga.  

 

Kommunerna har enligt lag det yttersta ansvaret för att kommuninvånaren får den hjälp de 

behöver (2 kap. 2§ Socialtjänstlagen, 2001:453). Eventuellt kan sociala medier hjälpa 

tjänstemännen i detta ansvar. Av en anställd inom kommunens socialtjänst krävs det att man 

följer vissa lagar och regler för att kunna hjälpa till att ta detta ansvar (bland annat 

Socialtjänstlagen, 2001:453; Kommunallagen, 1991:900; Förvaltningslagen, 1986:223; 

Sekretesslagen, 1980:100). Utöver detta har socialarbetaren vissa nationella och internationella 

etiska riktlinjer att förhålla sig till (Akademikerförbundet SSR, 2010; International federation 

of social workers [IFSW], 2010; National association for social workers [NASW], 2010). Till 

exempel punkten Informed consents 1.03 från NASWs etiska riktlinjer säger bland annat, att 

man ska informera de klienter som får service via Internet om de risker och begränsningar som 

kan finnas med detta (NASW, 2010). I detta fall blir det en tolkningsfråga vad service via 

Internet är. Om Facebook används till att kontrollera och hämta information om klienter, 

information som sedan kan ha betydelse i beslut eller behandling (service), blir användandet av 

Facebook i detta syfte en servicefråga och klienten bör alltså informeras. Enligt 

Förvaltningslagen (1986:223) 16§ och 17§ har klienten rätt att ta del av uppgifter som rör 

beslut som avser myndighetsutövande mot enskild. Socialtjänsten har även en 

dokumentationsplikt som innebär, att handläggning av ärenden, beslut, insatser och faktiska 

omständigheter och händelser ska dokumenteras (Socialtjänstlagen, 2001:453, 11:5). Klienten 

bör även hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om 

henne eller honom (Socialtjänstlagen, 2001:453, 11:6). Dessa bestämmelser försvinner inte för 

att information är hämtad på Internet, eventuellt blir de mer otydliga.  Det finns flera 

intressanta aspekter av användandet av sociala medier inom socialt arbete, bland annat 

hanteringen av vänförfrågningar från klienter i de sociala medierna, gränsdragningar mellan 

privat och professionell och kontrollerande av klienter. Dessa aspekter kommer att belysas i 

denna uppsats. 
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2. Sy f te och frågestä l ln ingar 
I detta avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer studiens 

avgränsningar att uppsatsens disposition. 

2.1 Syf t e 
Syftet är att undersöka vad användandet av sociala medier (specifikt det sociala mediet 

Facebook6) innebär för professionella socialarbetare och hur användandet påverkar dem i 

relation till dikotomierna närhet/distans, professionell/privat och social kontroll/frihet.  

2.2 Frågestäl ln ingar 
Syftet uppfylls med hjälp av nedan redovisade frågeställningar formulerade utifrån de tre i 

syftet nämnda dikotomierna. 

- Hur upplever och påverkas socialarbetaren av den ökade närheten till klienten som ett 

facebookanvändande kan innebära, och hur kan de bibehålla distansen?  

- Hur yttrar sig socialarbetarens professionella roll respektive privata roll på Facebook?  

- Används sociala medier i arbetet, och i så fall hur?  

- Finns det en ökad social kontroll i ett Facebookanvändande utförd av socialarbetaren, och 

över henne i relation till klienten?  

- Hur yttrar sig i så fall denna sociala kontroll, och hur upplevs den av socialarbetaren?  

- Finns det aspekter av Facebooks uppbyggnad och existens i ett ickefysiskt cybersamhälle, 

som påverkar socialarbetaren? 

 

2.3 Avgränsn ing 

Undersökningens fokus avgränsar sig till vissa specifika aspekter av socialarbetarens 

användande av sociala medier. Fokus ligger på om närheten till klienten förändras och/eller 

påverkas med ett användande av sociala medier och hur socialarbetarens privata respektive 

professionella roll på Facebook yttrar sig. Ytterligare aspekter som är av vikt i studien är om en 

ökad social kontroll finns närvarande i facebookanvändandet kopplat till socialarbetaren och 

klienten, och vidare om själva uppbyggnaden av Facebook påverkar socialarbetaren. 

 

2.4 Dispos it ion 

Studien presenteras i denna uppsats i nio kapitel. Problemformuleringen utgör det första 

kapitlet följt av det andra som innehåller studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och 
                                                
6 Facebook beskrivs i kapitel 3. och valet av Facebook förklaras mer utförligt i avsnitt 4.2 Urval. 
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vidare denna disposition. Det tredje kapitlet ger en koncis information om det sociala mediet 

Facebook, vilket är nödvändigt för vidare förståelse av studiens resultat. I kapitel fyra beskrivs 

studiens metodologiska frågor, vilka presenteras i fem områden. Det femte kapitlet är uppdelat 

i tre specifika områden och ger en relevant kunskapsöversikt och tidigare forskning i ämnena 

sociala medier, social kontroll, det digitala samhället samt etiska riktlinjer rörande dubbla roller 

för socialarbetare. Det sjätte kapitlet utgör studiens teoretiska referensram och presenteras i två 

avsnitt. Resultatet av studien presenteras sedan i kapitel sju och är uppdelat i fem avsnitt där det 

femte utgör en resultatsammanfattning. Resultatet följs av en analys presenterad i tre avsnitt i 

det åttonde kapitlet. Till sist i kapitel nio förs en avslutande diskussion bland annat 

innehållande förslag på fortsatt forskning. 
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3. Facebook.com  
Innan studiens metodavsnitt redovisas ges information om det sociala mediet Facebook. En 

inblick i hur den virtuella världen ter sig inom Facebook är här av intresse för att läsaren senare 

ska kunna navigera sig genom den fortsatta läsningen. Facebook har tusentals funktioner. De av 

mest relevans för denna studie redovisas nedan. 

 

Facebook har idag över 400 miljoner användare runt om i världen (TV4 Nyheterna, 2010-03-

17; Mashable, 2010; Web Strategy, 2010; The Huffington Post, 2010; Facebook, 20107), och 

drygt 3 900 000 av dem är registrerade som svenskar (Checkfacebook, 2010; Facebakers, 

2010). Som användare på Facebook får man tillgång till en egen sida8, där man kan presentera 

sig själv via namn, ålder, bostadsort, adress, utbildning, bilder etcetera. Den personliga och 

privata information som man väljer att lägga fram på sin sida är individuellt vald, och offentlig 

om man så väljer. Man kan välja att all information (personuppgifter, bilder och skrifter 

etcetera) ska vara tillgänglig för alla användare eller bara för några utvalda ”vänner”. Som 

Facebookanvändare kan man även ladda upp ett obegränsat antal bilder (2,5 miljarder bilder 

laddas upp varje månad enligt Econsultary (2010), enligt Facebook (2010) laddas 3 miljarder 

bilder upp varje månad). Via Facebook kan man få kontakt med gamla och nya vänner och 

bekanta genom att söka efter dem i Facebooks användarbas, och sedan skicka en vänförfrågan 

som de får godkänna eller ignorera. Som ”vän” på någons facebooksida får man tillgång till den 

information (bilder, text, film etcetera.) som för gemene facebookanvändare är gömd av 

användaren9. Genomsnittsanvändaren har enligt Facebook (2010), Econsultary (2010) och 

Mashable (2010) 130 ”facebookvänner” på sin facebooksida. Som ”vän” kan man även skriva 

in offentliga kommentarer på sin ”väns” facebooksida, till exempel en kommentar om en rolig 

bild. Närhelst man vill kan man på sin facebooksida skriva en så kallad statusuppdatering. En 

statusuppdatering kan tillexempel vara ”trött idag efter en hård dag på jobbet” eller ” ikväll blir 

det myskväll med familjen”, ”har köpt en ny klänning”, i princip vad som helst. 

Statusuppdateringen är synlig för ens vänner eller för övriga man har tillåtit, och vännerna kan 

även kommentera den. Dessa kommentarer blir också synliga. Facebook har även en funktion 

som heter ”News Feed”, som än mer ökar tillgängligheten av information för den som är en 

”vän” på Facebook. News Feed-funktionen innebär att man får se all den uppdatering som alla 

ens ”vänner” gör, ideligen. Har en ”vän” till exempel lagt till en ny bild, skrivit något, så får du 
                                                
7 Referensen [Facebook 2010]: Statistiken är från Facebooks egen statistik vilken man bör förhålla sig 
kritisk till då siffrorna kan vara vinklade i ett kommersiellt syfte. De övriga nämnda referenserna inom 
samma parentes visar dock samma statistik.  
8 Även kallad ’profil’ men i denna text används begreppet facebooksida. 
9 Gömd av användaren om deras sekretessinställningar är gjorda så att endast deras ”vänner” kan se. 
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som ”vän” en liten kommentar om det och skickat till dig i ditt News Feed. Har man många 

facebookvänner blir listan på News Feed lång under dagen, och du kan alltid kolla vad din 

”vän” och dess ”vänner” gör på Facebook.  
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4. Metodavsn it t  

I detta kapitel presenteras och beskrivs studiens metodologiska frågor. De är uppdelade i fem 

avsnitt. Först formuleras valet av metod för studien i 4.1, därefter följer en beskrivning av hur 

studiens urval har gått till i 4.2. Genomförandet av studien samt access presenteras i 4.3 och 

etiska överväganden presenteras i 4.4. Innan fokus flyttas till kunskapsöversikt och tidigare 

forskning i kapitel fem, förs en metoddiskussion om bland annat studiens pålitlighet och 

trovärdighet i 4.5. 

 

4.1 Metodva l 
Datamaterialet består av nio kvalitativa djupintervjuer med anställda inom en kommuns 

Socialtjänsts Individ och familjeomsorg (IFO). Fenomenen som undersöks är komplexa. Syftet 

uppnås via åsikter, erfarenheter och känslor från informanterna, och för att få tillgång till dem 

är en djupintervju mest lämpad (Denscombe, 2009:232-233). Likaså ger intervjuer mer 

djupgående information om informanternas användande av Facebook, och deras syften och 

attityder. Frågorna kan vara känsliga och chansen att informanten ger utförligare svar är större 

med en personlig intervju, samtidigt som det ger mig som intervjuare en större öppning att styra 

och kontrollera samtalet i den riktning jag vill. En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) 

med öppna tematiserade frågor och ett antal följdfrågor vardera används. Den som utför 

intervjun bör ha en viss flexibilitet för att följa samtalets riktningar och få ut så mycket som 

möjligt av intervjun (Denscombe, 2009:235; Robson, 2005:270-71,83). Ordningen i vilken 

frågorna ställs varierar, eftersom intervjuns fokus ligger hos informanten och hur hon/han 

utvecklar svaren kring olika ämnen (Robson, 2005:282). Samma frågor kring teman ställs till 

alla informanterna men följfrågorna varierar beroende på samtalets gång. Att ställa exakt 

samma frågor, i samma ordning, till alla informanter kan störa intervjun och göra den stel, och 

dessutom kan viktiga spår som informanten kommer in på missas. För att få en bredare 

svarsrepertoar har även enhetscheferna för de fyra enheterna inom IFO i valda kommun fått 

besvara ett antal frågor via en e-enkät (bilaga 3). Enkäten består av 20 öppna frågor som berör 

ämnen vilka återfinns i intervjuguiden. Frågorna är öppna för att ge informanterna chansen att 

själv uttrycka sin åsikt och för att få ett fylligare svar.  
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Analysen grundas i en abduktiv logik10, på så sätt att empirin är insamlad med frågeställningar 

påverkade av den valda teoretiska referensramen, vilken används i analysen av empirin. Men 

samtidigt genereras nya teorier och begrepp funna genom analytiskt (teoretiskt) 

generaliserade11 slutsatser i empirin. 

4.2 Urva l  
Målgrupp för undersökningen är anställda inom IFO i en kommuns socialtjänst, anställda som 

har en sida på Facebook. Det finns ett stort antal olika sociala medier på Internet idag, där 

Facebook utgör en av de största aktörerna med runt 400 miljoner användare i världen 

(Facebook, 201012). Eftersom Facebook är så brett använt och att de frågor studien fokuserar på 

har uppstått ur ett facebookanvändande bland socialarbetare, är det just Facebook som är det 

sociala mediet i fokus i denna uppsats. Detta utesluter inte att andra sociala medium, till 

exempel ”Youtube” eller ”Twitter”, skulle kunna vara av intresse, om de var utbrett använda 

inom socialt arbete eller om studiens fokus låg på spridning av videomaterial13. Men med valda 

problemområde och målgrupp är Facebook det mest lämpade i dagens läge.  

 

Med ett ökat inflytande av sociala medier i samhället, i kombination med socialarbetarens 

relation till klienten som myndighetsperson och/eller som en hjälpande och stödjande hand, 

aktualiseras nya aspekter av användandet av sociala medier likt Facebook, aspekter som är 

kopplade till individens yrkesroll och specifika relation till klienten. Därför är socialarbetaren 

och hennes relation till just Facebook målgrupp för denna undersökning. Valet av anställda och 

enhetschefer inom IFO som målgrupp är gjort för att socialarbetare som arbetar inom IFO har 

ett klientel som kan tänkas använda sociala medier, vilka de, som socialarbetare eller privata, 

kan träffa på i cybervärlden, väntat eller oväntat. Att till exempel välja hela socialtjänsten som 

målgrupp, vilket inkluderar äldreomsorg, skulle inte vara passande då flera av de äldre inte 

innehar datorer. Socialarbetaren inom IFO arbetar med alla åldrar, även barn och ungdomar. 

                                                
10 Med en abduktiv ansats ”… går man från en beskrivning av något till en annorlunda, mer utvecklad 
och fördjupad föreställning. Detta leder i sin tur fram till en fördjupad insikt i de olika enskilda 
företeelserna man observerar. Det gör man genom en pendling mellan en teoretisk förståelse och 
konkreta empiriska iakttagelser.” (Danermark, 2006:43) 
11 ” - en typ av generalisering som syftar till att med begrepp och teori (analytiska och inte empiriska 
kategorier) genom abstraktion sammanfatta djupstrukturen, grundprocesser, mekanismen, ”kärnan” och  
objektens eller relationernas beskaffenhet – en form av renodling. Existerande teorier kan fungera som 
mönster och mall för relatering.” (Lindgren, 2008:131). En annan innebörd: ”… analytisk generalisering 
bygger på forskarens påståendelogik, det vill säga välövervägd bedömning och logisk argumentation 
med stödjande belägg för att påvisa vad resultat från en undersökning (ett fall) kan betyda för liknande 
eller artskild situation.” (Kvale 1997, enligt Lindgren, 2008:131) 
12 Referensen (Facebook, 2010): Statistiken är hämtad från Facebooks egen statistik, vilket gör att man 
bör förhålla sig kritisk till den då siffrorna kan vara vinklade i ett kommersiellt syfte. 
13 Vilket det sociala mediet ”youtube” är uppbyggt kring. 
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Som exempelvis fältarbetare eller behandlare kommer man i nära kontakt med ungdomar, vilka 

man även kan tänkas träffa i cybervärlden. Ett icke-sannolikhetsurval är gjort i form av ett 

kombinerat bekvämlighetsurval och subjektivt urval (Denscombe, 2009: 39), vilket innebär att 

urvalet är den individ- och familjeomsorg som finns till hands och som passar min studie, det 

vill säga att informanterna måste inneha en facebooksida och ha ett klientel som kan tänkas ha 

facebooksidor, med andra ord klienter som troligtvis har tillgång till Internet och som har 

förutsättningarna att använda det. Därför är anställda inom IFO målgrupp för studien. 

 

I valda kommun består IFO av enheterna: Socialbyrån vuxen myndighetsutövning, Socialbyrån 

Barn och Familj myndighetsutövning, Familjecenter Råd & stöd, Råd & Stöd Vuxen och 

Arbete & Integration. Inom enheten Arbete & Integration finns kommunens organisation för 

flyktingmottagande. Anställda inom denna grupp utesluts på grund av att en stor del av 

klientelet består av nyanlända flyktingar och majoriteten av dessa (i studerad kommun) har inte 

tillgång till Internet i hemmet de första månaderna i Sverige. Att flera nyanlända flyktingar inte 

har Internet innebär att socialarbetare på enheten Arbete och Integration har mindre möjlighet 

att ha kontakt med sina klienter via Facebook och vise versa. Däremot arbetar Arbete & 

Integration även med flera andra målgrupper som behöver stöd och hjälp att komma ut på 

arbetsmarknaden. Informanter från dessa verksamheter inom Arbete & Integration deltar i 

studien, då möjligheten att deras klientel har Facebook ter sig mycket större. Informanterna 

som deltar i intervjuerna är anställda från alla enheterna inom IFO, två eller tre informanter från 

vardera enhet, åtta informanter totalt. Utöver dessa åtta intervjuer har en pilotintervju 

genomförts för att testa intervjuguiden utformning, alltså nio intervjuer sammanlagt. Då 

pilotintervjun gav värdefulla resultat och inte visade behov av några större förändringar i 

intervjuguiden används även den i resultatet. Valet att inkludera enhetscheferna i 

undersökningen är gjort för att få en bild av chefernas attityder och åsikter om och hur 

Facebook används i arbetet bland annat. Svaren från enkäten är av värde för att kompletteras 

och jämföras med svaren från intervjuerna av de anställda. Att endast redovisa svaren från de 

anställda utan chefernas egna uttalanden kring Facebook i arbetet kan ge en missvisande bild. 

 

Något som bör tilläggas är att den studerade kommunen har en IT-policy för 

socialförvaltningen (bilaga 4), vilken bland annat innebär att användandet av Facebook för 

privat bruk på arbetstid inte är tillåtet. Socialförvaltningens IT-policy nämner inget angående 

användandet av Facebook och social medier i arbetsrelaterat syfte. 
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4.3 Genomförande och access 
Kontakt togs först med socialchefen i valda kommun, och efter dennes samtycke kontaktades 

respektive enhetschef på valda enheter. Detta är nödvändigt då informanterna ansvarar inför 

chefer högre upp i organisationshierarkin (Denscombe, 2009:10). Enhetscheferna gav alla sitt 

samtycke och tre av de fyra cheferna förde informationen vidare till sina anställda. Studiens 

syfte och relevant information formulerades i ett e-mail (missivbrev bilaga 2), som 

enhetschefen sedan skulle vidarebefordra till personalen. Detta missivbrev/e-mail sändes till tre 

av de fyra enhetscheferna. Den fjärde enheten besöktes personligen. De som var intresserade 

informerades och gav sitt samtycke. Tid och plats bestämdes för intervjuerna på plats. De 

övriga informanterna kontaktade mig via e-mail, och vidare via telefon då de fick ytterligare 

information, gav sitt samtycke, och tid och plats för intervjun bestämdes. Valet av plats för 

intervjun är viktigt och påverkar intervjuns resultat (Alvesson & Deetz, 2010:216-217; 

Denscombe, 2009:252). Utförs intervjuerna till exempel på informantens arbetsplats, skulle 

detta kunna leda till att informanten påverkas av kollegors attityder kring de relevanta 

frågeställningarna och vinklar sina svar därefter. En alternativ lokal för genomförandet av 

intervjuerna ordandes, vilket blev Studieförbundet Vuxenskolans cirkellokal i Xkommun, en 

lokal där intervjuerna kunde utföras helt ostört. Plats för intervjuerna varierade dock beroende 

på informantens önskemål. De fick välja var de ville vara. De flesta valde en lokal på 

arbetsplatsen, deras kontor eller ett annat rum där vi kunde vara ostörda.  

 

Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 1 timme och 15 minuter. Alla intervjuer spelades in 

med informantens samtycke. Inspelat material underlättar transkribering av intervjuerna och 

medför att man under intervjun kan koncentrera sig helt på informanten och inte på papper och 

penna (Denscombe, 2009:259). Transkriberingen av intervjuerna påbörjades så fort som möjligt 

efter avslutad intervju. De är tematiserade och kodade. När transkriberingarna var utskriva 

skickades de till informanterna som fick läsa igenom och återkomma om det var något de vill 

ändra på eller inte få citerat i uppsatsen. Transkriberingarna är avidentifierade och innehåller 

allt som sades under intervjun bortsett från avbrott i intervjuerna, till exempel om någon 

knackade på dörren, när vi pratar om vardagliga ting utan intresse för studiens syfte, vilket 

endast är ett fåtal rader. Identitetsmarkörer som informanterna själva har bett om att få ta bort, 

till exempel ålder, arbetsplats eller familjemedlemmar, är även dem borttagna. Efter ett antal 

intervjuer gjordes valet att skicka ut en enkät till enhetscheferna, för att en vidare svarsrepertoar 

var av intresse för studien. Enkäten skickades ut till enhetscheferna via e-mail en vecka efter att 

den åttonde intervjun genomförts. Den nionde och sista intervjun blev försenad på grund av 

sjukdom, och istället för att vänta ut den sista intervjun, vilket var planerat, skickades enkäterna 
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ut innan den hade genomförts. Alla enhetscheferna har svarat utförligt på samtliga frågor i 

enkäten, det vill säga, inget bortfall. Enkätsvaren har kodats och har tillsammans med de 

kodade transkriberingarna underbyggt resultatet och vidare underlättat analysen av materialet. 

4.4 Et is ka överväganden  

Jag förhåller mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). För att 

uppfylla informations-, och samtyckeskravet informerades först Xkommuns socialchef och 

IFOs enhetschefer om undersökningens syfte och genomförande, och samtycke gavs att 

genomföra studien i Xkommuns socialtjänst. Jag bad om att få komma och ge information till 

personalen själv, men detta avböjdes. Enhetscheferna14 ville själva presentera idén vid till 

exempel ett personalmöte. För att bland annat undvika den känsla av tvång som skulle kunna 

uppstå om en överordnad ber två eller tre anställda att ställa upp på intervju, skickades ett 

missivbrev ut till enhetescheferna via e-mail, som de vidarebefordrade till sin personal. Att låta 

enhetscheferna informera personalen på egen hand skulle vara riskabelt, då det finns risk för 

misstolkningar av studien syfte och genomförande. Informationskravet skulle på så sätt inte bli 

uppfyllt. Informanterna kunde av cheferna ha fått information som var otydlig eller felaktig. 

Det är viktigt att informanterna får en tillräckligt detaljerar information om undersökningen, så 

att de förstår vad de tackar ja till (Denscombe, 2009:199). Missivbrevet innehöll bland annat 

information om syfte med undersökningen och information om deras anonymitet och 

frivillighet, samt mina och min handledares kontaktuppgifter. Att endast be om överordnads 

samtycke, och be henne/honom att tillfråga personalen, kan bidra till att anställda väljer att 

delta i en intervju för att de känner att de måste, även att jag innan förklarat att det är frivilligt 

enligt informationskravet. Ett sådant genomförande skulle även kunna påverka 

undersökningens trovärdighet, då informanterna under upplevt tvång kan tänkas svara oärligt, 

oengagerat eller svara det som de tror att chefen vill (Robson, 2002:102). Man ska arbeta så att 

informanterna inte lider skada i efterhand (Denscombe, 2009:193). Att delta i en intervju fast 

man kanske inte vill kan leda till att informanterna känner obehag eller ångrar sig i efterhand 

och det måste undvikas. Informanterna fick även upprepad och mer djupgående information vid 

intervjutillfället. 

 

När det gäller konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2010) finns det flera aspekter med 

metodvalet som är viktiga att tänka på. Bland annat har valet gjorts att lämna mina 

kontaktuppgifter och be de intresserade att höra av sig till mig i stället för att jag tar kontakten. 

                                                
14 Alla utom en av dem. 
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Detta för att deras anonymitet inte ska riskeras. Även om de vid tidpunkten för informationen 

om undersökningen och min förfrågan om informanter känner att de vill delta i en intervju och 

att de inte behöver vara anonyma inför sina kollegor, kan önskan om anonymitet mycket väl 

komma krypande under intervjuns genomförande eller efteråt. Därför är det mycket viktigt att 

göra det man kan för att skydda deras identitet även om de senare väljer att berätta för sina 

kollegor att de har varit delaktiga i undersökningen. Namnet på studerad kommun nämns inte i 

uppsatsen för att minska risken för de negativa konsekvenser som kan komma för kommunen 

genom resultatet. Risker som kan komma av att kommunens namn offentliggörs är, att 

socialtjänstens IFOs klienter kan misstro de socialarbetare de är i kontakt med utan att de vet 

om just hon/han är en av informanterna i denna undersökning. Det kan skapa oro och misstro 

som inte är önskvärd eller befogad. Socialchef, enhetscheferna och informanterna med kollegor 

vet om att undersökningen genomförs. De har fått läsa igenom transkriberingarna av deras 

intervju, och de kommer att få varsitt exemplar av uppsatsen. Om de sedan väljer att sprida 

uppsatsen och offentliggöra studerad socialtjänst är det deras val.  

 

De nio informanterna från intervjuerna har fått alias. I resultatet utesluts i vissa återgivna 

berättelser av informanter även deras alias, för att de berättelser de berättar kan vara kända av 

kollegor och chefer och på så sätt identifiera informantens övriga svar som visas i resultatet. 

Enhetscheferna har inte fått några alias. Eftersom de endast är fyra stycken är det ingen 

svårighet att röja deras identitet om de har alias som nämns efter varje citat. De benämns heller 

inte med kön då även det kan röja deras identitet. Intervjuinformanterna har fått läsa igenom 

transkriberingarna från deras intervju och fått be om ändring eller borttagning av 

identitetsmarkörer som de inte vill ska nämnas i uppsatsen, även detta för att uppfylla 

konfidentialitetskravet bland annat. Några av enhetscheferna har fått kompletterande frågor 

ställda via e-mail efter enkäten, för att vissa enkätsvar kunde misstolkas. Dessa kompletterande 

frågor ställdes för att minimera risken för möjliga feltolkningar, vilket kunde ha lett till att de 

hade fått lida skada i efterhand och känt sig felciterade. 

 

Allt insamlat material förvaras och behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få 

tillgång till det. Det finns i mitt förvar. Materialet kommer endast att användas till 

undersökningen i fråga, vilket nyttandekravet poängterar (ibid). 

 

Ytterligare en etisk aspekt som är viktig är det sätt vilket frågorna har formulerats på och 

språkval i övrigt under intervjun och i tolkning av materialet. Att tänka på språket och val av 

ord är viktigt (Alvesson & Deetz, 2000:131-138; Robson, 2009:274). Intervjuguiden består till 
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stor del av icke-ledande, öppna frågor vilket ger informanten rum att svara som han/hon vill. 

Vid transkribering av intervjuerna upptäcktes några ledande frågor som uppkommit vid 

improviserade följdfrågor. Svaren på dessa frågor har i resultatet uteslutits. Frågorna är 

formulerade med ett enkelt språk så att risken för misstolkningar minskar. Frågorna är även 

utformade på ett sätt så att de inte ska verka provocerande, vilket bör undvikas (ibid).  

Före, under och efter intervjuernas genomförande är det viktigt att reflektera över hur, och att 

den som är ledande och delaktig i intervjun, påverkar situationen, informanten och vidare 

resultatet och tolkningen av det insamlade materialet (Alvesson & Deetz, 2000; Denscombe, 

2009:323), för att inte likställa informanternas utsagor med en spegling av verkligheten (vilket 

skulle innebära att min tolkning av informanternas utsagor är den enda riktiga). Studien är en 

tolkning (av många möjliga) av deras utsagor, påverkad av min bakgrund, identitet och mina 

värderingar kopplat till en av mig vald teorietisk referensram, en tolkning som av en annan 

människa men en annan bakgrund, identitet, andra värderingar och annan teoretisk referensram 

skulle kunna få ett annat mönster och se annorlunda ut.  

 

4.5 Metodd iskuss ion 

Jacobsson (2008:166) avråder kvalitativt orienterade uppsatsstudenter att redogöra för 

begreppen validitet och reliabilitet, men hon menar att metodologiska spörsmål inte ska lämnas 

därhän. Att reflektera kring studiens pålitlighet15 utifrån ovan nämnda resonemang16 blir 

komplicerat, då studiens reproducerbarhet till fullo inte är möjlig på grund av dess kvalitativa 

metodval, där som Denscombe (2009:381) uttrycker det, ”forskarens ”jag” har en tendens att 

vara mycket nära knuten till forskningsinstrumentet”, och som sagt påverka resultatet. Studien 

kan reproduceras till viss del genom användande av redovisat metodval, genomförande, 

urvalsätt, och bifogad intervjuguide och enkät. Informanternas identitet och arbetsplats är 

konfidentiellt, vilket utesluter att de skulle kunna ingå i en reproducering av studien. Men nio 

andra socialarbetare och fyra andra chefer kan ingå i en reproducering. Men som tidigare 

nämnts skulle en annan persons genomförande av denna studie, med andra informanter, kunna 

ge ett annat resultat. Detta minskar inte värdet utan gör snarare resultatet och analysen av denna 

studie än mer intressant. För att öka trovärdigheten17 i studien har en respondentvalidering 

gjorts. Respondenterna får läsa igenom det empiriska materialet, vilket blir ett sätt att 

kontrollera empirins validitet (Denscombe, 2009:380). Intervjuguiden är utformad kring 

                                                
15 Reliabilitet, Hur väl det som mäts, mäts (Jacobsson, 2008:165). 
16 Att resultatet av denna studie är en tolkning av många möjliga. Utförs studien av någon annan skulle 
det kunna bli ett annat resultat. 
17 Validitet, att man mäter det man avser att mäta (Jacobsson, 2008:165). 
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frågeställningarna och är delvis kopplade till valda teorier. Enkäter har skickats ut till 

enhetscheferna för att ge en bredare bild av valda ämne, och för att kunna jämföra de svar 

intervjuerna har gett om de olika enheternas verksamheter med svaren från verksamheternas 

chefer. Ledande frågor har undvikits för att inte påverka informantens svar och kompletterande 

frågor har skickats till vissa enhetschefer för att minimera risken för feltolkningar av deras 

skriva svar. Informanterna har fått tydlig information skriftligt och muntligt om studien syfte 

och frågeställningar, vilket minskar risken för att frågor har missförståtts. 
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5. Kunskapsöver s ik t  och t id igare for skning  

Detta kapitel syftar till att ge en överblick av kunskap och tidigare forskning som är relevant för 

studien och som ger den vidare innebörd och underbyggnad. Kunskapsöversikten fokuserar på 

tre specifika områden: Det kontrollerade teknologiska och digitala samhället, Internet och 

användandet av dess sociala medier samt etiska riktlinjer och moraliska problem med dubbla 

roller och gränsdragningar för socialarbetaren.  

 

Social kontroll, teknologi, Internet, kommunikation, omvandlad hierarkisk maktordning, och 

”the digital rule” är områden som Brignali (2002), Jones (2000), Haggerty och Ericson (2000)  

tar upp, och som presenteras i avsnitt 5.1. Flera undersökningar är gjorda i ämnet sociala 

medier. Begrepp som virtuell vänskap och den osynliga publiken, områden som 

självpresentation och problematiska aspekter med användande av sociala medier på 

arbetsplatsen, blir relevanta just för denna undersökning och belyses av Skeels och Grundin 

(2008), Zhao, Grasmuck och Martin (2008) och Boyd och Heer (2006), vilket presenteras i 

avsnitt 5.2.  Etiska riktlinjer och moraliska problem, som kan uppstå för socialarbetaren 

relaterande till begrepp som dubbla roller och gränsdragningar, fokuserar Reamer (2003) på i 

sin artikel som presenteras i 5.3. 

 

5.1 Makt  och kontro l l  i  et t  tekno log iskt  och d ig it a l t  samhäl le   
Vi lever i ett socialt kontrollerat, teknologiskt, digitalt övervakat samhälle där den hierarkiska 

ordningen omvandlas. Detta är delar av tankar författarna i understående artiklar tar upp. 

 

Panopticon, ett begrepp som den franske filosofen Foucault och även Deleuze problematiserar, 

är ett nyckelord i Brignalis artikel ”The New Panopticon: The Internet Viewed as a Structure of 

Social Control” (2002). Brignali (2002) framställer Internet som en struktur för social kontroll. 

Han applicerar filosofen Benthams modell Panopticon18 (Bentham 1787; Internet Encyclopedia 

of Philosophy 2010a) på Internet. Brignali utfärdar i sin artikel en varning till 

Internetanvändare om framtida problem rörande hantering av privat information (Brignali, 

2002:2). Författaren skriver bland annat att vad som är unikt med Internet som ett Panopticon 

är, att Internet tillåter multipla lager av observationer från olika håll, till exempel att en ”fånge”, 

                                                
18 Panopticon är en modell för ett övervakningssystem för social kontroll som kunde/kan användas i 
fängelser, skolor och städer etcetera. Finessen med Panopticon är att individerna inom den alltid ska 
kunna vara övervakade men aldrig veta när och av vem (Bentham, 1787; Internet Encyclopedia of 
Philosophy, 2010a). Ross (2004-2005) översätter Panopticon till ”all seeing”. 
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(som han metaforiskt kallar Internetanvändaren i förhållande till Internet, som ett Panopticon-

fängelse) kan observera en annan ”fånge”. I den situationen vet ingen vem som blir observerad 

och vem som observerar (Brignali, 2002:2). Brignali (2002:4) menar vidare att Internet, som en 

panoptisk struktur, skulle kunna bidra till att en styrande makt (nationell eller internationell) 

kan kontrollera all information och utöva en sträng form av social kontroll över alla dem, som 

väljer att använda Internet för kommunikation, information, forskning och nätverksskapande. 

 

Även Jones (2000) fokuserar på den teknologiska utvecklingen i världen och dess makt och 

kontroll. Han utgår från den franske filosofen Foucaults tankegångar kring bestraffning och 

kontroll och dessa tankegångars, enligt Jones, nödvändiga förnyelse. Denna förnyelse finner 

han delvis i Deleuzes utveckling av Foucaults teorier (Jones, 2000:6). Deleuzes teori om 

kontrollsamhället blir grunden till Jones teoretiska modell kallad ”digital rule” (Jones, 

2000:11). Modellens fokus ligger i ett digitalt styrt samhälle där frågor om straff och kontroll 

återuppstår och där inkludering och exklusion blir centrala begrepp som hotar vår frihet. Han 

tar upp elektronisk övervakning av fångar, och exkludering ur elektroniska system som straff, 

övervakning där man är fri men ändå inte, som en fånge i elektronisk fotboja är fri men ändå 

inte. ”Digital rule” är en modell, ingenting vi just nu fullt ut lever i, men en teoretisk modell 

som kan visa samband mellan olika framväxande kontrollstrukturer och straffmekanismer, som 

är kopplade till dagens teknologiska och digitala samhälle (Jones, 2000).  

 

Haggerty och Ericson (2000) problematiserar i sin artikel Deleuze tankar kring 

kontrollsamhället och Deleuze och Guattaris begrepp “rihzome”19, och presenterar utifrån 

denna problematisering något de kallar för “The surveillant assemblage”. De menar att en 

övervakningsförsamling/samling (assemblage) tar över i samhället, en övervakning som 

abstraherar människan från sitt normala territorium och delar upp henne i en serie diskreta 

delar, delar som sedan kan återföras i olika kombinationer och granskas mycket noggrant, 

väljas ut och användas i olika interventioner (Haggerty & Ericson, 2000:606). De menar att 

individer som tidigare inte var objekt för rutinövervakning i och med detta nu blir det (ibid). 

Haggerty och Ericson förklarar Deleuze och Guattaris begrepp rhizome så här: 

 

Deleuze and Guattari (1987) outline how ‘rhizomes’ are plants which grow in surface 

extensions through interconnected vertical root systems.” ”The rhizome metaphor 

                                                
19 Begreppet ”rhizome” och ytterligare delar av Deleuzes och Guattaris ideér kommer att förklaras 
vidare i teoriavsnittet. 
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accentuates two attributes of the surveillant assemblage: its phenomenal growth through 

expanding uses, and its leveling effect on hierarchies. (Haggetry och Ericson 2000:614) 

 

Haggerty och Ericson (2000:619) menar vidare att övervakningen i samhället har blivit 

”rhizomatic”, den har omvandlat den hierarkiska ordningen över vem som observerar vem och 

tillåter nu granskning och övervakning av makten från både institutioner och allmänheten. 

Författarna nämner även Benthams Panopticon och Foucaults analys av den och kopplar detta 

till den moderna övervakningen. 

 

Brignali (2002), Jones (2000), och Haggerty och Ericson (2000) tar alla upp aspekter som i 

någon form inkluderar övervakning, teknologi och social kontroll. De problematiserar frågor 

som har grund i eller relaterar till, Deleuze och Guattaris tankar och Baumans tankar kring 

globalisering, vilka utgör den teoretiska referensramen i denna uppsats.  

 

5.2 På Facebook tän js  gränser och  putsas  ident i tet en 
Vad finns det för problematiska frågor med användandet av sociala medier på arbetsplatsen? 

Hur presenterar man sig i de sociala medierna, Vad är virtuell vänskap och vad kan den 

osynliga publiken i de sociala medierna betyda? Dessa frågor ingår i områden som är relaterade 

till användandet av sociala medier. Frågorna blir nedan besvarade i huvudsakligen tre 

vetenskapliga artiklar, i vilka undersökningar i ämnet sociala medier presenteras. 

 

En undersökning av intresse för denna uppsats är Skeels och Grudin (2008) studie ”When 

social Networks cross boundaries: A case study of workplace Use of Facebook and LinkedIn”. 

Författarna presenterar resultatet från en enkätundersökning av 430 respondenter och intervjuer 

från 30 respondenter, vilka alla är anställda inom företaget Microsoft. Syftet med 

undersökningen är att se hur sociala nätverk används inom företaget. De fokuserar på de sociala 

nätverken Facebook och LinkedIn, eftersom de två har flest användare inom företaget. Skeels 

och Grundin (2008:6) identifierar fyra problematiska fenomen med användandet av Facebook:  

 

1) Frågan huruvida det var legitimt att använda det eller ej, enligt företagets policy.  

2) Problematiken i att blanda privat liv och professionellt liv, familj och vänner och kollegor, 

i den bemärkelsen att man inte vill visa samma information för sina kollegor som för sina 

nära vänner.  

3) Spänningar som uppstår när hierarkin rubbas, status och maktaspekter. Respondenter talar 

om att ha dubbla personligheter för att kunna passa in som professionell och som privat. 
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Frågor om man kan lita på alla sina facebookvänner, att de inte postar något olämpligt 

inlägg på deras sidor som en överordnad eller kollega kan se, uppmärksammas. Ett annat 

problem är att man inte kan vara helt ärlig på sin sida, eftersom man aldrig vet vem som 

kommer att se den.  

4) Att avslöja konfidentiell information via användandet av Facebook. Användandet av en 

externt driven Internetsida för att skriva till/om sina kollegor eller om sitt arbete är en stor 

risk; information blir åtkomlig för många fler än menat.  

 

En innehållsanalys av facebooksidor (n=63) är gjord av Zhao, Grasmuck och Martin (2008) 

från Department of Sociology, Temple University, i syfte att undersöka hur facebookanvändare 

presenterar sina identiteter i denna mindre anonyma värld, jämfört med chatsidor där man kan 

vara mer anonym (Zhao et al. 2008:1818). Undersökning visar att alla respondenterna tenderar 

att framhäva sig själva som socialt tilltalande inför sina vänner och andra. Att vara populär 

bland sina vänner var en faktor som verkade underliggande för flera profilers utseende (Zhao et 

al. 2008:1826-1827). Deras resultat tolkas av författarna som att identitet inte är en individuell 

karaktär utan snarare en social produkt, som är skapad för att passa in i den kontext man 

befinner sig för tillfället och som kan hjälpa en att få en bättre position i den givna miljön 

(Zhao et al. 2008:1831). Resultatet blir här intressant för att det visar på, att den information 

facebookanvändaren lämnar öppen om sig själv inte behöver vara den ”riktiga” utan är 

anpassad efter individens önskemål. 

 

Även Boyd och Heer (2006) tar i sin studie av det sociala mediet Friendster20 upp aspekter av 

vänskap och identitet i sociala medier. Empirin består av deltagande observation över tre år, 

inkluderande intervjuer, kvalitativ survey, fokusgrupper (över 200 informanter, med en 

urvalsram på 1,5 milioner), och observation och analys av profiler i det sociala mediet 

”Friendster”. Fokus ligger på den digitala konversationen och dess mål, den okända publiken, 

hur kontexten tolkas och skapas, och vilka möjligheter och konsekvenser som finns med 

informationens fortlevnad i den digitala världen, och att den lätt kan kopieras och sökas upp 

(Boyd & Heer, 2006). De diskuterar hur profiler21 i sociala medier har blivit en mekanism för 

att presentera sin identitet på Internet, och vidare även en mekanism för att hjälpa till att forma 

andras presentationer genom att vara en ”vän” på någon annans sida (Boyd och Heer, 2006:1). 

                                                
20 Friendster är ett socialt nätverk med ca 110 miljoner användare (Friendster.com, 2010), som i sin 
uppbyggnad och funktion har mycket gemensamt med Facebook. 
21 Den personliga sida en individ har i ett socialt nätverk (Facebook, My Space, Friendster). Profil kan i 
denna text likställas med Facebooksida, vilket är det begrepp som användas för en profil på Facebook. 
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Vikten av ansiktsuttryck och kontextens betydelse i tolkning av en konversation framhävs. I 

digitala miljöer är det svårt att veta vem som lyssnar, vem/vilka som är publik, och likaså är det 

svårt att utröna kontextberoende tecken och antydningar som kan finnas (Boyd och Heer, 

2006:1). De menar att den sociala kontexten är kulturellt inbäddad i en fysisk arkitektur, som 

underbyggs och förstärks av en publik. Bristen på fysiska väggar och en synlig publik i den 

digitala kommunikationen skapar ett glapp i kontexten (Boyd & Heer, 2006:2). Som de 

uttrycker det blir jobbet och puben ett och samma ställe i den digitala världen, och den rasade 

kontexten utan fysiska väggar och med en osynlig publik skapar dilemman (Boyd & Heer, 

2006:4). Man måste som användare till exempel vara beredd att förklara och försvara sin egen 

profil, men även sina “vänners” eftersom “vännerna” hjälper till att forma den egna profilen. 

Boyd & Heers (2006) nämner även tolkning av fotografier i sociala medier och dess betydelse 

för bland annat initierad konversation och feltolkning av ”vänners” bilder. Den osynliga 

publiken kan skapa obehag när användaren blir medveten om den. Flera av informanterna i 

studien sa, att när de förstod att till exempel chefer, kollegor och studenter var deras publik 

kände de sig obekväma (Boyd & Heers, 2006:5). När det gäller vänförfrågningar visade det sig, 

att informanterna kunde känna sig obekväma när de fick en vänförfrågan från en mindre bekant 

på grund av att de inte visste hur det skulle göra, vem de kan definiera som vän och vart 

gränsen går (Boyd & Heers, 2006:6-7). Är chefen eller läraren ens ”vän”? De flesta tackade ja 

till vänförfrågningar från avlägsna bekanta, bland annat på grund av att de inte ville vara 

oartiga (ibid).  

  

Den osynliga publiken gör att man inte vet vem man talar till och vem som lyssnar (Boyd & 

Heer, 2006), vilket stämmer överens med Deleuzes tankar kring kontrollsamhället22 (1998) 

samt Jones´ (2000), Brignalis´ (2002), Haggertys och Ericsons (2000) idéer om övervakning, 

Internet och Panopticon. Flera aspekter i Boyd och Heers undersökning är relevanta i denna 

studie, när det gäller kontrollaspekten, att vara eller inte vara ”digital vän” och vad det innebär, 

framställandet av identitet och den digitala relationen, fotografier och bilder, och 

konversationen mellan klient/socialarbetare. 

 

5.3 Dubb la relat ioner ,  g ränsdragn ing och et iska r ik t l in je r   
Reamer (2003) skriver om gränsdragning och hantering av dubbla roller och relationer i socialt 

arbete. Han menar att det finns begränsad litteratur kring frågor rörande problem kring 

gränsdragningar och dubbla roller i socialt arbete (Reamer, 2003). Artikeln är publicerad av 

                                                
22 Deleuze ”kontrollsamhälle” förklaras vidare i teoriavsnittet. 
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National association for social workers (NASW), och Reamer knyter an till organisationens 

etiska riktlinjer. Reamer fokuserar på problem kring dubbla roller och påpekar, att det till 

exempel kan vara skadligt både för klienten och för socialarbetaren själv om hon/han avslöjar 

för mycket om sitt privatliv för klienten (Reamer, 2003:122-123; NASW, 2010). Han 

presenterar fem olika centrala teman inom ämnet dubbla relationer som är etiskt problematiska: 

Intimate relationship, Personal benefits, Emotional and dependency needs, Altruistic gestures 

och Unanticipated circumstances (Reamer, 2003:124). Varje tema har även ett antal 

underrubriker. Vissa teman och rubriker blir intressanta i samband med denna uppsats.  

 

Personal benefits: useful information, vilket inkluderar ett utnyttjande av sin position som 

socialarbetare för att få användbar information från klienten (Reamer, 2003:127-128). Reamers 

tema Unanticipated circumstances, är kanske temat av störst intresse. Social and community 

events, Joint affiliations and memberships, Mutal acquaintances and friends är de tre 

underrubrikerna till temat Unanticipated circumstances som Reamer (2003:124) nämner. 

Temat innefattar situationer och händelser som socialarbetaren inte kan förutse och där en 

gränsdragning måste göras mellan klient och socialarbetare, oförutsedda situationer som 

socialarbetaren måste hantera på ett sätt så klient/kollega eller de själva inte lider skada. En 

sådan situation kan till exempel vara att man ovetandes är medlem i samma klubb som en klient 

(kopplat till uppsatsen, medlem i Facebook), och att man stöter på varandra på en helt annan 

spelplan där man till exempel är lagspelare i stället för klient och socialarbetare (ibid). Han 

nämner också problem som kan uppstå när man har gemensamma vänner som man inte vet om. 

Det kan också kopplas till Facebook, då man kan upptäcka att en ”vän” på Facebook är ”vän” 

med en av ens klienter, vilket kan skapa obehag. Flera av de etiska dilemman han nämner kan 

tänkas uppstå för socialarbetaren surfandes på Facebook. 
 

5.4 Sammanfat tn ing 
Reamer (2003) presenterar etiska riktlinjer för socialarbetare, och förtydligar vad dubbla roller 

och problematiska gränsdragningar kan innebära för socialarbetaren på en individnivå. Detta 

kan knyta samman socialarbetaren som individ med tidigare forskning kring Facebook och de 

problematiska områden, som kan finnas i ett användande av sociala medier, vilka presenteras i 

avsnitt 5.2 till exempel den virtuella vänskapen, den osynliga publiken och känslan av dubbla 

roller i de social mediet, så som professionell och privat. Den kombinationen kan ge oss 

möjlighet att se socialarbetaren och Facebook även på gruppnivå. Social kontroll och det 

digitala samhället beskrivs av nämnda författare i avsnitt 5.1. Författarnas tankar om hur 
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hierarkier och maktpositioner kan förskjutas, gränser suddas ut och social kontroll blir möjlig, 

bidrar till att våra blickar kan möta socialarbetaren och Facebook på en mer strukturell och 

samhällelig nivå. 
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6. Teor i  

De teorier och begrepp som utgör grunden för uppsatsens teoretiska referensram presenteras i 

detta kapitel. Den teoretiska referensramen belyses i två avsnitt: 6.1 Kontrollsamhället och 

Rhizome och 6.2 Exterritorialisering och tillintetgörandet av rumsliga begränsningar. 

Teorierna och tillhörande begrepp är skapade av tre olika teoretiker med skilda professioner. 

Dessa tre män och deras för studien relevanta tankar presenteras kort nedan. Sedan följer en 

mindre djupdykning i respektive teori. 

 

Filosofen Gilles Deleuze (1925-1995) har bland annat utvecklat tankar kring det han kallar 

kontrollsamhället (Deleuze, 1990). Deleuze skriver om teknologi och övervakning och menar 

bland annat att surfandet23 har ersatt de gamla sporterna (ibid). Tillsammans med 

psykoterapeuten och filosofen Pierre-Félix Guattari (1930-1992) lägger de en ny innebörd i 

begreppet “Rhizome”, vilket bland annat appliceras på Internet (Deleuze & Guattari, 1983). 

Sociologen Zygmunt Bauman (f.1925) skriver om globaliseringen, och bland annat hur 

innebörden av tid och rum försvinner i och med den stora rörelsefriheten och utvecklade 

teknologin, som har vuxit fram med globaliseringen (Bauman, 2000). Bauman (2000) beskriver 

även hur makten omfördelas och exterritorialiseras i dagens samhälle. Liknande teorier kring 

maktens omfördelning återfinns även i Deleuze och Guattaris ”Rhizome” (1983; 1987). 

 

Tankegångar från dessa tre män utgör tillsammans uppsatsens teoretiska referensram. Delar av 
Baumans ideér kring globaliseringens innebörd, i kombination med Deleuzes koncept om 

kontrollsamhället, och Deleuzes och Guattaris begrepp ”rhizome”, är de byggstenar som 

används. Nedan följer en närmre beskrivning.  

6:1 Kont ro l l samhä l let  och  Rh izome 
Deleuze har en mängd olika koncept om livet och varandet. Många av hans verk fokuserar på 

att utveckla nya koncept kring andra filosofers teorier, till exempel Hume, Foucault och 

Spinosa (Internet Encyclopedia of Philosopy, 2010b). I Deleuzes djungel av tankar, begrepp 

och beskrivningar av världen och varandet finns det ett specifikt tema och ett begrepp, som 

kommer att vara relevant för denna studie. Temat är det Deleuze (1995:178;1990:186) 

beskriver som det nya kontrollsamhället, och begreppet av intresse är ”Rhizome”, som Deleuze 

har utvecklat tillsammans med Pierre-Felix Guattari (Deleuze & Guattari, 1983,1987). 

 

                                                
23 I den bemärkelsen ”surfandet” på Internet.  
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Enligt Deleuze går världen från ett disciplinerat samhälle till ett kontrollsamhälle genom att nya 

snabba former för kontroll utvecklas i form av teknologier, som utför kontroll i det fria och 

ersätter de gamla disciplinernas kontrollformer som användes i slutna miljöer (ibid). Staten är 

enligt Deleuze en maskin som utövar kontroll, och detta görs över alla gränser, yttre, inre, 

geografiska och mentala (Gustavsson, 2008:105). Staten kontrollerar vad som händer inom 

dess domäner genom att bland annat bevara, definiera och hierarkisera skeenden (ibid). En 

gränslös och konstant kontroll möjliggörs i kontrollsamhället genom en logik, som bygger på 

en nätverksprincip med hopkopplade rum (Deleuze, 1990:185-192; Deleuze, 1995:178-182; 

Lövgren & Johansson, 2007:138). Datorn, cybertekniken, informatiken, spridda och flexibla 

rum är ursymboler, som kan beskriva Deleuzes kontrollsamhälle (Lövgren & Johansson, 

2007:138). ”Överallt har surfandet ersatt de gamla sporterna” (Deleuze, 1990:189). 

Tillgängligheten och kontroll av kommunikation, bilder, människor, pengaflöden och 

informationsutbyten möjliggör kontrollsamhällets maktutövning och styrning, menar Deleuze 

(1995:180). Deleuze menar vidare att i kontrollsamhället är vi inte längre individer. Vi har i 

stället blivit ”dividueller”, som identifieras med koder och lösenord i stället för en signatur 

(Deleuze, 1990:188; 1995:180). 

 

Vi står inte längre inför paret massa-individ. Individerna har blivit ”dividueller” och 

massorna till statistiska provtagningar, data, marknader eller ”banker”. (Deleuze, 

1990:188) 

 

Deleuze och psykoanalytikern Guattari utvecklar tankar kring deras begrepp ”rihzome” i boken 

On the Line (1983) och vidare i A Thousand Plateaux (1987). ”Rihzome” används i botaniken, 

kommer från grekiskan och betyder rotstjälk/jordstam (Dictionary, 2010). Rhizome är en 

horisontellt växande jordstam24 som från sina knutar (nodes, internodes) skjuter ut nya rötter 

och stjälkar25 (Ridler, 1967). Deleuze och Guattari (1983) förflyttar rhizome från botaniken och 

applicerar den som ett system på livet i stort och i delar, till exempel som en beskrivning av 

litteratur eller som ett system med vilket de avfärdar psykoanalysens tolkningsmetoder. De 

jämför rhizome med ogräs som förökar sig, ”löparna” som springer genom vävstolen, och vid 

varje tråd de träffar skapas en ny koppling, en ny mening, en ny väg (Deleuze & Guattari, 

1983:14). Allt hör samman på ett eller annat sätt, men alltid horisontellt, inte vertikalt i 

                                                
24 Rhizomes/Jordstammar kan även växa vertikalt (Dictionary 2010; Mossberg & Stenberg, 2003) men 
inte i Deleuzes och Guattaris (1983) begrepp, där sprider sig Rizhome horisontellt. 
25 Tänk en berghäll täckt med stensöta till exempel. Om man drar i en kommer fler upp. Stensötan har 
rhizomes som sprider ut sig horisontellt i olika riktningar (Mossberg & Stenberg, 2003:45). Likaså har 
ingefäran, eller rättare sagt ingefäran vi äter är rhizome från växten Zingiber officinales (National 
Encyklopedin, 2010b). 
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hierarkisk ordning (Deleuze & Guattari, 1983). De jämför rhizome med en karta och menar att 

allt är sammankopplat. Man kan klippa sönder en karta och sätta ihop den igen och koppla 

samman nya vägar med varandra (Deleuze & Guattari, 1983:28). Deleuzes och Guattaris 

Rhizome kan och har applicerats på flera olika ting, fenomen etcetera. Rhizome har till 

exempel kommit att bli en mall för att förstå Internet (Semitexte, 2010). Begreppet rihzomatisk 

övervakning utifrån Haggerty och Ericsons (2000:614) tolkning blir relevant i denna studie. 

 

Deleuze (1990) menar att i kontrollsamhället kan människan alltid bli övervakad, och hon vet 

inte av vem eller när. Hierarkin omvandlas, spridningar sker horisontellt, och vi är inte längre 

individer utan dividueller. Deleuze beskriver även dagens samhälle som bestående av spridda 

och flexibla rum och som nämnts, att maktaspekter förändras. Dessa två aspekter återkommer i 

Baumans problematisering av globaliseringen och dess innebörd. 

 

6:2 Exter r i tor ia l ise r ing och t i l l in t etgörandet  av rumsl iga begränsningar 
Globaliseringen i kombination med det ökade informationsflödet och det elektroniska samhälle 

vi lever i har bidragit till, att vi lättare kan komma i kontakt med människor runt om i världen 

(Bauman, 2000; Giddens, 2003:10-13) och att vi, om än elektroniskt, kommer närmre varandra.  

 

Sociologen Zygmunt Bauman (2000) skriver om globaliseringen och den förändring som har 

skett i innebörden av tid och rum. Likaså har frågan om avstånd förändrats.  

 

När kommunikationstiden imploderar och krymper till ögonblickets storlekslöshet 

upphör rums- och tidsmarkörerna att betyda något, åtminstone för dem vars handlingar 

kan röra sig med det elektroniska meddelandets hastighet. (Bauman, 2000:17) 

 

Vi kan färdas fortare och längre, flyga över jorden idag och tillbaka imorgon. Det är inte bara 

människan som flyger runt jorden utan även hennes ekonomiska tillgångar och information. 

Restiden reduceras till noll, och i och med detta anser Bauman att globaliseringen har bidragit 

till ett ”fullständigt tillintetgörande av rumsliga begränsningar” (Bauman, 2000:55). De 

Bauman kallar för eliterna, de rika och makthavande konsumenterna, kan utnyttja denna ökade 

rörelsefrihet. I och med detta menar Bauman att eliterna exterritorialiseras. Deras territorium är 

inte längre lika tydligt när pengar, information och människor kan förflytta sig som idag.  

 

Det är denna nya elits upplevelse av maktens icke-jordiskhet – av den kusliga men 

formidabla kombinationen av flyktighet och omnipotens, icke-fysikalitet och 
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verklighetsgestaltande makt – vilken återges i det allmänna lovtalet till den ”nya frihet” 

som förkroppsligas av den elektroniskt försörjda ”cyberrymden”;… (Bauman, 2000:22) 

 

Bauman menar att information nu kan förflyttas och transporteras oberoende av dess ägare, och 

kroppar, förhållanden och meningsutbyten i det fysiska rummet är inte längre lika nödvändigt 

(ibid). I cyberrymden kan makten hävdas, grundas, och manifesteras. Domar kan fällas men 

inte överklagas. Maktens domar i cyberrymden görs även av dem som i den fysiska världen inte 

tillhör makthavarna. Bauman uttrycker det som att i cyberrymden ”behöver de mäktigas 

kroppar inte vara mäktiga kroppar” (Bauman, 2000:23). Människan isoleras från platsen, från 

det fysiska rummet, vilket leder till en slags isolerande trygghet, ett ”icke-grannskapligt” 

tillstånd och immunitet från lokal inblandning som gör, att man kan utöva makt utan materiella 

vapen och utan förbindelse med den jordiska omgivningen (ibid). ”I cyberrymden spelar 

kroppar ingen roll – men cyberrymden spelar roll, och gör det på ett avgörande och 

oåterkalleligt sätt, för kroppars liv” (Bauman, 2000:23).   

 

Denna ökade närhet, rörelsefrihet, makt, avsaknad av fysiska rum och isolerande trygghet, som 

erbjuds via Internet, kanske även är påtaglig för socialarbetaren. Den spelar möjligen roll, som 

Bauman (2000:23) uttrycker det, ”på ett avgörande och oåterkalleligt sätt”. Detta i kombination 

med Deleuzes och Guattaris koncept om samhällets utveckling mot ett elektronsikt, 

teknologiskt, kontrollerat samhälle, med Internet som ett nytt rhizomatiskt övervaknings- och 

kontrollsystem, kommer jag att analysera materialet.  

 

Sociala mediers roll, och då specifikt Facebooks roll inom IFO och hur denna påverkar 

socialarbetarens professionella yrkesroll, kommer att sättas under lupp i denna uppsats.



Fråge-
ställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikotomi 
 
 
 

7. Resu l ta t  
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26 Namnen är alias utan samband med informanterna, uppfunna av mig. Informanterna kommer inte 
vidare att presenteras då kommunen de arbetar i är liten. Att nämna ålder, arbetsplats och befattning 
skulle räcka för att avidentifiera informanterna.  
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7.1 Et t  o f fent l ig t  ans ik te behöver en avpersoni f ierad pro f i l  
Vem ska man vara på Facebook? Ska man presentera den professionella socialarbetaren eller 

den fiolspelande trebarnsmamman som gärna dricker en flaska rött på fredagskvällen? Sociala 

medier innebär att man blir synlig på flera arenor samtidigt. Begreppen närhet och distans får 

en annan innebörd än den rent fysiska i relation till klienten. Publiken i det sociala mediet är 

inte vald, som den mer eller mindre är i det fysiska rummet. Den sida man väljer att visa av sig 

själv när man träffar sina vänner är kanske inte densamma som man visar för sin 

socialsekreterare/klient. Hur tänker socialarbetaren kring hur hon/han presenterar sig själv på 

Internet, och anser hon/han att denna presentation kan påverka hennes/hans yrkesroll och 

relation till klienten?  

 

Att socialarbetare tänker på hur de presenterar sig på sina facebooksidor blir i resultatet tydligt. 

”…Jag har i princip ingen information om vem jag är eller sånt man kan fylla i”, svarar Lisa på 

frågan om vilken information hon har tillgänglig på sin facebooksida. Vissa är mer restriktiva 

än andra, men alla tänker på vad de lägger ut på sin sida och vilken privat information som 

finns tillgänglig, både i text och i bild. Orsaken till detta är genomgående en medvetenhet om 

att den information de lägger ut på Facebook är tillgänglig för ett stort antal människor, 

däribland klienter som socialarbetarna inte vill ska ta del av deras privata information. ”Det är 

ju lite det där man måste tänka på. Alla kan se. Man kan inte skriva något speciellt ingående om 

någonting, det blir ju väldigt ytligt egentligen”, säger till exempel Sara. Haga ger en liknande 

förklaring. Hon menar att det är ett skydd för hon vet hur enkelt det är att ta information och 

missbruka den. Man blir väldigt sårbar om man lägger ut för mycket, menar hon. Elin säger att 

hon håller sin sida spärrad för andra än sina vänner främst på grund av sin yrkesroll och 

minskad risk för ”klientinsyn”, som hon kallad det, men även för att behålla lite integritet. Den 

närvarande tanken om att utomstående kan se, inklusive klienter, finns tydligt hos de nio 

socialarbetarna, trots att samtliga av dem har sina profiler stängda för alla utom godkända 

”vänner”. Så här beskriver Vera orsaker till varför hon tänker extra på hur hon presenterar sig 

på Facebook:  

 

Jag tänker jättenoga på vad jag skriver. För även om jag spärrat så att andra inte kan 

komma in som jag inte är vän med, men så kan det vara så att någon som jag inte är vän 

med sitter hemma hos den. Alltså att dom känner klienter i sin tur för att jag kommer från 

den här stan från början. Så att jag tycker det är onödigt. (Vera) 
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När det gäller tillgänglig information i bilder är de flesta informanterna änmer restriktiva.  De 

är alla försiktiga med vilka bilder de lägger ut, och de har få27 bilder på Facebook, vissa bara 

en. En del uttrycker en viss okunskap i hur material kan spridas på Internet och att detta leder 

till osäkerhet och att mindre bilder laddas upp de deras facebooksidor. Vera har till exempel 

bara bilder på sig själv och inga på sina barn, för hon tänker på att klienter kan se och hon vill 

inte att de ska veta vilka som är hennes barn. 

 

Att man som socialarbetare har ett visst ansvar att inte publicera bilder, som kan ha en 

skadande inverkan på relationen med klienter, är något flera informanter framhäver. Man har 

en viss roll som myndighetsperson, och det måste man tänka på, menar Klara. Vilma menar 

vidare att man måste kunna vara trovärdig gentemot sina klienter, och man kan inte lägga ut 

bilder från stora fester och liknande som är offentliga. Det kan missbrukas och användas mot 

socialarbetaren av klienten senare, och på så sätt skada relationen. Vilma talar i citatet nedan 

om bilder hon har sett på Facebook på socialarbetare där de beter sig på ett sätt, som enligt 

Vilma inte bör visas offentligt om man har en sådan yrkesroll. 

 

Jag säger, skulle jag sitta som klient och se dom bilderna, då är jag inte säker på att jag 

skulle ha så mycket förtroende eller liksom jag skulle inte känna det. Nä…för jag skulle 

tänka, Men Herre Gud! …och hur ska man liksom kunna upprätthålla en vettig kontakt 

med människor, som man ska försöka ha liksom någon form av stödjande kontakt med? 

Nää! (Vilma) 

 

En av informanterna28 berättar att hon själv hade varit med om att få ta bort bilder på Facebook 

där kollegor och enhetschefer var inkluderade, för att de bilderna hade skapat obehag för några 

som fanns med på dem. Hon tror även att det var efter detta som ledningen bestämde att de inte 

fick vara på Facebook på arbetstid mer. Ytterligare en aspekt av bilder på Facebook är, att man 

inte vet hur många bilder man egentligen finns med på. Det finns bilder som ”vänner” lägger ut 

som man blir taggad29 på, och vid de tillfällena kan man välja om man vill ha bilderna kvar 

eller inte. Detta påpekar Vilma och menar, att om man inte vill att bilder där man själv är med 

ska läggas ut på Facebook, ”… då måste man aktivt säga ifrån på något sätt, annars tas det för 

                                                
27 ”få bilder” är ingen tolkning från min sida utan det är enligt informanterna. ”Få” kan vara trettio 
stycken bilder och ”få” kan vara en bild. Det högsta nämnda antalet bilder är ”runt trettio” vilket den 
informanten tyckte var lite. 
28 Väljer att inte nämna informantens alias, då historien kan leda till att kollegor kanske kan 
avidentifiera henne. 
29 Att bli ”taggad” är när någon ser dig på en bild, på Facebook i detta fall, och lägger till ditt namn i 
den bilden. När man drar över bilden med markören, dyker sedan ditt namn upp där du visas på bilden. 
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givet att det är okej för alla.”. Klara berättar vidare: ”...och det har väl hänt kanske någon gång 

att någon kompis, som inte jobbar inom alls det här eller så, kanske har lagt ut någon bild, men 

det har dom fått höra av mig att det inte är okej, och sen så har jag tagit bort den.” 

 

Sammanfattningsvis är informationen som informanterna lägger ut om sig själva 

avprivatiserad. De har alla sina profiler öppna för endast ”vänner”. På Facebook är de 

offentliga, likaså i deras yrkesroll, och de försöker att presentera informationen om sig själva i 

deras profiler med just den tanken att den är tillgänglig för allmänheten, för att inte lämna ut för 

mycket av sitt privatliv och för att informationen inte ska kunna missbrukas och vändas emot 

dem, för de vet aldrig vem som på Facebook observerar dem. 

7.1.1 Pro fessionel l  medvetenhet och b ibehål lande av pr ivat l iv  

Diskussioner om huruvida man som socialarbetare ska godkänna eller avvisa vänförfrågningar 

på Facebook från sina klienter är en av de frågor som ligger till grund för denna uppsats. Om 

man säger nej, riskerar man kanske att skada relationen med klienten, och säger man ja, kan det 

bli problem med dubbla roller. Socialarbetaren och klienten kan som facebookvänner få mer 

information om varandras privatliv, komma närmre varandra, se varandras elektroniska 

fotoalbum och läsa privata texter. Gränserna mellan privat/professionell och vän/socialarbetare 

rubbas. Det kan vara svårt att veta var gränsen går och vem man egentligen är i den virtuella 

världen. Påverkar denna möjliga ökade grad av närhet (till exempel i form av en vänförfrågan 

från en klient, chef eller kollega) socialarbetarens professionella yrkesroll, och möjlighet till 

bibehållen nödvändig distans till klienten? Kan det bli en fråga om dubbla roller? 

 

Att man som socialarbetare behöver separera privatliv och arbete på Facebook och inte skriva 

om arbetet på Facebook är något alla informanterna är överens om, ”Annars vet man väl inte 

när man har ledigt och inte till slut”, säger till exempel Haga. Andra orsaker som nämns är 

sekretessreglerna som ska följas. Att skriva att man längtar efter semestern, eller att man är trött 

efter en lång dag på jobbet, är exempel som tas upp på vad som är okej att skriva, men inte så 

mycket mer än så.  

 

Vänförfrågningar kan komma från många håll och från många olika människor, även från 

kollegor och chefer. Alla informanterna har kollegor som facebookvänner, och ingen av dem 

ser något problematiskt med det. Men hur blir det om chefen skickar en vänförfrågan? 
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Och då tänker jag nä men chefen det får man väl hålla på ett professionellt plan liksom för 

Facebook det är ju ändå, det har de ju sagt att det ska vara något på fritiden och på fritiden 

är hon inte min chef. (Elin) 

 

Elins åsikt i detta fall är återkommande hos de flesta informanterna. Informanterna hade inte 

fått någon vänförfrågan från sina chefer, men om de skulle få det skulle de flesta säga nej på 

grund av att de har ett privatliv och att de inte vill veta mer om chefen än vad de redan vet. 

Vissa menade bland annat att det kan bli en svår situation med dubbla roller om man skulle 

säga ja, speciellt när chefen måste ta beslut över ens huvud. En person skulle kanske säga ja på 

grund av att hon har så lite personlig information tillgänglig, och för att det skulle kännas 

konstigt att tacka nej till chefen. De flesta drog dock gränsen där och menade, att chefen är jobb 

och Facebook är privat. En informant30 berättar dock att hon har en chef som vän, men inte 

hennes egen chef utan en annan chef inom IFO. Hon har inte sett några problem med detta. 

 

Det finns fler aspekter av ett facebookanvändande, där gränser måste sättas för att undvika 

inkräktande på socialarbetarens privatliv. Flera av informanterna har fått vänförfrågningar från 

klienter. Sara har fått vänförfrågningar från både nuvarande och gamla klienter, vilka hon alla 

har ignorerat. Hon menar att det skulle kännas som att man lurar dem att man är något annat än 

en myndighetsperson om man tackade ja. Lisa tycker att det skulle vara ”fullkomligt gränslöst” 

att acceptera en vänförfrågan från en klient. Felicia berättar: 

 
Ja det händer att de skickar vänförfrågningar och jag har aldrig tackat ja… Jag har haft 

även något tillfälle där man har bytt identitet eller bytt namn och skickat en förfrågan igen 

och då har jag tackat nej igen... (Felicia) 

 

Felicias klient försökte på flera sätt att bli hennes ”vän”. Vad syftet var vet hon inte, men det 

blev inga för henne synliga konsekvenser av hennes ignorerande av hans förfrågan. Men det 

kunde ha blivit och det kan bli i framtiden, och det är något man måste hantera då, menar hon.  

Informanterna, alla utom en, svarar konsekvent att man ska ignorera vänförfrågningar från 

klienter, och flera tror att alla inom deras arbetsgrupp skulle göra detsamma. Om man skulle 

tacka ja säger Haga att: ”ja, det blir dubbla roller och det blir ännu svårare”, att där måste man 

dra en gräns är ett genomgående budskap från informanterna. En informant31 valde att tacka ja 

                                                
30 Väljer att inte nämna informantens alias, då historien kan leda till att kollegor kanske kan 
avidentifiera henne. 
31 Väljer att inte nämna informantens alias, då historien kan leda till att kollegor kanske kan 
avidentifiera henne. 
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till en vänförfrågan från en före detta klient, och ändrade sina inställningar så att klienten inte 

kunde se hennes bilder, men efter en kort tid tog hon bort klienten från sin vänlista, och hon har 

inte fått någon vidare förfrågan eller konsekvenser efter detta. Hon menar att hon inte hade 

någon anledning att ha klienten som vän, och tycker det vore gränslöst att själv skicka en 

förfrågan till en klient. Vad man ska göra med vänförfrågningar från klienter uppfattas inte 

direkt som ett svårt val, man ignorerar de förfrågningarna. Däremot kan problem uppstå efteråt, 

men det får man ta tag i då som en del i arbetet menar till exempel Felicia med flera. Ingen av 

informanterna hade dock upplevt några negativa konsekvenser av att de ignorerat en 

vänförfrågan, ”inte än” som flera uttryckte det.  

 

Vänförfrågningar från klienter upplevs alltså inte som något problem, de förekommer men det 

är bara att ignorera, menar informanterna. Men klienter kan via facebook dyka upp på andra 

sätt som för socialarbetaren kan skapa obehag och innebära mer svårhanterliga beslut, vilket 

fokuseras på i kommande avsnitt. 

 

7.1.2 Ett  oöverskåd l ig t  kontaktnät med do lda d i lemman 
Att informanterna tackar nej till vänförfrågningar från klienter, vet vi, men finns det fler 

aspekter av just klientens möjliga närvarande på Facebook som påverkar socialarbetaren? 

Aspekter av ett facebookanvändande, där frågor kring klienter blir relevanta på ett mindre 

direkt sätt, kommer att tas upp i detta avsnitt. Facebook är ett stort nätverk uppbyggt av 

miljoner människor, som är relaterade till varandra på olika sätt. Socialarbetaren som 

facebookanvändare har sina facbookvänner, och de har i sin tur vänner som i sin tur har vänner 

som även de har vänner, och så fortsätter det i all oändlighet. Detta nät av vänner blir lätt 

oöverskådligt, och man kan kanske inte hålla full koll på, eller kontroll över, vilka som faktiskt 

är kopplade till ens egen sida. Reflekterar socialarbetaren över detta? Uppkommer det 

situationer då socialarbetarens oöverskådliga nätverk skapar svåra situationer? Finns det 

tillfällen då privatliv och profession blir svårare att separera på grund av alla vänners vänner 

som finns?  

 

Det finns aspekter av facebookvänner och vänförfrågningar som kan innebära svåra val och 

problem när man arbetar som socialarbetare. Vad ska man göra om till exempel andras klienter, 

gamla vänner eller släktingar som är klienter, vill bli vänner eller är vänner på Facebook? Det 

skapar svåra situationer som socialarbetare ibland inte vet hur de ska hantera. ”Så det kan ju 

ligga på en betydligt svårare nivå än att det bara är en person på Facebook eller bara är en 

klient. En klient kan också vara en bror eller en syster”, säger Sara. Felicia menar vidare:  
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Sen vet man ju aldrig, alltså det svåra är ju om man har barndomskamrater som hamnar i 

den hära cirkusen, höll jag på att säga, men runt om här, hur faan gör man då? alltså det blir 

ju svårt. (Felicia) 
 

Vera har hamnat i ett sådant dilemma som Felicia tar upp. Hon har en vän som hon egentligen 

inte vill vara vän med, och hon vet inte hur hon ska bete sig, säger hon. 

 
Ja, det kan bli knäppt … den jag är vän med som jag inte vill vara vän med, den är kanske 

känd i stan, i missbruksammanhang och så….och så råkar det vara en släkt i släkten…vi 

känner ju egentligen inte varandra så väl, så jag behöver inte ha honom som vän.  (Vera) 

 

Vera berättar att anledningen till att hon inte kan ta bort honom är att det skulle kunna 

misstolkas och folk skulle tro att hon skäms för den här mannen. Det gör hon inte, men hon 

tänker på vad folk tror när de ser hans bild, och den starkaste anledningen till att hon inte vill ha 

honom som facebookvän är att hon inte vill ha något som helst samröre med de vänner han har 

på Facebook. Även Olga tar upp aspekten av släktingar som är klinter. Hon ser det som ett 

dilemma, och i likhet med Vera vet hon inte vad hon ska göra. Olga vet inte om hon ska 

godkänna eller ignorera en vänförfrågan från en släkting, för hon vill inte att släktingens 

facebookvänner ska finnas i hennes nätverk och ha tillgång till hennes sida, men samtidigt vill 

hon inte vara ”taskig” mot sin släkting. Olga har redan en vän vars vänner hon inte vill ha i sitt 

nätverk, vilket hon störs av, men hon vill inte ta bort den vännen, för hon vet att hon är viktigt 

för henne. Ytterligare en svår situation som nämns är den, att man har en facebookvän som har 

ett barn som blir klient, och att man då inte vet hur man ska bete sig med möjlig information 

man får till sig. Det kan uppstå etiska dilemman som man inte vet hur man ska hantera, och 

kombinationerna av relationer och sätt som klienter kan komma närmre på inom Facebook är 

många. Det är inte bara Vera, Felicia, Olga och Sara som tar upp dessa problematiska 

situationer, då släktingar eller gamla vänner vill bli facebookvänner, släktingar och gamla 

vänner som nu har hamnat snett i livet och finns inom socialtjänsten, de aspekterna tas upp av 

fler informanter. Ytterligare situationer som nämns inom detta område är när klienter dyker upp 

som vänförslag, eftersom de är vän med någon bekant, eller när man tittar på bilder i olika 

vänners fotoalbum och plötsligt finns en klient med på en bild. Då förstår man helt plötsligt att 

de finns någonstans i nätverket, men hur man är sammanlänkade är svårt att överskåda. Vilma 

beskriver en händelse där hennes sambo hade fått ett meddelande från en klient, som frågade 

om Vilma var hans tjej. Klienten ville byta sin motorcykel mot hennes. Vilma sa tydligt till 

hennes sambo att inte svara på meddelandet. 



Anna Olin Diaz Examensarbete VT 2010 

 39 

 

Att allt är sammankopplat på något sätt och att alla kan se alla är en tanke som är återkommer 

hos informanterna vid intervjuerna. Det kan vi bland annat se i sättet de presenterar sig själva 

på sina facebooksidor. Men trots det restriktiva utlämnandet av information som endast är 

tillgänglig för godkända vänner, uppstår det problem för vissa, som till exempel för Vera, 

Vilma och Olga ovan. Även om de ignorerar vänförfrågningar från klienter, finns det andra 

vägar att gå, som Sara bland annat poängterar, när hon berättar att man kan gå genom vänners 

vänner och se kommentarer som personen i fråga har skrivit. Sara menar, att då kan man se 

varandra i alla fall även om man inte är vänner, då vet man inte vem som tittar. Det finns 

bakvägar att gå som inte är synliga, vägar som flera av informanterna är medvetna om och som 

vissa är mer oroade för än andra. Vilket Olga håller med om när hon säger att ”men i stort sätt 

så är det ju så idag att alla kan ju faktiskt se, alla som har facebook kan gå in och se det 

kortet…”. Vera säger att hon ibland till och med funderar på att gå ur Facebook för att allt går 

samman, och att alla kan se varandra på ett eller annat sätt. Sara håller delvis med och har en 

idé; Hon föreslår en karta över Facebooks nätverk, en karta så att man kan se vilka som finns i 

ens nätverk och vem som kan se och ser. 

 

… och ibland är det ju lite svårt att tänka, tycker jag, hur, på vilket sätt kan dom se mig, 

eller hur, vilka sammanhang. Egentligen skulle man behöva se en bild…uppritat… En 

karta. Liksom hur det går så att man verkligen förstår någonstans här inne, så här ser det ut 

egentligen, så här är nätverket uppbyggt.  (Sara) 

 

I kommande avsnitt ligger fokus på ytterligare aspekter av att så många kan se. 

Facebookanvändare, socialarbetare som klient, kan använda Facebook för att hämta 

information om varandra, eller bara hålla lite koll, utan att den som blir iakttagen är medveten 

om det. Kanske är inte Saras karta en så dum idé för att få en överblick över vem som 

egentligen övervakar dig. 

 

7.2 At t  f r iv i l l ig t  övervakas  som k l ient  och som socia larbetare 
Ja, vem kan egentligen se vem, när och hur? Det förekommer att vissa socialarbetare använder 

Facebook till att leta information om sina klienter, det vill säga att de loggar in på Facebook 

och söker upp sidor som tillhör aktuella eller inaktuella klienter, för att till exempel få reda på 

vad de gör, hur de mår, om de har vänner som har varit aktuella i socialtjänsten innan och 

kanske få en misstanke bekräftad. Detta väcker frågor som har blivit relevanta i denna 

undersökning och på vilka svaren kommer att redovisas nedan. Vad anser socialarbetaren om 
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ett sådant handlande? Händer det? Vad kan det finnas för positiva och negativa konsekvenser 

med ett sådant handlande? Tänker de på att även klienten kan kontrollera dem och dra sina 

egna slutsatser om vad de gör och vilka de egentligen är? Utgör sociala medier en ökad social 

kontroll av och över socialarbetaren? 

 

Informanterna är medvetna om att klienter kan se dem på Facebook. Vilma uttrycker det så här: 

”…det kan sitta en av mina klienter och följa precis mina aktiviteter där”. Klienter och många 

andra kan övervaka socialarbetaren på ett sätt som utanför Internet inte är möjligt på samma 

sätt. Sara menar att det blir en omvänd situation, för klienterna ”kan ju se mig via någon 

annan…så det kan bli lika åt ett håll som det kan bli åt ett annat”. Hon menar vidare att total 

kontroll kan man inte ha i ett nätverk som Facebook. Det ger en ökad kontroll över andra och 

en minskad kontroll över en själv, är uttryck som förekommer. Facebook öppnar även vägar för 

klienter och andra att missbruka socialarbetarens utlagda information. Likaså kan 

socialarbetaren utnyttja klientens utlagda information. Tanken om att information kan 

manipuleras finns hos en del av informanterna. Felicia reagerar så här på frågan hur det skulle 

kännas om en klient gick in bakvägen på hennes facebooksida.  

 

… det skulle inte vara okej, då kan det ju hända va faan som helst. Näe, det vill jag inte ha! 

Amen, jag tänker, kan han ta sig in där då kan man ju säkert hämta bilder och göra vad som 

helst… (Felicia) 

 

Oron är inte för intet hos Felicia. Information kan hämtas på Facebook, manipuleras och 

missbrukas, och makten som socialarbetaren har över klienten kan bli omvänd, vilket blev 

fallet för en av informanterna32. Hon berättar om en obehaglig händelse som drabbade henne 

nyligen. En klient hade gått in på Facebook och kopierat bilder och information om henne, 

”kidnappat” hennes identitet och öppnat en profil i hennes namn på en kontaktannonssida av 

mindre angenäm karaktär33. Hon var totalt ovetande tills hennes man en morgon frågar om det 

är något problem i deras förhållande. Då har hennes mans arbetskamrat sett den ”falska” 

kontaktsidan och frågat honom om det möjligen är hans fru. Hade inte hennes mans 

arbetskamrat sett sidan och reagerat, kanske hon fortfarande hade haft sin identitet på den sidan 

ovetande. Vid intervjutillfället hade hon fortfarande inte lyckats få bort sidan, eftersom 

speciella lösenord krävdes som klienten i fråga förmodligen sitter inne med. Detta kan alltså 

                                                
32  Väljer på grund av konfidentialitetskravet att utelämna denna informants alias i denna berättelse 
eftersom hon kan bli identifierad av kollegor som känner till historien. 
33 Mindre angenäm karaktär enligt henne i den bemärkelsen att det var en sida där människor bland 
annat söker tillfälliga sexuella relationer. 
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hända. Det finns anledning att vara försiktigt, menar denna informant, vilket hon verkligen är 

idag och har speciell anledning till.  Denna gång var det en människa som råkar vara en klient 

som gick över gränsen, men det kunde lika gärna ha varit någon annan, vilket informanten 

poängterar. Att gå över gränsen behöver inte vara att göra något så allvarligt som att 

manipulera och stjäla information. Enligt vissa är att gå in på en klients sida tillräckligt för att 

överstiga en gräns. 

 

Flera av informanterna poängterar möjligheten att gå in på sidor genom olika bakvägar, till 

exempel genom vänners vänner. Bland annat Klara, Elin och Olga poängterar, att det kan ju 

även klienter göra. Olga svarar på frågan om hon brukar tänka på att man kan gå in och se 

genom vänners vänner: ” ja, ibland kan man nog tänka det…för jag använder det ju i 

arbetssyfte ibland, när jag kan snoka reda på saker och ting som kan vara värt att veta utifrån 

mina klienter då, så tänker jag att då kan de ju snoka lika mycket om mig”. Elin ger liknande 

svar då hon berättar, att hon har spärrat sin sida så mycket hon kan för ”klientinsyn”, och hon 

vet vilka bakvägar man kan ta in på facebooksidorna. 

 

…för där annars har man ju kommit in på bakvägar och så, och det är ju så vi brukar jobba 

när vi använder facebook till att snoka på klienter och så där, det är en himla bra källa. Vi 

kanske kommer till det?….så jag försöker spärra så mycket som möjligt för klientinsyn 

liksom…. (Elin) 

 

Elin skyddar sig, för hon vet hur Facebook kan användas för att komma in bakvägar på 

klienters sidor, då kan de göra likadant. Elin och Olga använder alltså facebook i arbetet 

tillsammans med några till, vilket fokus ligger på i kommande avsnitt. 

 

7.2.1 Facebook som arbetsredskap - ”Ett  so f ist i kerat  snokande” e l ler  ”ett  kontro l l samhä l le” 
Resultatet visar att Facebook, tillsammans med andra sociala medier, används i studerad 

kommun som arbetsredskap, inte på alla enheter, inte heller av alla på de enheter där det 

används, men det används och attityderna till det är många och varierande, ofta dubbeltydiga, 

vilket vi återkommer till senare. Men först ett förtydligande av hur Facebook faktiskt används i 

arbetet. I vilka syften används det? Hämtas information bakvägar? Spelar det någon roll om 

klienten är myndig eller ej? Och, hur ser attityderna ut kring Facebook som arbetsverktyg? 

Dessa frågor blir besvarade nedan. 
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Det är fyra av informanterna som säger sig använda Facebook och andra sociala medier i 

arbetet. Dessa fyra säger även att de har kollegor som gör detsamma. Vissa har gjort det under 

flera år, andra har nyligen börjat. Av de informanter som inte själva använder Facebook i 

arbetet är det flera som känner till andra kollegor som gör det. Två informanter som själva inte 

använder Facebook eller andra sociala medier i arbetet säger, att för flera år sedan så vet de att 

det användes för att se barn och ungdomars förehavanden och hålla lite koll till exempel. De 

säger att det kanske används på samma sätt i dag, men de är inte säkra. En informant har blivit 

tillfrågad av en kollega, som inte har en facebooksida, att söka på en av hennes klienter. En 

annan informant34 har förr sett kollegor gå in med falska namn35 på klienters sidor för att få 

information. Så här säger hon om detta: ”det var jag helt emot, det tycker jag är fruktansvärt, 

jag tycker det är hemskt att göra, det känner jag, det kan jag inte etiskt försvara”. De 

informanter som svarar att de använder Facebook för att kolla upp klienter har olika syften. 

Elin förklarar det så här: 

 
… det har blivit lite mer och mer faktiskt... och då är det ju, det är ju många olika syften 

som vi gör det i. Jag kan säga att jag har tittat till exempel om klienter påstår sig inte ha 

pengar och kommer och säger att, ja men, jag har inga pengar … och så kan man ju gå in 

och glutta lite grann där liksom om de har någon sida… (Elin) 

 

Elin poängterar att hon inte går in och tittar på de klienter hon inte har någon anledning att 

misstro, ”den privata sfären måste man ändå få ha”, säger hon. Hon berättar vidare att om hon 

hör något från en annan klient eller om hon misstänker något, så kan hon gå in och ”glutta”, 

som hon uttrycker det. Olga använder även hon Facebook och andra sociala medier i arbetet: 

”Men sen i jobbet så..så har jag ju fått lov då, tillsammans med en kollega, gå in och..när man 

ska spionera, eller luska på saker, och det har vi fått lov av chefen att göra så …”. Olga berättar 

vidare att det är bra om man tror att någon ungdom är i fel sällskap eller har några problem. Då 

kan man kolla upp det på Facebook eller i andra sociala medier, som till exempel Youtube36, 

vilket de också använder, enligt Olga. Hon berättar vidare om ett specifikt fall då de inte hade 

hört något från en klient på väldigt länge och föräldrarna var oroliga, då var det skönt att kunna 

se på Facebook att det fanns någon aktivitet där från klinten, menar hon. Olga och Elin berättar 

också att de använder bakvägar för att komma in på klienters sidor ibland. Lisa använder även 

                                                
34 Väljer på grund av konfidentialitetskravet att utelämna denna informants alias i denna berättelse, 
eftersom hon kan bli identifierad av kollegor som känner till historien. 
35 Alltså de hade låtsas vara någon annan genom att skapa ett alias för att kunna komma in på klienters 
sidor i sociala medier. Om det var Facebook det handlade om minns inte informanten. 
36 Ett socialt nätverk med fokus på rörliga bilder och video media, där man som användare med 
registrerat konto kan ladda upp filmer av alla de slag, egna filmer eller andras. 
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hon sociala medier i arbetet och berättar, att hon gör det för att då ”håller man ju lite koll om de 

har öppna sidor, och man vet att det är lite struligt, jaha, vad händer nu, vem känner vem… är 

det något på gång”. Lisa poängterar att sidorna hon tittar på är öppna. Hon skulle inte försöka 

komma in någon bakväg, det anser hon vara fel och hon skulle inte kunna använda den 

informationen. Hon menar att visst är det en etisk fråga på så sätt att klienter inte alltid är 

medveten om det, och att de inte alltid kan förutse konsekvenserna av att de skriver och lägger 

ut vissa bilder, men det är inte etiskt svårt, eftersom de i vissa fall måste använda det för att 

hjälpa klienten. Även nyfikenhet nämns av informanter som anledning till att man tittar på 

klienters sidor. Facebook och andra sociala medier används alltså till att kontrollera misstankar 

och till att hålla koll på klienter, som man kanske vet eller misstänker har problem, både vuxna 

och minderåriga. 

 

Som sagt är attityderna till ett användande av Facebook och andra sociala medier i arbetet 

många och varierande. Men det är övervägande negativa reaktioner på frågan om man som 

socialarbetare kan använda Facebook till att kolla upp och kontrollera klienter. ”Alltså det blir 

ju ett väldigt kontrollsamhälle. Man önskar ju ändå att alla ska, att det ska ske på andra sätt, att 

man kan prata om det ...”, säger Klara och menar vidare, att det skulle vara ”som någon egen 

detektivbyrå”, om enskilda handläggare använder Facebook på det viset när det inte är uttalat 

på arbetsplatsen37. Hon undrar vad nästa steg kommer att bli då och säger: ”det känns som det 

kan bli lite sådär maktmissbruk, att man kan gå in och kolla upp folk bakvägar, alltså det blir 

lite sådär övervakningssamhälle…”. Felicia har en liknande åsikt och menar bestämt att man 

måste visa respekt för att få den tillbaka. 

 

… sånt kan säkert öppna vägar för en del, att de kan hålla koll på varandra…Men…Faan 

jag är ju ingen polis, vi är ingen bevakningskontroll. Du kan ju även gå in, tror jag, och 

klicka på folk och se vilka vänner man har och vad man umgås med för folk också och sånt 

där men det är en gräns till och gå över…..men alltså, tänk om det skulle bli ett sånt 

kontrollerat samhälle,…..Va! Värsta bevaknings…nä...nä nä nä nä nä, det tycker jag inte! 

(Felicia) 

 

”… folk ljuger socialtjänsten rakt upp i ansiktet”, säger Vilma, och menar att det är hon väl 

medveten om. Hennes åsikt är att, ljuger klienterna är det ”deras val”. Hon lider inte av det när 

hon kommer hem från jobbet, menar hon. Hon är emot att använda Facebook till att kolla upp 

klienter. Så här säger Vilma: ”NÄ! För har man det här jobbet så måste man i grunden kunna 
                                                
37 Frågan Klara fick här var generellt vad hon skulle tycka om att man kontrollerar klienter på 
Facebook. Ett kontrollerande av klienter som ett ”outtalat” arbetssätt är någon Klara har lagt till själv. 
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lita på folk… skulle man hålla på så där bakom ryggen på människor, det är så rakt emot det 

allt det vi gör, och det vi vill stå för och jobbar för så…NÄ!”. Felicia uttrycker det Vilma säger 

på ett slående sätt: ”det dom berättar här det väljer dom att berätta, det jag går in och snokar 

reda på, det har dom inte valt”. Sara säger att de har rätt till sin integritet också och ”jag kan 

inte använda redskap för att komma åt folk utan… det måste jag få till mig på något annat sätt 

än å liksom snoka i andra människors…”. Det är inte rätt, menar Sara. 

 

Det syns en viss skillnad i attityd beroende på socialarbetarens arbetsuppgifter. De som har en 

myndighetsposition där man tar beslut över enskild, visar en mer positiv attityd till att använda 

Facebook och andra sociala medier i arbetet, i motsatts till dem med en mer 

behandlingsinriktad yrkesroll. Den positiva inställningen gäller framförallt arbetet med barn 

och ungdomar, som har en uttalad problembild som kanske är kopplad till Internetanvändande. 

Likaså är det ett sätt att få en bra bild över ungdomsläget för tillfället och hålla lite koll, menar 

några av informanterna. De äldre ungdomarna bekymrar de sig mindre för, menar Lisa: ”Det är 

viktigare vad 14-åringar gör på nätet än vad 19-åringar, därför att de är myndiga och har ett 

eget ansvar”. Vilma, som själv inte använder Facebook till att kolla upp klienter, har en 

liknande åsikt som ytterligare informanter instämmer i, med förutsättning att klienten blir 

informerad om händelseförloppet. 

 

… kan man på det sättet hejda någon från att hamna in i helsike snett och göra sig själv 

olycklig, då kan jag tycka att det är okej, men är det vuxna människor, då måste man ta ett 

steg tillbaka kan jag tycka. (Vilma) 

 

Det är få informanter som anser det rättfärdigat att kontrollera en myndig människa. Två 

informanter38 säger att de gör det i sitt arbete och menar att de har två-tre kollegor som också 

gör det. Samtidigt som de övriga informanterna säger att det inte är rätt att kontrollera klienter, 

eller ”snoka” upp som vissa uttrycker det, så visar sig en tvetydlighet i mångas svar, att det som 

finns på Facebook är ju ändå offentligt och öppet för allmänheten. ”Det är ju offentligt om man 

vill ha det offentligt”, säger Felicia. Elin menar att klienterna får ansvara för vad de lägger ut 

själva, eftersom det är offentligt. Hon menar vidare att de är dumma som inte låser sina 

profiler. Klara tycker inte att det är rätt att man kollar upp sina klienter:  

 

                                                
38 Väljer på grund av konfidentialitetskravet att utelämna denna informants alias i denna berättelse, 
eftersom hon kan bli identifierad av kollegor som känner till historien. 
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Men samtidigt är man med på facebook och man har bilder där, då har man ju också 

accepterat att…man bjuder in folk att se ens privata, sina barn eller sitt hem, eller vad man 

nu lägger ut där, så att. Har man Facebook då har man också accepterat det att …då kan 

man inte vara privat.  (Klara) 

 

Facebook som arbetsredskap har uppenbarligen många sidor och provocerar vissa mer än 

andra. Innan fokus går över till konsekvenser av Facebook som arbetsverktyg, riktas blickarna 

mot hur man som socialarbetare hanterar den information man hämtar från Facebook och andra 

sociala medier. Som ett symboliskt citat för hur Facebook används i och utanför arbetet 

avslutas, detta avsnitt med Elins beskrivning: ”Facebook är ett sofistikerat sätt att snoka”. 

 

7.2.2 Överf löd ig svårhanter l ig  in format ion 
Trots att man som facebookanvändare (som klient eller socialarbetare) är medlem i det sociala 

mediet genom samma kanaler, under samma regler och villkor, är man på grund av sin 

yrkesroll som socialarbetare förpliktigad att följa ytterligare regler som hör till professionen39. 

Frågor av intresse är vad man gör med information om klienter som hämtas på deras 

facebooksidor, och vidare, hur den informationen i så fall hanteras professionellt och gentemot 

klienten? Blir klienten informerad och dokumenteras informationen? Är informationen pålitlig 

och kan den användas?  

 

Återkommande i intervjuerna är just frågan, vad ska man göra med den informationen man kan 

få till sig på Facebook? Flera svarar att om man går in på en klients facebooksida så kan man få 

veta saker som man inte vill veta, och som man inte vet vad man ska göra med. ”Jag får för mig 

att jag skulle få veta mer än vad jag egentligen vill”, säger till exempel Felicia och flera med 

henne. Facebook ger mycket information som är svårhanterlig, menar flera informanter. 

Dessutom information som flera menar att man inte kan använda för att den inte är tillförlitlig 

och har hämtats in bakom ryggen på klienten. Klara poängterar anmälningsplikten man har 

gentemot minderåriga som far illa, vilket blir ett problem om man ska börja leta information på 

sociala medier. 

 

Det här är ju baksidan med Facebook, att man får ju veta mycket information och vad ska 

man göra med det? Det handlar ju om jätteallvarliga saker… alltså, man är ju inte mer än 

människa, alltså, det är ju inget man bara kan skaka av sig heller och bara 

ignorera…jättesvåra.  (Klara) 

                                                
39 Några av dessa regler nämns i problemformuleringen s. 38. 
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”Jag tycker att det känns knäppt. Det känns inte helt rätt faktiskt…eftersom det är svårt att 

använda det också”, man vill både ha informationen och inte, menar Vera.  Facebook innehåller 

massiv information, och Vilma påpekar detta och menar att tittar man på en, ser man flera och 

mera, och återigen, vad ska man göra med all den informationen, undrar hon. Felicia är en av 

dem som även påpekar riskerna för feltolkningar och fördomar, som kan komma när man tittar 

på klienters facebooksidor. Man kan till exempel titta på klientens facebookvänner och dra 

felaktiga slutsatsen. ”Det kan förstärka vissa saker som man redan tror om en människa… och 

det tror jag, att då kan man vara för snabb och döma kanske och inte ge dom en ärlig chans”, 

säger Felicia. Även Sara och Vilma för detta resonemang och menar, att man inte kan lita på 

det människor skriver på Facebook, man vet aldrig. 

 

Vidare frågor är om klienten informeras om information som är hämtad via sociala medier och 

om den dokumenteras. Lisa säger att klienten alltid blir informerad om man måste göra något 

med informationen, och då dokumenteras den även. Texter och bilder kan även bli utskrivna 

som bilagor i beslut och domar, menar hon. Är det information som man har fått när man bara 

har kollat upp, så informeras inte klienten, men då används inte heller informationen på något 

sätt. Olga säger att hon går rakt på sak med klienten och säger vart hon har fått informationen, 

om hon måste använda den och konfrontera klienten, men hon säger även:  

 

… men man får ju vara väldigt observant på att jag kan ju inte använda mig utav det, för 

då undrar ju dom var jag har fått den informationen ifrån. Fast å andra sidan har de en 

öppen Facebook så kan ju alla se den informationen, och då kan man ju säga det…att jag 

så det på Facebook eller så. (Olga) 

 

Hon kan inte minnas att hon har haft anledning att dokumentera det någon gång, då hon oftast 

går in på Facebook och letar information i samtycke med en annan yrkesroll, och då är det den 

personens uppgift att dokumentera. Olga säger dock att, skulle hon använda någon information 

från Facebook i ett klientsamtal, så skulle hon absolut dokumentera den om det var relevant. 

Vera menar att man kan dokumentera endast om man har informerat klienten annars blir det att 

man dokumenterar bakom ryggen på klienten, och det är inte rätt, menar Vera. Elin använder 

informationen på ett annat sätt, delvis för att undvika konsekvenserna av att avslöja hur 

informationen är införskaffad. 

 

Alltså, ställer man bara rätt frågor så brukar de ofta erkänna själva många gånger om de 

inte är jävligt slipade då… men där kröp det ju fram till slut, så att där behövde jag ju inte 
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säga liksom att. Men med hjälp av det jag visste så kunde jag ju ändå luska lite grann sådär 

och dra i rätt trådar så att det kom fram, så att jag inte behövde avslöja, liksom. (Elin) 
 

Elin tror inte att hon har dokumenterat information hämtad på Facebook någon gång, säger hon. 

Hon menar att hon aldrig har använt information hämtad på Facebook i något beslut skulle hon 

göra det så skulle hon självklart dokumentera, säger hon. Hon skulle även informera och 

konfrontera klienten med den kunskap hon har om det blev nödvändigt, berättar hon vidare. 

 

Informanterna har flera tankar kring vilka konsekvenser som är möjliga av ett användande av 

Facebook som arbetsverktyg inom socialtjänsten. Dessa tankar finns att läsa nedan. 

 

7.2.3 Konsekvenser -  ”Dom skul le fö r fan inte komma h it ! ” 
Hur utbrett detta arbetssätt är kan inte detta resultat visa, men att det förekommer visar det. Hur 

tänker socialarbetaren själv kring detta? Vilka konsekvenser kan de tänka sig kan komma att 

uppstå? Några av informanterna talar om konsekvenser av om detta användande av Facebook 

inom socialt arbete skulle bli ett utbrett arbetssätt, och om klienterna skulle ha kännedom om 

det. De menar att klienterna kan komma att sluta skriva på sina sidor, och även sluta att söka 

hjälp. Felicia uttrycker det så här: 

 

Dom skulle ju för faan inte komma hit! Jag tror inte att det skulle fungera. Tänk att känna 

sig bevakad jämt, varje steg du tar. Du är ju redan hittvingad på något sätt och beroende av 

någon, och då tror ju inte jag på att bevaka mer. (Felicia) 

 

Vilma svarar liknande: ”Jag tror att människor skulle bli jätterädda för att söka hjälp, absolut, 

tror jag. Och vad har man vunnit då? Inte ett skit. Då blir det liksom en tillbakagång…”. Klara 

menar att det blir ett bakslag, och det kan leda till att även klienterna börjar kolla upp 

socialarbetaren och använder informationen emot dem, ”Alltså, det kan bli väldigt väldigt, en 

stor grej av det”, säger Klara. Flera av informanterna uttrycker starkt motstånd mot att använda 

Facebook i kontrollerande syfte, och talar om, för vissa, förödande konsekvenser. Några säger 

även att de inte kan veta hur de skulle göra om det var ett arbetssätt som var accepterat och 

använt i arbetsgruppen. Det skulle inte kännas rätt, men de kan inte säga att de inte skulle 

använda det om resten av arbetsgruppen skulle göra det.  

 

Sara, som hade en idé om en karta över nätverket, har ytterligare en ide för Facebooks 

utveckling, som kanske skulle underlätta för vissa att använda Facebook i arbetet: 
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… jag menar det är ju verkligen sådant som skulle ligga ute på sidornas information, om att 

myndigheter kan gå in och använda facebook för att se. Då måste det nästan stå utlagt 

någonstans att man vet att det här är liksom ett myndighetsnätverk också. En myndighet 

kan gå in liksom och följa, för att, jag menar, då blir det ju nästa myndighetsmaktmissbruk 

på något sätt, att gå och… för någonstans måste det finnas gränser för vad myndigheten, 

hur myndigheten, får plocka fram information. (Sara) 

 

En fråga av intresse blir om det finns några riktlinjer för socialarbetaren hur man ska hantera all 

denna information och hur man ska utföra arbete via sociala medier. Likaså, hur ser de på 

framtiden? Dessa frågor blir relevanta i kommande avsnitt. 

 

7.3 Soc ia la med iers  ökade påverkan  i  socia l t  arbete  
Att använda Facebook till att kolla upp klienter är enligt flera av informanterna inget 

tillfredsställande alternativ, men för vissa är det så. Även om resultatet inte visar hur många det 

är inom socialtjänsten som använder Facebook på detta sätt finns de, och som Lisa säger, att 

”det påverkar ju det sociala arbetet onekligen. Det påverkar genom att det är en annan arena än 

den här vanliga verkligheten och att vi behöver ha koll på den”. Internet ger information som 

man annars bara kan få tag i om man hör människor prata med varandra, menar Lisa, 

information som enligt informanterna kan vara svårhanterlig, vilket leder till frågorna: Finns 

det några riktlinjer till socialarbetarens hjälp? Behövs det? Diskuteras ämnet i 

arbetsgrupperna? Och vad tror informanterna om framtiden? Kommer sociala mediers roll i 

socialt arbete att öka?  

 

Resultatet från intervjuerna visar att ämnet Facebook, till exempel hur man ska förhålla sig 

gentemot klienter på Facebook, inte har diskuterats i de flesta av arbetsgrupperna. Det är endast 

två av informanterna som svarar ja på frågan om det har diskuterats i arbetsgruppen. En av 

dessa är kvinnan som berättade om händelsen om kontaktannonssidan. Hon menar att efter den 

händelsen diskuterades det i gruppen. Den andra är Olga som säger, att det diskuterades i 

början då de fick veta i arbetsgruppen att de inte fick använda Facebook på arbetstid, och att det 

händer att de diskuterar saker kollegor emellan när det händer något speciellt i ett ärende som 

är kopplat till Facebook. De övriga svarar nej på den frågan. Inte heller finns det några riktlinjer 

till deras hjälp, svarar alla informanter. Vid frågan om det finns några riktlinjer för hur de ska 

använda Facebook i arbetet, svarar Elin så här: 
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Eh…ifrån ledningen eller från kommunen sett så är det ju inte, vi ska inte vara på 

Facebook, men det är ju utifrån den personliga delen då så att säga, sen tror inte jag att min 

chef har några som helst problem med att vi går in på Facebook och tittar på klienter, så 

länge hon vet att vi bedömer och använder det på en schysst sätt gentemot gällande 

lagstiftning, och så även emot våra klienter och integritet och bemötande…..så det tror jag 

inte att hon har någonting att anmärka på, liksom, utan hon tycker säkert också att, är det 

ett bra redskap så använd det. Tycker ni att det funkar så varsågoda. Ni vet var gränserna 

går, ni vet hur ni ska bemöta folk och hur ni ska ta människor, ja men…go ahead, liksom. 

(Elin) 

 

Elin får frågan om hennes chef har sagt hur de ska använda Facebook när de går in och 

”spanar”: ”Nej. Utan hon bara, gör det på ett snyggt sätt, liksom…det är väl det muntliga som 

vi har fått så, det finns inget skriftligt, inte vad jag vet i alla fall.” Enligt Elin har hennes 

överordnade gett personalen godkännande att använda Facebook i arbetet utifrån egna 

värderingar och förhållningssätt, utan riktlinjer40. Elin menar vidare att riktlinjer inte behövs för 

att Facebook används i så liten utsträckning idag. Hon har endast fyra till fem klienter som hon 

brukar kolla upp. Olga tycker inte heller att det behövs några riktlinjer. Det räcker med det 

muntliga. Lisa ger liknande svar när det gäller hennes chefs vetskap och inblandning i arbetet 

med Facebook:  

 

Ja alltså, naturligtvis vet hon det därför vi pratar om, nu ser det ut så här, vi hittade det här, 

nu ser vi en förändring, nu är det inte dom här utmanande bilderna längre, så att…ja en 

medvetenhet om det finns det, men inte att det egentligen har varit en diskussion om hur vi 

gör det. (Lisa) 

 

Vera säger att hennes chef vet att det används, men att hon inte direkt har uttalat att det får 

använda Facebook i arbetet. Men det ser Vera som ett undantag, att ”det måste man ju få”. Om 

de inte är tillåtet har chefen i så fall inte uttalat det till sin personal, och hon har vetskap om det 

enligt informanterna.  

 

Som tidigare nämnt svarar alla informanter, att de inte finns några riktlinjer för användande av 

Facebook i arbetet på deras arbetsplatser. Däremot säger alla, utom en, att de tror att det behövs 

eller kommer att behövas någon typ av förhållningssätt eller riktlinjer i framtiden om det ökar, 

vilket de flesta tror att det kommer att göra. Vilma uttrycker det så här: ”ja men, det kommer att 

bli ett bekymmer längre fram, ät din skit på det du, det kan jag säga, för det kommer det att bli. 

                                                
40  Enhetschefernas egna åsikter finns att läsa i nästa avsnitt 7.4. 
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Vi kommer inte att kunna undgå det”. Vilma menar vidare att om det blir så att man kommer att 

använda det som ett arbetsverktyg, då kommer hon också göra det om hon är tvungen, men att 

”då ska det till en riktigt allvarlig diskussion innan tycker jag, för att..ja som sagt, man måste 

veta vad ska jag göra med informationen”. Klara tror att det kommer att komma mer och mer 

och att man inom socialt arbete kommer att stöta på fler problem inom detta ämne, och ”då 

kommer man nog behöva prata om det och hantera det.”. Klaras uttalande förekommer med 

liknande budskap hos alla informanterna. Om det ökar kommer riktlinjer eller något liknande 

att behövas, kanske skräddarsydda, beroende på enhet och målgrupp, menar en del, då det är 

olika vad man ska göra med barn och vuxna till exempel. Felicia är en av dem som menar att 

detta användande bara kommer att bli större och större. Hon har hört att det ”tänket” har 

kommit igång och att det blir en ”slags koll” man har. ”Alltså, jag tror det här kommer att 

sprida sig så dant, att det här kan bli ett sådant verktyg så att man tror att man kan gå ut och 

kolla”. 

 

De nio socialarbetare som har deltagit i intervjuer hade mycket att säga om Facebook och vad 

det innebär för dem i deras yrke. Svaren blev många, långa och intressanta. Innan svaren på 

studiens frågeställningar blir förtydligad i resultatsammanfattningen, finns en intressant fråga 

kvar att undersöka: vad har de intervjuade socialarbetarnas chefer för åsikter i samma ämne? Är 

de någorlunda samstämmiga eller helt annorlunda? Svaren kommer nedan. 

 

7.4 Enhetscheferna går  åt  o l ika hå l l  
För att få ytterligare perspektiv på hur Facebook används inom IFO i valda kommun, har 

enhetscheferna fått svara på kompletterade frågor till de anställdas svar. I intervjuerna svarar 

alla utom en att man inte vill ha chefen som facebookvän. Svar har getts från en del att 

Facebook och andra sociala medier används i arbetet, att de letar information och att de kollar 

upp misstankar och kontrollerar klienter i vissa fall. Några svarar att cheferna vet om detta, 

men att de inte har uttalats några skriftliga riktlinjer eller regler för användandet. Vad säger 

enhetscheferna själva? Vad tycker de om att använda Facebook i arbetet? Är det ett uttalat 

arbetssätt på arbetsplatserna? Finns det några riktlinjer? Behövs det? Och vill de ha sina 

anställda som vänner?  

 

Svaren från enhetscheferna är inte helt samstämmiga inom flera områden, vilket vi återkommer 

till, men inom vissa områden är åsikterna lika. När det gäller anställda som vänner, vill två av 

cheferna inte ha anställda som facebookvänner. Anledningarna till det är liknande svaren från 

intervjuerna, till exempel: ”jag vill inte blanda ihop arbete och fritid”, eller: ”kan vara 
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svårigheter att skilja på rollerna”. En chef har inte Facebook, därav inget svar på den frågan. 

Den fjärde chefen skulle förmodligen acceptera en vänförfrågan från en anställd om hon fick 

en, för att det skulle kännas pinsamt och ansträngt annars, svarar hon. Ingen av cheferna har 

kollat upp sina anställda på deras facebooksidor, bortsett från en chef vid ett tillfälle då 

personalen det gällde hade registrerat sin kommun-mail på Facebook. En annan chef har blivit 

visad bilder men inte kollat upp någon själv. Chefernas svar på om man som socialarbetare kan 

presentera sig hur man vill på Facebook är även de samstämmiga. Det kan man inte. ”Det kan 

skapa problem i klientrelationen”, skriver en chef. En annan svarar: “Nej det kan man inte. Om 

man arbetar som socialarbetare har man ett speciellt ansvar kring sitt beteende, både i verkliga 

livet och på nätet”. 

 

Vid frågan om de tänker på att klienter kan se dem på Facebook, är svaren lite olika. Vissa 

tänker mer på det än andra, men alla är medvetna om det. En av cheferna menar att det finns 

även politiker och andra offentliga personer som har facebooksidor, vilka klienter kan se, så 

han/hon funderar inte så mycket över det, menar hon/han. Den chef som inte har Facebook 

tänker följaktligen inte på det, men hon/han har däremot pratat med sina anställda om det och 

poängterat att de inte ska lägga ut något känsligt. När det gäller personlig information 

tillgänglig på Facebook är svaren från cheferna liknande svaren från intervjuerna, cheferna har 

lite information tillgänglig. En har så lite som möjligt så det gör inget vem som ser. En annan är 

inte speciellt aktiv på sin facebooksida, vilket innebär att det inte finns mycket information, 

men hade den chefen varit aktiv så hade hon/han tänkt restriktivt gällande att lägga ut privat 

information, menar hon/han. Med den myndighetsposition som man har i det arbetet ska man 

tänka restriktivt gällande att lägga ut privat information, man måste ha förtroende, inte bara 

chefen då utan alla, menar hon/han vidare. Vikten av att inge förtroende påpekar även en annan 

chef och skriver: ”Ex. arbetar du med missbruksvård är det inte särskilt bra att i Facebook 

beskriva ’våta’ helger osv”. 

 

På frågan om Facebook används i arbetet svarar en chef: ”Mycket sällan, endast någon enstaka 

gång, och då med anledning av att vi fått någon information vi måste kolla upp eller hitta någon 

person som vi måste få tag i”, och en annan: ” Ja i vissa fall. Jag tycker att de är bra på att tala 

om när de vill använda Facebook och varför. Min uppfattning är att vi kan hämta information 

om individer men å andra sidan hur skall vi kunna använda oss av den?”. Här återkommer 

frågan från intervjuernas svar: hur kan man använda information av detta slag? Svaren från de 

två cheferna stämmer delvis överens med det deras anställda svarat, alltså att de använder 

Facebook i arbetet sedan, om uppfattning om utsträckning av det arbetet, är samstämmig är en 
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annan fråga, en fråga vilkens svar resultatet inte kan visa. De andra två cheferna svarar att deras 

personal inte använder Facebook i arbetet, och att de inte tycker att det ska användas i arbetet. 

En fråga handlade om Försäkringskassans arbete med Facebook och vad de tycker om det. ”Det 

känns inte helt seriöst”, skriver en enhetschef. En annan svarar: ”tycker jag är fel”, medan den 

tredje skriver: ”ja, varför inte. Vi kan också tänka oss det vid misstanke eller anmälan”. Den 

sista svarar mer tveksamt att det är svårt att ta ställning för det är dubbelt, dels kränkande att 

myndighetspersoner kan se in i ens privata liv, men samtidigt är det offentligt, och personer 

lägger ut hela sitt liv på Facebook. På den chefens enhet används Facebook i vissa fall i arbetet. 

Detta svar liknar svaren från intervjuerna där de flesta hade denna dubbla känsla inför att 

använda Facebook i arbetet.  

 

Vad de skulle tycka om att använda Facebook inom IFO på samma sätt var nästa fråga. En 

svarar att det görs redan till viss del och i ett bestämt syfte. En annan skriver att hon tycker att 

det är fel att göra så och har medhåll från en av kollegorna: “I dagsläget känns det 

oprofessionellt och mycket tveksamt”. Den sista skriver: ”Jag tror på restriktivitet gällande 

detta och det lönar sig nog inte varken tidsmässigt eller ekonomiskt gentemot vad man skulle få 

ut av det”. De två chefer som är mer negativa till Facebook som arbetsredskap i kontrollerande 

syfte är de, vars personal förmodligen inte använder det, utifrån resultatet av intervjuernas svar. 

På frågan svarar de ”tveksamt” och ”det hoppas jag inte att de gör, men jag ska ställa frågan vid 

tillfälle”, vilket stämmer överens med svaren från de informanter som kommer från dessa 

chefers enheter. De två som är mer positiva skriver, att det används: ”Sällan, Det har hänt i 

något specifikt ärende”, det viktiga är att det finns en saklig grund och: ”…att vi har en 

skyldighet att informera om detta till den det berör”, menar hon/han vidare. ”Ja, om det finns 

ett bestämt syfte”, svarar den andra av de två som är mer positiva. Facebook används enligt 

enhetscheferna, uttalat på två enheter, för att kolla upp klienter, till exempel när det finns ett 

bestämt syfte. Om det även används på de övriga två enheterna visar inte resultatet, bara att 

cheferna tror att det inte gör det, och de anställda som har intervjuats från dessa två enheter 

säger, att de inte gör det, men att de har blivit tillfrågade av andra att kolla upp klienter eller att 

de vet kollegor som kanske gör det. Så det är mycket möjligt att det används på alla fyra 

enheterna, men bara uttalat och mer eller mindre satt i system på två av dem. 

 

Ett oväntat svar är att tre av enhetscheferna säger att de har diskuterat Facebook och problem 

som kan uppstå med klienter, i arbetsgruppen, vilket endast två av informanterna i intervjuerna 

instämmer i. Alla enhetscheferna svarar att det inte finns några riktlinjer annat än den IT-

policy, som socialförvaltningen har lagt fram (bilaga 4), vilken inte rör Facebook som 
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arbetsverktyg, eller de övriga frågor som är relevanta i denna undersökning. Två av cheferna, 

de två på vars enheter Facebook används i arbetet, menar att det räcker med den policy som 

finns, och används Facebook i arbetet så ska det finnas ett syfte och vara arbetsrelaterat. Det 

behövs inga övriga riktlinjer än dem. Det handlar mer om hur tydliga de är som chefer att 

informera och diskutera, när det är okej eller inte att använda Facebook i arbetet, menar en av 

cheferna. De andra två cheferna menar att det behövs. En av dem svarar att det ”måste arbetas 

fram riktlinjer”. Chefernas attityder går hand i hand med de anställdas attityder. De chefer som 

tillåter Facebook i arbetsrelaterat syfte menar, att de inte behövs några riktlinjer, vilket 

informanterna från deras enheter håller med om, mer eller mindre. De chefer som är emot det, 

deras anställda, säger detsamma, och riktlinjer behövs menar de. Chefen som vill arbeta fram 

riktlinjer tror att det kommer att användas i högre utsträckning i framtiden, och att det då är 

nödvändigt att utforma en tydlighet i hur det används i yrket. Andra framtidstankar är: ”Jag tror 

vi måste följa utvecklingen oavsett vad man må tycka om den. Vi måste möta barn/ungdomar 

och föräldrar där de är och är det inom de sociala medierna så får det bli det”, och vidare: ”Jag 

tror att vi kommer att ha svårt att inte påverkas i vårt arbete av sociala medier”. Även dessa 

tankar stämmer överens med svaren från intervjuerna. 

 

Enhetscheferna går lite åt två olika håll. Två använder det på sina enheter och är mer eller 

mindre positiva till dess funktion. De andra två är mer negativa till det. En av dem tycker att det 

är ”fel”, och den andra tycker det i dagsläget känns ”oprofessionellt och mycket tveksamt”. 

Samtidigt tror alla att sociala medier kommer att påverka socialt arbete mer i framtiden. Det 

blir uppenbarligen något de måste hantera då. 

 

7.5 Resu ltatsammanfat tn ing  
Ett avslutande sammandrag av svaren på studiens frågeställningar kan vara av nytta för läsaren 

innan analys av empirin i kapitel åtta. De i syftet nämnda dikotomierna utgör grunden för 

frågeställningarnas formulering. Svaren på frågeställningarna redovisas därför tillsammans med 

tillhörande dikotomi för att tydliggöra deras relation. Dikotomierna och svaren på tillhörande 

frågeställningar kommer att redovisas i följande ordning: Närhet/Distans, Privat/Professionell, 

Social kontroll/Frihet, och till sist alla de tre dikotomierna sammanslagna.  

 

• Dikotomin Närhet/Distans och frågorna: Hur upplever och påverkas socialarbetaren av 

den ökade närheten till klienten, som ett Facebookanvändande kan innebära, och hur kan 

de bibehålla distansen?  
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Visst finns det en ökad närhet till klienten på många sätt, både positiv och negativ. Positiv i den 

bemärkelsen som Olga och Lisa tar upp att de kan få information, som annars kanske hade 

uteblivit, och att de på så sätt kan hjälpa barn och unga. Det blir negativt på så sätt att de kan se 

varandra och få information om varandra, som kanske skulle ha förblivit okänd, och 

information som är svår att hantera, som för den informanten som blev utlagd på en 

kontaktannonssida, eller Vilmas sambo, som fick meddelande om motorcykelbyte, eller Felicia, 

som fick ihärdiga vänförfrågningar från en klient som till och med försökte med ett falskt 

namn, eller Vera, som har en vän hon inte vill ha som vän, eller för de flesta som inte vill lägga 

ut så mycket information om sig själva, för de kan bli kollade av en klient eller vem som helst.  

 

• Dikotomin Privat/Professionell och frågan: Hur yttrar sig socialarbetarens professionella 

roll respektive privata roll på Facebook?  

 

Att deras privata respektive professionella liv visar sig olika på Facebook har även det blivit 

tydligt. De gör klara gränsdragningar vid vänförfrågningar från klienter och delvis från chefer, 

och de skriver inte om arbetet på Facebook. En informant fick ta bort bilder från sin Facebook 

för att de inte var uppskattade av kollegor och chefer. De tänker på hur de presenterar sig och 

vilka bilder de lägger ut. Detta gör de även delvis för det finns en ökad social kontroll på 

Facebook, vilket nästa frågeställning fokuserar på.  

 

• Dikotomin Social kontroll/Frihet och frågorna: Finns det en ökad social kontroll i ett 

Facebookanvändande, utförd av socialarbetaren, och över henne i relation till klienten? 

Hur yttrar sig i så fall denna sociala kontroll och hur upplevs den av socialarbetaren? 

 

Att det finns en ökad social kontroll av och över socialarbetaren genom Facebook är det ingen 

tvekan om. Facebook används som verktyg av vissa för att kolla upp klienter och kontrollera 

misstankar. De kan kontrollera klienter och de kan kontrolleras av klienter, information om en 

person kan missbrukas och manipuleras utan att den vet om det. Det finns en medvetenhet hos 

informanterna om att många kan se dem och att de inte vet av vem eller när det händer.  

 

• Alla tre dikotomierna och frågan: Finns det aspekter av Facebooks uppbyggnad och 

existens i ett ickefysiskt cybersamhälle, som påverkar socialarbetaren?  

 

Att socialt arbete påverkas av det ickefysiska som finns på Facebook och på Internet har även 

det visats i resultatet. Information blir tillgängligt som annars inte skulle bli det. Som Lisa 
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bland annat påpekar har även deras kontrollmöjlighet förändrats, både ökat och minskat på 

samma gång. Flera av informanterna har upplevt situationer där nätverkets uppbyggnad har gett 

dem obehag, till exempel, när klienter dyker upp oväntat och när man har vänner som man inte 

vill ha. Vera funderade till och med på att gå ur Facebook på grund av att allt hänger samman 

och att alla kan se. De ickefysiska och sprindelnätslika i Facebook har påverkat 

socialarbetarens förhållande till alla de dikotomier, som har ingått i undersökningen. Den 

sociala kontrollen blir möjlig av och över socialarbetaren, vilket leder till att olika problem 

uppstår, som trycker på gränserna mellan privat och professionell och leder till avidentifierade 

facebooksidor.  

 

Resultatet visar även att riktlinjer saknas och att det förmodligen kommer att behövas i 

framtiden, då informanterna, alla utom en, tror att sociala mediers betydelse i socialt arbete 

kommer att öka. Resultatet visar vidare att de anställda och enhetscheferna svarar olika på 

frågan om diskussioner har förts i arbetsgruppen kring Facebook och problem som kan uppstå. 

En anledning kan vara att intervjuerna gjordes en till tre veckor innan enkäten till cheferna 

skickades ut, vilket i så fall innebär att diskussionen har ägt rum efter genomförandet av 

intervjuerna. En annan anledning kan helt enkelt vara att just de informanter som har deltagit i 

intervju inte var närvarande vid det tillfället, eller att frågan ställdes otydligt från min sida och 

feltolkades. Ett mer tveksamt alternativ är att någon av informanterna, chef som anställd, inte är 

helt ärliga i sina svar. Lyckligast vore om det är så att diskussionen har skett efter intervjuernas 

genomförande, vilket är troligt då flera av informanterna har sagt att det behövs, och två 

informanter har även sagt att de vill eller ska ta upp det i arbetsgruppen efter intervjun. 
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8. Ana lys  
Användandet av sociala medier inom socialt arbete har visat många intressanta aspekter, som 

påverkar socialt arbete både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Analysen presenteras i tre 

avsnitt: 8.1 Socialarbetarens makt Exterritorialiseras; 8.2 Rhizomatisk socialisering och 8.3 

Kontrollsamhället - Filopticon. De tre analysavsnitten är illustrerade i en bild nedan för att 

tydliggöra analysens byggstenar och hur de olika avsnitten hör samman. Analysen börjar på 

individnivå 8.1 och slutar på samhällsnivå 8.3. Varje nivå i den grafiska bilden har även 

illustrativa begrepp för att visa vilket fokus vardera avsnitt innehar. Tidigare forskning, 

litteratur och valda teorier, flätas med resultatet av undersökningen samman i analysen nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1 Soc ia la rbetarens  makt  ex te rr i tor ia l ise ras 
Globaliseringen har utvecklat teknik som gör att vi kan färdas över världen på en sekund, inte 

fysiskt men mentalt. Detta påverkar världen, och i den även socialarbetarens maktterritorium.  

För trettio år sedan kontaktade och kontrollerade man förmodligen sin klient via telefon eller i 

ett möte om det var något man funderade över. Det man ville veta fick man fråga klienten eller 

någon annan om. Idag ges ytterligare möjligheter via Internet och sociala medier, möjligheter 
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Bild 1: Illustrativ bild över analysen 
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som ökar socialarbetarens kontroll över klienten, det är bara att ’logga in’. Med lite tur hittar 

man klienten marknadsförd på Facebook. Är en facebooksida stängd för ens insyn, finns det en 

möjlighet att, som socialarbetare eller klient, hitta en väg genom vänners vänner och komma in 

och hämta den information man vill ha. Om man applicerar detta förfarande på den fysiska 

världen, ser det väldigt annorlunda ut. Någon smyger sig in bakvägen hos en klient, eller 

socialarbetare för den delen, som inte vill öppna ytterdörren, kollar om det finns något bevis på 

ett svartjobb, till exempel, och smiter sedan ut igen. Ett sådant förfarande kan bli rubricerat 

’olaga intrång’. På facebook finns inga sådana lagar, gränser blir lättare att överträda och 

information blir lättare att inhämta. Inga låsta dörrar, och inga synliga repressalier finns. Bara 

man undviker att berätta för klienten var informationen är hämtad, om det inte blir absolut 

nödvändigt, vilket vissa informanter poängterar.  

 

Informationen ses som svårhanterlig, och att avslöja Facebook som sin källa är riskfullt enligt 

informanterna. Men informationen hämtas av socialarbetare och används av dem i 

myndighetsutövning mot myndiga och omyndiga individer. Vissa rättfärdigar sin handling med 

att ’finns man på Facebook så är det ju offentligt’. Andra avfärdar ett sådant arbetssätt helt. Den 

etiska gräns som finns hos människor, en gräns som säger att vi inte ska inkräkta hos en klient i 

den fysiska världen41, har överförts från den fysiska världen och applicerats på den digitala 

världen, hos dem som tycker att det är fel och integritetskränkande att kontrollera eller 

”spionera” på sina klienter på Facebook. För andra blir det lättare att just i den digitala världen 

överträda denna gräns för att den inte är lika närvarande. Dessutom går det snabbt och enkelt, 

och informationen finns där, klienten finns där.  

 

Kontexten rasar utan fysiska väggar i det sociala mediet, menar Boyd och Heers (2006), och i 

den avsaknad av rumsliga begränsningar som finns på Internet (Bauman 2006) och på 

Facebook förändras maktens42 tidigare synligt avgränsade territorium. Inom Facebooks ramar 

försvinner de fysiska väggarna, och även en del av de normer och regler som följer med dem. 

Det finns inte några avgränsningar i hur makten kan förflytta sig och inkräkta, inga möten som 

måste bokas eller dörrar som ska låsas upp. Makten som socialarbetaren har över klienten på 

andra sidan bordet på socialkontoret kan nu även manifesteras av henne utanför arbetsplatsen, i 

den digitala världen. Människan isoleras från platsen, från det fysiska rummet, vilket leder till 

en slags isolerande trygghet som gör, att man kan utöva makt utan materiella vapen och utan 

                                                
41 Det vill säga om det inte allvarligt, till exempel vid en misstänkt överdos, ett självmordsförsök eller 
ett barn i destruktiv miljö. 
42 Makten står för socialarbetaren i detta fall 
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förbindelse med den jordiska omgivningen, menar Bauman (2000:23). Den fysiska förflyttning 

som tidigare var tvungen för klienten eller socialarbetaren kan nu uteslutas. Resultatet blir att 

Socialarbetarens makt exterritorialiseras via de sociala medierna (illustreras i bild 2 nedan).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Samtidigt som exterritorialiserad makt utövas av socialarbetaren genom Facebook, ges 

ytterligare makt även till klienten. Klienten kan även kontrollera socialarbetaren. För vissa blir 

just den tanken en rättfärdigande tanke: ”dom kan ju göra samma sak”. Men vem som har den 

egentliga makten i den fysiska världen glöms då bort. Men Klara och Sara nämner till exempel 

”maktmissbruk” och ”myndighetsmaktmissbruk” i samband med detta ämne. Den makt 

klienten kan utöva mot socialarbetaren, till exempel genom manipulation av informationen, 

sker inte i en myndighetsposition. Visst kan den vara ack så obehaglig, men socialarbetaren har 

den officiella makten gentemot klienter, utanför Internet. Den makten ökar och 

exterritorialiseras i de sociala medierna och kan vidare bidra till en ökad stigmatisering av 

klienter då deras frihet krymper ytterligare. Men samtidigt, vilket resultatet visar, kan den 

exterritorialiserade makten även användas på ett konstruktivt sätt genom att upptäcka och 

hjälpa människor som har hamnat snett.  

 

8.2 Rh izomat isk soc ia l ise r ing  
Informanterna har berättat om komplicerade situationer som kan uppstå i Facebook på grund av 

att allt går samman på ett oöverskådligt sätt. Vägar via klienters vänners vänner leder till 

socialarbetarens vänners vänner och så vidare i krokiga nätverksvägar. Även om man inte letar 

efter någon, kan de ändå dyka upp och skapa obehagliga situationer i ett oförutsett digitalt 

möte, bland annat i situationer liknande de exempel på oförutsedda möten, som Reamer 

(2003:124) nämner i temat ’Unanticipated circumstances’ rörande etiska riktlinjer för dubbla 

roller. Ett exempel är Olga, som har en släkting som vill bli hennes facebookvän, vars vänner 

hon inte vill ha i sitt nätverk, vänner som kan vara klienter. Hennes berättelse visar på svåra 

situationer och dilemman som uppstår på Facebook på grund av att människor blir 
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            Bild 2: Socialarbetarens makt exterritorialiseras 
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sammankopplade på ett sätt som inte sker visuellt i den fysiska världen. Skeels och Grundin 

(2008:6) visar på liknande problem i deras studie, att man inte vill visa samma information för 

alla sina vänner. Vidare, menar Boyd och Heers (2006:4), man måste vara beredd att försvara 

även sina ”vänners” sidor, då de hjälper till att skapa ens egen sida. Så blir även fallet för 

socialarbetare i denna studie. Även Reamer (2003:124) nämner problem som kan uppstå när 

man har gemensamma vänner med klienter som man inte vet om. Har man en släkting som har 

klienter som vänner, behöver dennes vänner inte spela någon roll i socialarbetarens liv i den 

verkliga världen, men på Facebook gör det helt plötsligt det, för att personer som inte tillhör 

ens egentliga sociala nätverk får en plats i ens digitala nätverk. På Facebook blir det synligt att 

man hör samman på något sätt, fast man kanske egentligen inte gör det, på det fysiska planet. 

Det leder till ett utökat oönskat nätverk, som man inte alltid kan välja bort, för då riskerar man 

att skada det ”riktiga nätverket” i den fysiska världen, i detta fall genom att ignorera släktingens 

vänförfrågan. Den personliga integriteten väljs ibland bort för att inte vara oartig43, eller göra 

någon ledsen. På grund av Facebooks uppbyggnad blir det ett ’digitalt nätverk’ kontra ett 

’fysiskt socialt nätverk’.  

 

Vänner är sammankopplade med sina vänner, vänners vänner och många andras vänner, vilka 

alla har en möjlighet att observera eller övervaka just din sida. Socialarbetare, kollegor, chefer 

och klient, man vet inte vem som är var eller när, vilket flera informanter poängterar. Detta ger 

en känsla av obehag för flera informanter. Boyd och Heer (2006:1) tar upp dilemmat med den 

osynliga publiken, att man inte ser den som iakttar. Detta visar sig även i denna studie kunna 

leda till dilemman. Informanternas svar visar att det finns en dubbeltydighet i att frivilligt 

övervakas. Man har valt det, men samtidigt är det flera som uttrycker att de inte tycker om det. 

Vera funderar på att gå ur Facebook på grund av att allt hänger samman och att så många kan 

se. Flera informanter håller med Vera om att det är obehagligt att så många kan se, men de 

väljer ändå att stanna kvar. Facebook ger en snabb kommunikation och tillgång till information, 

som man inte kan få på annat sätt, information som även kan ge en känsla av kontroll, att ”hålla 

lite koll”, som flera informanter uttrycker det. Innebär dessa möjligheten som Facebook ger att 

man samtidigt utsätter sig för en ständig övervakning från en osynlig publik, så får det vara värt 

det. Annars skulle man förmodligen inte ha kvar sin facebooksida. Känslan av att ha en ökad 

kontroll44 överskuggar känslan av minskad kontroll45 hos informanterna.  

                                                
43 Liknande resultat finns i  Boyd & Heers (2006:6-7), där informanter svarade att de ofta tackade ja till 
vänförfrågningar för att inte vara oartiga, även om kanske inte ville vara ”vän” med just den personen. 
44 Kontroll i den bemärkelsen att kunna hålla koll på dem man vill och veta vad som händer och sker 
med ”vännerna” och andra. 



Anna Olin Diaz Examensarbete VT 2010 

 60 

 

För att ändå skydda sig i detta nätverkssystem, där en osynlig publik ständigt är närvarande, 

väljer socialarbetarna att lägga ut begränsat med privat information på sina facebooksidor. De 

förväntar sig då att andra borde göra detsamma om de inte vill lämna ut sina liv. Man visar en 

putsad bild för att ”passa in”. Zhao, Grasmuck och Martins (2008:1831) menar att den 

personliga sidan i sociala medier är en social produkt skapad för att passa in i en given kontext. 

De anställda i Skeels och Grundins (2008) studie hade även de begränsat med privat 

information på sina sidor, på grund av att de inte visste vem som såg den.  

 

Den nya snabba kontrollformen i det moderna samhället möjliggörs via en nätverksprincip med 

hopkopplade rum, menar Deleuze (1990). Facebook är ett stort näste med hopkopplade rum, 

rum utan väggar och synliga gränser, ett rhizome. Kliv in i det rhizomatiska Facebook och följ 

den väg som leder dig till den du vill kontrollera eller kommunicera med, visualisera Internet 

som ett gigantiskt rhizome där det sociala mediet Facebook är en liten knut med tillhörande 

rotsystem, som skapar sig ett eget rihzome. Rötterna är som flygvägar att följa i all oändlighet, 

genom miljoner ord, tusentals bilder och marknadsförda dividueller46, vissa vägar är 

krångligare att passera än andra, men precis som Deleuze och Guattari (1983) menar, är alla 

vägar sammankopplade på något sätt i ett rhizome, och på samma sätt visualiseras Facebooks 

uppbyggnad (bild 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                     
45 Minskad kontroll i den bemärkelsen att man inte vet när, var, eller hur man blir övervakad och 
kontrollerad, och inte heller av vem.  
46 Deleuze menar att i kontrollsamhället är vi inte längre individer, vi har i stället blivit ”dividueller”  
som identifieras med koder och lösenord i stället för en signatur (Deleuze, 1990:188; 1995:180).  
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Facebook är ett rhizome, som dessutom är uppbyggt kring något jag benämner en rhizomatisk 

socialisering (bild 3), en socialisering som för samman människor som i den fysiska världen 

kanske aldrig skulle ha mötts, en socialisering som bygger på en digitaliserad vänskap där alla 

”vänner” på ett eller annat sätt kopplas samman för att öka dividuellernas tillgänglighet till 

varandra och även ge dem ett utökat socialt digitalt nätverk. Detta nätverk har inte de gränser 

som finns i den fysiska världen. Människor som träffas i obehagliga fysiska situationer, där 

maktskillnaderna blir tydliga, möts på Facebook i en icke-hierarkisk oändlighet, där alla kan se 

och alla är sammankopplade. Denna rhizomatiska socialisering öppnar dörrar för nyfunna och 

återfunna vänskapsrelationer som kan ge glädje. Som socialarbetare ges även möjligheten att 

nyttja denna socialisering för att hjälpa människor, till exempel barn med destruktivt beteende, 

som Lisa nämner. Men det rhizomatiska socialiseringssystemet som Facebook innehar är även 

orsaken till de ovannämnda problematiska aspekter, som en socialarbetare i denna socialisering 

kan få erfara: 

 

− Att det ”digitala nätverket” sätts mot det ”fysiska sociala nätverket”  

− Ett möjligt offrande av integritet för att inte vara oartig och tacka nej till en 

vänförfrågan  

− Dubbla roller som skapar problem.  

− Att bli observerad av en osynlig publik, som kan innefatta både klienter, vänner och 

ovänner, vilket skapar obehag.  

− En avpersonifiering av facebooksidan för att skydda sig.  

− Klientens och socialarbetarens exterritorialiserade makt. 

 

Alla dessa problematiska aspekter föds i denna analys ur Facebooks rhizomatiska karaktär och 

tillhörande rhizomatiska socialisering. Socialarbetarens, och även till viss del klientens, 

exterritorialiserade makt är också beroende av och möjliggörs via den rhizomatiska 

socialiseringen. 

 

8.3 Kont ro l l samhä l let  -  F i lopt i con  
Skeels och Grundins (2008) undersökning visar att spänningar uppstår när hierarkin rubbas och 

maktaspekter förändras i det sociala mediet. Hierarkin är inte närvarande i Facebook som den 

är utanför. Makten fördelas horisontellt, som rhizomes rotsystem, till den som vill ha den, 

använda den och/eller missbruka den. I cyberrymden ”behöver de mäktigas kroppar inte vara 

mäktiga kroppar”, menar Bauman (2000:23), vilket här blir fallet, som klienten som 
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kidnappade en informants identitet och marknadsförde henne på en kontaktannonssida, henne 

ovetande, eller som socialarbetaren som snokar reda på information om klienten, för att utanför 

det icke-hierarkiska Facebook, tillbaka inom socialkontorets maktterritoriska fysiska väggar, 

kunna dra i rätt trådar för att få klienten att avslöja sig själv. Socialarbetarens och klientens 

exterritorialiserade makt, den rhizomatiska socialiseringen och den ickehierarkiska 

atmosfären, som finns på Facebook, möjliggör ett kontroll- och övervakningssamhälle över 

maktgränser, vilket Deleuze (1990) och Haggerty och Ericson (2000:619) menar är möjligt i 

det kontrollsamhälle de beskriver.  

 

Att Deleuzes tankar om kontrollsamhället återfinns i informanternas tankar är tydligt. Vid 

frågeställningar rörande användandet av Facebook för att kontrollera klienter, nämner Klara, 

helt ovetande om uppsatsen teoretiska referensram, ”kontrollsamhälle” och även 

”Övervakningssamhälle”, som Haggerty och Ericson (ibid) skriver om. I Deleuzes 

kontrollsamhälle påpekar han att makten omfördelas, men samtidigt fokuserar han mycket på 

staten som en kontrollmaskin som utövar makt på flera plan (Gustavsson, 2008:105). I detta fall 

kan socialarbetarens kontrollutövande likställas med representanter för Deleuzes statsmakt, 

men som påvisats ovan kan ju makten även tas av klienter inom Facebooks nätverk. Brignali 

(2002:2) menar att Internet är som ett Panopticon, vilket tillåter multipla lager av observationer 

från olika håll. Alla kan observera alla i varandras ovetande. Men Brignali (ibid) fokuserar likt 

Deleuze (1990), på en styrande makt, som i Internet som ett Panopticon får möjlighet att 

kontrollera all information, även om han nämner övervakning från olika håll. I Panopticon är 

fångar inlåsta, förmodligen ofrivilligt. På Facebook är man, som Klara uttrycker det, 

förhoppningsvis inte tvingad till att vara där, eller tvingad till att lägga ut privat information. 

Det är frivilligt och det är offentligt, och man vet att många kan se, vilket de flesta 

informanterna poängterar. Som Jones (2000) uttrycker det i sin modell för det digitalt styrda 

samhället ”digital rule”, en övervakning där man är fri men ändå inte, och, som Haggerty och 

Ericson (2000:619) menar, tillåts nu granskning och övervakning av makten från både 

institutioner och allmänheten. 

 

Det Panoptiska i Internet är inte endast något ofrivilligt tillstånd av ständig övervakning, för 

fångarna, där makten ser allt (=pan, grekiska för allt [Kryptos.org 2010]) fångarna gör, utan har 

i de sociala medierna ändrat skepnad till ett frivilligt tillstånd av ständig övervakning för 

invånaren, av och över ”vänner” (=filos, grekiska för vän [ibid]), något jag med egna ord 

benämner som ett Filopticon. Skillnaden mellan Panopticon och Filopticon är inte bara den att 

det är frivilligt att vara i Filopticon utan även den, att makten att övervaka ges till alla invånare 
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i Filopticon, inte till en enskild makt i ett torn som övervakar sina fångar och ser allt. Tornet är 

borta, behövs inte längre, rummet finns inte, den fysiska kroppens rörelse är osynlig, och 

invånaren som nu har fått namnet ”vän” kan övervaka alla sina vänner och vänners vänner och 

många andras vänner via en rhizomatisk socialisering i ett oändligt rhizomatiskt system som i 

detta fall kallas Facebook, den övervakade helt ovetande om tid, rum och syfte. Men när man 

lämnar detta Filopticons gränser, genom att trycka ”logga ut” och stänga av datorn, är makten 

inte längre horisontellt utdelad till den som behagar, utan återgår till den maktkropp som äger 

den i den fysiska världen, den professionella socialarbetaren, den professionella socialarbetaren 

som utövar myndighetsutövning mot enskild. Men klienten är inte här maktlös. Den makt som 

av honom kan tas inom Filopticon är inte för intet, utan kan manifesteras med, för 

socialarbetaren, obehagliga verktyg, kanske inom hennes fysiska väggar, hennes synliga 

territorium.  

 

”I cyberrymden spelar kroppar ingen roll – men cyberrymden spelar roll, och gör det på ett 

avgörande och oåterkalleligt sätt, för kroppars liv” (Bauman, 2000:23) 
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9. S lutd iskuss ion 
 
Globalisering, teknologi och dess cyberspace, världens ökade informationsflöde, 

tillintetgörande av rumsliga begränsningar samt ett växande kontrollsamhälle, är alla centrala 

områden som resultatet och analysen visar påverkar den professionella socialarbetaren. Syftet 

med studien är uppfyllt och frågeställningarna besvarade. Dikotomierna närhet/distans, 

privat/professionell och social kontroll/frihet har i denna studie fått en innebörd. Sociala medier 

används i och påverkar det sociala arbetet, ökar närheten till klienten både positivt och negativt, 

påverkar socialarbetarens olika roller, men visst skapar Facebooks uppbyggnad dilemman samt 

bidrar till en ökad social kontroll. En vibrerande och mycket aktuell, viktig och 

sammanfattande slutsats av studien är den att: sociala medier som Filopticon, med en 

rhizomatisk socialisering, erbjuder socialarbetaren verktyg, med vilka hon kan komma närmre 

klienten och utöva en exterritorialiserad makt. Dessa nyfunna och expanderande maktverktyg47 

kan vara en tillgång, och de kan även innebära en belastning på så sätt att de kan missbrukas, 

vara överflödiga och ohanterliga. Maktverktygen kan även tas ur socialarbetarens händer och 

användas mot henne, kanske av densamme hon själv tidigare använt samma verktyg mot. Inga 

riktlinjer finns heller i studerad kommun för hur socialarbetaren ska använda de sociala 

medierna och dess verktyg i arbetet. Ändå används de, och återigen: vad ska man göra med 

informationen? Vissa ser riktlinjer som absolut nödvändiga, andra inte.  

 

Brignali menade 2002 att Internet som en panoptisk struktur kan bidra till att en styrande makt 

skulle kunna kontrollera all information och utöva en sträng form av social kontroll. År 2010 

kan en styrande makt, i detta fall socialarbetaren, i Internet med en filoptisk struktur kontrollera 

information och utöva en form av social kontroll, som privat eller professionell, nära men 

samtidigt långt från klienten. När Deleuze skrev om sitt kontrollsamhälle 1990 var Internet 

inget som tillhörde vardagen för gemene man, och när Brignali beskrev Internet som ett 

Panopticon 2002, fanns ännu inte Facebook som idag har över 400 miljoner användare 

(Facebook, 2010). Internets omfattning och tillhörande sociala medier ökar uppenbarligen, och 

likaså kommer dess inflytande över socialt arbete att göra, enligt informanterna och säkerligen 

flera andra. Man kan borra sig kilometer djupare in i Filopticons labyrinter och utforska flera av 

dess rotvägar för att se, hur de ytterligare kan påverka det sociala arbetet. För de sociala 

medierna kommer att påverka socialt arbete ytterligare, vilket kräver fortsatt forskning. Det 

                                                
47 Maktverktyg, vilka kan gestaltas som själva tillgängligheten av privat information om klienter och en 
möjlighet till kontrollerande av klienter, expanderande i den bemärkelsen att användandet av dem 
kommer att öka. 
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finns helt klart viktiga aspekter inom området sociala medier kopplat till socialt arbete, som här 

har belysts och behöver belysas ytterligare. 

 

Som myndighetsperson och socialarbetare arbetar man med människor i utsatta situationer, 

vilka måste kunna känna tillit och tro att man arbetar för hennes/hans bästa (Banks 2006:17). 

Används sociala medier i arbetet utan att klienter är medvetna om detta, utan att informationen 

dokumenteras och utan att socialarbetaren klart och tydligt vet hur informationen egentligen 

kan användas, kan då klienten, som Banks (ibid), skriver, känna tillit och tro för 

socialarbetarens arbete?, vilket även Vilma med flera frågar sig. Kanske kan klienten det, 

kanske inte. Att nyttja sociala medier för klientkontroll kanske också 'triggar' 

myndighetspersoner/socialsekreterare med makt- och kontrollbegär. Kommer användandet av 

sociala medier i myndighetsutövning på sikt att öka klyftan mellan tjänsteman och klient, stärka 

känslan av maktlöshet och ytterligare stigmatisera? Eller kommer nya vägar att öppnas och ge 

möjligheter till en bättre relation? Vem vet? Men användandet kommer att öka och då kommer 

det att krävas tydliga riktlinjer som två av enhetscheferna och flera av informanterna 

poängterar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade den 29 april 2010 en 

checklista och ett juridiskt PM för användning av sociala medier inom Sveriges kommuner och 

landsting (SKL, 2010a). ”Fritt fram för sociala medier”, lyder rubriken, men den publikationen 

innehåller inte de aspekter av användande som tas upp i denna undersökning, utan snarare att 

man kan använda dem i arbetet om det finns ett uppdrag från chefen i fråga och ett beslut som 

visar att just den personen får skriva i sociala medier för kommunens räkning, till exempel att 

starta en grupp på Facebook för medborgarkommunikation, som de kallar det. Däremot skriver 

de i den juridiska PM:an så här: ”Vi menar att det bör finnas policy-regler i kommunen om när 

och hur sociala medier får användas i verksamheten” (SKL, 2010b). De skriver även att det bör 

finnas beslut om vem som ska använda sociala medier i arbetet i kommunen. Detta finns inte 

enligt informanterna i Xkommun, och inte heller enligt Xkommuns IT-policy för 

socialförvaltningen (bilaga 4). SKL (2010b) skriver att det bör finnas riktlinjer och beslut, men 

inte ska finnas, vilket ger kommunerna lite lösare tyglar. Kanske kommer det riktlinjer i 

framtiden, om inte annat för att de flesta informanterna i denna undersökning menar att de redan 

behövs, eller kommer att behövas om inflytandet av sociala medier i socialt arbete kommer att 

öka.  

 

Denna undersökning är småskalig och utförd i en liten kommun, en liten kommun som 

dessutom har en policy som inte tillåter användande av Facebook på arbetstid. Undersökningen 
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har fokuserat på flera aspekter inom socialarbetarens användande av Facebook. Delar kan 

plockas ut och fokuseras på i kommande studier, till exempel skillnaden mellan den 

myndighetsutövande och den mer behandlingsfokuserade delen inom socialtjänsten i attityder 

kring användandet av Facebook i kontrollerande syfte. I och med att denna undersökning 

byggts på ett fåtal informanter i en mindre kommun från olika enheter, har det bidragit till att 

en djupare jämförelse mellan de myndighetsutövande och de behandlingsfokuserade enheterna 

inte varit möjlig, då detta hade inneburit att konfidentialitetskravet hade äventyrats. En 

undersökning med fokus på en enhet av vardera, där alla anställda inom respektive enhet deltar, 

hade kunnat möjliggöra en sådan jämförande studie, vilket är ett förslag på kommande studier. 

En aspekt av undersökningen som skulle ha kunnat utvecklas är enhetschefernas tankar. De 

blev tilldelade en e-enkät vilken de besvarade utförligt, men en djupintervju med vardera 

enhetschef hade gett ytterligare information som kunde ha varit av intresse. Ytterligare ett 

förslag är en större undersökning över flera kommuner med en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ metod, inkluderande en enkätundersökning och djupintervjuer med ett större antal 

informanter, anställda och chefer, för att möjligen kunna utläsa hur utbrett ett användande av 

sociala medier i socialt arbete faktiskt är och hur det används, vilket vidare kunde leda till 

utformandet av metoder, riktlinjer eller förhållningssätt för detta användande i framtiden. En 

kvalitativ studie med syfte liknande denna studie, men med klienter som målgrupp, är 

ytterligare ett förslag som bör beaktas. Socialarbetaren, och med henne det sociala arbetet, 

påverkas av social medier. Vidare påverkas oundvikligen även klienten, medveten eller inte om 

socialarbetarens arbetsmetoder. Socialarbetarens upplevelser har belysts i denna studie. 

Klienternas upplevelser, och hur de påverkas av sociala medier i socialt arbete, behöver även de 

belysas. 

 

Vidare forskning kring sociala mediers påverkan och nyttjande i socialt arbete är nödvändigt 

och högaktuellt, inte bara inom det området denna undersökning fokuserar på utan mycket mer, 

exempelvis fallet ”Linnea”, som nämns i problemformuleringen, till exempel forskning kring 

hur socialtjänsten kunde ha agerat i den kommunen genom Facebook, eller undersöka frågor 

kring, hur man som socialarbetare ska hantera alla utmanande och provocerande bilder och 

filmer som läggs ut av minderåriga på Internet. Listan är lång på relevanta och aktuella ämnen. 

Det finns möjligheter att utnyttja denna ökade möjlighet till social kontroll och använda den till 

något konstruktivt. Det finns sätt som används, enligt informanterna, som kan hjälpa människor 

ur sina problematiska situationer, och de ska inte stå bakom stängda dörrar. De metoderna 

kommer att behövas mer och mer i framtiden. Det kan inte undvikas; ”ät din skit på det du!”, 

som Vilma uttrycker det. Kan dessa Filopticon användas till stöd och hjälp för människor, ska 
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vi väl ändå bli upplysta om det, så vi vet hur vi kan stärka vår insats och hjälpa varandra. Vi är 

ju ändå ”vänner” i Filopticons rhizomatiska socialisering.  

 

Detta är en studie om socialarbetare inom socialtjänsten. Hur det ser ut inom de övriga 

myndigheterna, migrationsverket, polisen, domstolar vet vi inte, men att polismyndigheten har 

mer avancerad teknik än surfande på Facebook är vi nog alla övertygade om. 

 

Socialarbetarens upplevelser och tankar kring Facebook, som har beskrivits i denna uppsats, 

har belyst flera intressanta aspekter, vilka alla är möjliga att fördjupa sig i genom vidare 

forskning.  Detta är förhoppningsvis bara början på vad jag, som framtida socialarbetare och 

alla andra, kommer att läsa om social medier och Internet i socialt arbete i framtiden. Vi går 

från ett disciplinerat samhälle till ett kontrollsamhälle, där nya snabba former för kontroll i det 

fria utvecklas via ny teknologi, och där makten kan kontrollera oss över fysiska, geografiska 

och mentala gränser, menade Deleuze år 1990. Det är tjugo år sedan, vi är absolut där nu. Att 

fundera på är hur det kommer att se ut om ytterligare tjugo år.  
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11. B i lagor 
 

Bi laga 1  - Miss ivbrev 

Missivbrevet bifogades i ett e-mail till enhetscheferna. I e-mailet bad jag enhetscheferna 

vidarebefordra brevet till de anställda. Rubriken och antalet önskade informanter ändrades 

beroende på vilken enhet det skickades till, annars var innehållet det samma till varje enhet. 

Kontaktuppgifter, namn på kommun och på skolan som intervjuerna kunde utföras på är 

borttaget.  

 
Hej Socialbyrån Barn och Familj! 
 
Jag heter Anna Olin Diaz och studerar 6:e terminen på socionomprogrammet på 
Linneuniversitetet i Kalmar. 
 
Jag skriver nu min C-uppsats som handlar om Den professionella socialarbetaren och 
Facebook.  
 
Syftet med undersökningen är att se vad facebookanvändande innebär för 
socialarbetaren/individen och att se om och hur Facebook kan påverka socialarbetarens 
yrkesroll.  
 
Frågor som: Hur skiljer man mellan privatliv och arbete på Facebook? Vad händer om man får 
en vänförfrågan från en klient? 
 
Det är inte fråga om ifall man använder Facebook på arbetstid, utan snarare hur man använder 
det och hur det påverkar en som socialarbetare och privat, om det nu gör det. 
 
Undersökning ska förhoppningsvis bestå av 9 intervjuer av anställda inom IFO i X-kommun.  
 
Jag behöver 2 st frivilliga av er från Socialbyrån barn och familj, till en personlig intervju 
vardera som kommer att vara i ca en timma. Intervjuerna kommer att vara i ett enskilt rum på 
X-skolan i X-kommun, om inte ni hellre vill vara någon annanstans. Tidpunkt för intervjun 
bestämmer vi tillsammans, när det passar oss båda. Jag kan i princip när som helst. Det ända 
som krävs är att ni har en facebooksida. 
 
De övriga 7 intervjuerna ska göras med anställda inom de andra enheterna i IFO. 
Det är viktigt för undersökningen att jag har informanter från alla de valda enheterna. 
 
Ni kommer att vara anonyma och ingen utöver jag själv, min handledare på universitetet (finns 
kontaktuppgifter nedan) och möjligtvis min examinator, kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet. Era namn kommer inte att vara nedtecknade någonstans, inte heller 
information som han röja er identitet. Era namn vet endast jag. 
Under intervjuns gång kan ni när som helst avbryta, intervjun är frivillig och ni svarar endast på 
de frågor som ni vill. 
 
Jag hoppas att några av er är intresserade!! Jag behöver er. 
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Ni kan ringa mig på (telefonnummer borttaget) eller skicka mail (e-mail adress borttaget) om ni 
är intresserade eller om det är något ni vill fråga om. 
 
Tack på förhand! 
Mvh 
 
Anna Olin Diaz     Handledare: Daniel Nilsson Ranta 
Socionomstudent Linnéuniversitet  Universitetslektor Linnéuniversitetet 
(kontaktuppgifter borttagna)   (kontaktuppgifter borttagna)
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Bi laga 2- Int erv jugu ide 

 
Intervjuguide 
Hur många år i tjänst? 
 
Facebook info 
Hur länge har du haft Facebook? 
 
Hur mycket använder du facebook? hemma och på 
jobbet 
 
Vad brukar du göra på facebook? 

 Skriver i profilen? 
 Statusuppdateringar? 
 Läser vad vänner skriver? 
 Är med i grupper? 
 Skriver på andras sidor? 
 Tittat på bilder? 
 Lägger upp bilder? 
 Håller koll på vännerna? 

 
Vilken personlig information finns tillgänglig på 
din sida? 

 För vilka? 
 Födelsedag?  
 Kön?  
 Arbete?  
 Familj?  
 Bilder?  
 Sexuell läggning? 
 Adress  
 Telefonnummer 
 Mail 
 Politisk tillhörighet/åsikter 
 Religiös tillhörighet 

 
Tänker du på hur du presenterar dig på Facebook?  

 Vad du skriver,  
 Vilka bilder du lägger ut etc. 
 Är det för alla dina vänner? 
 Hur tänker du kring det? 

 
Vänner, icke-rumsligt 
Hur många vänner har du på facebook? 

 Är det vänner du träffar och pratar med 
utanför Internet också? Bekanta 

 Vilka är det? 
 Har du kollegor och chef som vänner? 
 Klienter? 

 
Hur separerar du som socialarbetare privatliv och 
arbete på Facebook?  

 Gör du det? 
 Behöver du det? 
 Varför? 

 
Det du skriver på Facebook i statusuppdateringen 
till exempel, skulle du säga det samma till de 

vänner du har på Facebook om du träffade dom på 
stan till exempel? 

 Om inte, varför? 
 Hur kommer det sig? 

 
Det som dina vänner skriver till dig på facebook 
tror du att dom skulle säga det samma till dig om ni 
träffades? 

 Utveckla 
 Vad kan det bero på? 

 
Avsaknaden av det fysiska som finns på Internet, 
vad tänker du kring det? 

 Finns det annat som kan påverkas av att 
det ofysiska tror du? 

 
Känner du dig fri att skriva vad du vill på din sida?  

 Utveckla svaret 
 Gå med i vilka grupper som helst? 
 Lägga ut vilka bilder som helst? 
 Det kan man göra även att man är 

socialarbetare? 
 och dina vänners sidor, känner du att du 

kan skriva dina åsikter? 
 
Hur tänker du kring att många kan hitta dig på 
Facebook?  

 Är det okej för dig? 
 Är det någon/några som du inte vill ska 

kunna se din profil? 
 Några som inte ska se? 
 Några som inte bör se? 
 Påverkar det dig på något sätt att så många 

kan se?  
 Påverkar det hur din sida ser ut? 

 
Klienter 
Tänker du på att även klienter kan se din 
facebooksida? 

 Hur? 
 Vad? 
 Påverkar det dig? 

 
Tänker du på att de kan se dig genom vänners 
vänner? 
 
De och andra, kan även se dig genom andras bilder, 
taggade eller otaggade, vad tänker du kring det? 
 
Har du fått vänförfrågan från klienter?  

 Hur många gånger har det hänt? 
 Vad gör man?   
 Varför gör man?  
 Hur gör man?  
 Godkänner du?  
 Om ja/nej i vilket syfte? 
 Vad händer?  
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 konsekvenser? 
 
Har du skickat vänförfrågan till en klient? 

 Om ja, i vilket syfte? 
 Konsekvenser? 

 
Om det skulle hända hur tror du att du skulle göra 
då? 

 Dubbla roller? 
 
Känner du av en ökad närhet till klienten genom 
Facebook?  

 I så fall hur upplever hon/han det? 
 Varför? 
 Ökad närhet till andra? 
 Bra eller dåligt? 

 
Har du några tankar kring etiskt svåra saker som 
kan hända på facebook i förhållandet med klienter? 

 Utveckla 
 
Arbete och Kontroll  
Används Facebook i arbetet?  

 Hur används det i arbetet? 
 
Finns det aspekter av ett facebookanvändande som 
du upplever som resurser i arbetet? 

 eller i motsats är problematiska? 
 
Har du någon gång ”kollat upp en klient” via 
Facebook?  

 Om ja i vilket syfte? 
 Om nej varför? 

 
Vet du någon annan som har gjort det? 
 
Vad tycker du om det? 
 
Hur tänker du kring att klienter har samma 
möjlighet att göra likadant? 
 
Försäkringskassan har gått ut med att de använder 
facebook till att…vad tycker du om det? 
 
Skulle man kunna göra det inom socialtjänsten 
också tror du? 
 
Vad skulle ett sådant användande kunna få för 
konsekvenser tror du? 
 
Exempel 
Du får höra genom en bekant att en klient är 
suicidal (självmordsbenägen). Informationen är 
hämtad av den bekanta från klientens 
Facebooksida. Kontrollerar du informationen på 
Facebook?  

 Dokumenterar du? 
 Informerar du? 

  
Du får höra genom en bekant att en klient som 
söker ekonomiskt bistånd har vunnit 10.000kr. 

Informationen är hämtad av den bekanta från 
klientens Facebooksida.  

 Vad gör du?  
 Kollar du upp det? 
 Om det står så, Använder du det? 

   
 Dokumenterar du? 
 Informerar du klienten? 

 
Du misstänker att din klient som har ekonomiskt 
bistånd inte är hos sin sjuka mor som hon har sagt 
som skäl för att inte delta i bestämd aktivitet. Du 
tror att hon istället är på en festival i annan ort. Du 
vet att hon har en facebooksida…. 

 Vad gör du?  
 Kollar du upp det? 
 Om det står så, Använder du det?  
 Dokumenterar du? 
 Informerar du klienten? 

 
Tänker du på att klienter även kan kontrollera dig 
på Facebook? 

 Vad skulle du tycka om det? 
 Om någon skulle skriva om dig till 

exempel och linka till din profil? 
 Använda det emot dig i på något sätt 

 
Finns det något i facebookanvändandet som du 
känner påverkar dig i din yrkesroll?  

 Utveckla svaret 
 

På arbetsplatsen 
Hur känner du att attityderna är kring Facebook på 
din arbetsplats? 

 Är det många som använder det? 
 Brukar ni prata om det?  
 Positiv eller negativ klang? 
 Vad tycker man om att använda det på 

arbetstid?  
 

Har ni diskuterat om användandet av facebook i 
arbetsgruppen, till exempel om vad man ska göra 
om man får en vänförfrågan från en klient?  
 
Har ni några riktlinjer i kommunen om användandet 
av Facebook? 
 
Riktlinjer för just socialarbetare som rör de etiska 
svårigheter som kan uppstå och hur man ska 
använda det? 
 
Skulle det behövas tycker du? 
 
Finns det något med facebook som du tycker att 
man skulle kunna använda i arbetet? 
 
Vad är det sämsta med facebook? 
 
Slutligen vad är det bästa med facebook
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Bi laga 3  -  E -Enkät  t i l l  enhetscheferna.  

 
Hej IFOs enhetschefer! 
 
Anna Olin Diaz heter jag. Några anställda på era enheter har varit mig 
behjälpliga med min c-uppsats som ni vet. Nu skulle jag vilja ha lite av er tid 
också. Eftersom jag nu har hört anställdas åsikter vill jag även komplettera med 
tankar från er i uppsatsen. Det är viktigt för att få en så rättvis bild som möjligt. 
Så jag hoppas att ni kan ge detta några minuter. 
 
Det rör sig om 20 frågor som följer nedan. Har du inte en facebooksida kan du 
gå direkt till fråga 10. 
 
Skriv era svar direkt i mailet och vidarebefordra det till mig. Vill ni göra på 
annat sätt, skriva svaren på ett annat blad eller skriva ut och posta det så går det 
också bra. 
 
Facebook och den professionella socialarbetaren 
 
1. Har du en facebooksida?  
 
 
2. För vilka är din sida öppen? (bara vänner, vänners vänner, alla?) 
 
 
3. Vilken personlig information har du tillgänglig på di sida? (Namn, Ålder, Yrke, 
Födelsedag, Adress, Mail, Bilder? Etc.) 
 
 
4. Har du någon av dina anställda som vän på facebook? 
 
 
5. Om nej, varför inte? 
 
 
6. Om ja, Har du upplevt några problem med det? 
 
 
7. Vad skulle du göra om du fick en vänförfrågan från en av dina anställda? 
 
 
8. Förklara varför du skulle godkänna eller ignorera vänförfrågan från anställd? 
 
 
9. Klienter kan se delar av din facebooksida, hur tänker du kring det? 
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10. Tycker du att man som socialarbetare kan presentera sig hur man vill på facebook? 
Förklara varför du svarar ja eller nej. 
 
11. Har du någon gång kollat upp en av dina anställda på Facebook? 
 
12. Används facebook av dina anställda i arbetet på något sätt?, i så fall hur? (inte för privat 
bruk utan just i arbetet) 
 
 
13. Har ni någon gång diskuterat i arbetsgruppen om problem som kan uppstå på facebook i 
förhållande till klienter? 
 
 
14. Har ni några riktlinjer på er enhet för hur man kan och får använda facebook och andra 
sociala medier i arbetet? 
 
 
15. Skulle det behövas riktlinjer tror du? 
 
 
16. Vad tycker du om att man använder facebook och andra sociala medier till att kontrollera 
och kolla upp klienter? 
 
17. Gör dina anställda det? 
 
 
18. Försäkringskassan har gått ut med att de kan använda Facebook till att kontrollera klienter 
om det ligger en misstanke bakom, vad tycker du om det? 
 
 
19. Vad tycker du om att använda facebook på samma sätt inom IFO? 
 
 
20. Hur tror du framtiden ser ut för sociala medier inom IFO? 
 
 
Något du vill tillägga? 
 
 
 
Tack för du tog dig tid!! 
 
 
Mvh 
Anna Olin Diaz 
(Kontaktupgfter borttagna) 
 
Handledare: Daniel Nilsson Ranta  
Linneuniversitetet Kalmar 
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Bi laga 4  -  I t -po l i cy  f rån Xkommuns soc ia l f örva ltn ing  

Dokumentet är inhämtat från xkommuns kommunhus som offentlig handling. Jag har nedan 

tagit bort kommunens namn och undertecknarnas namn, annars är det som originalet. 

 
LOGGA FÖR X-KOMMUN 
 
Socialförvaltningen 
 
 

Regler för användning av Internet och e-post  
 
 

Internet. 
När du surfar på Internet representerar du X-kommun och lämnar spår efter dig i form av 
kommunens IP-adress. 
 
Kommunen förutsätter att den som surfar på Internet endast besöker välrenommerade hemsidor. 
De sidor som du som användare skall logga in på ska ha betydelse för ditt arbete 
 
Det är således inte tillåtet att på arbetstid använda  

 Facebook,  
 blogg,  
 chat  
 eller liknande programvaror. 

om dessa inte är arbetsrelaterade 
 
Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk karaktär, eller sidor som är 
diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) 
Kommunen loggar all Internettrafik och kan kartlägga trafiken ner på användarnivå. 

First Class 
Du ansvarar för att bevaka det som kommer in i din brevlåda. Ska du vara borta ett antal dagar måste du 
lämna inloggningsuppgifter till någon annan som kan läsa, bedöma och eventuellt besvara din post. 
Ska du vara tjänstledig under en längre period finns särskilda regler för detta. 

Tänk på att: 
 E-postsystemet är ett personligt arbetsverktyg och skall inte användas för privat bruk. 
 Samma regler gäller för diarieföring av e-post som av vanlig post. 
 Inte skicka eller vidarebefordra kedjebrev 
 Om du får hotelsebrev ska du spara brevet och kontakta din chef. 
 
 
 

Beslutat av socialförvaltningens ledningsgrupp 2009-09-28 


