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Abstract  

The aim off this study is to research social workers´ knowledge, use, risks and possibilities of 

social media in their work with clients. Because today the society is using social media 

networks in daily life and social media has become a tool in social work as well. How does 

social media and social work cooperate? And how does social media effect social workers? 

For example the website Facebook has grown huge and many people use it everyday. Where 

is the line between work and private life? To reach this knowledge in this study, qualitative 

interviews have been done with six social workers that work with children, youths and 

families. The scientific theory is a phenomenologist approach and for the analyse I used 

Robert Putnam´s theory of social capital and Antonowsky´s theory about KASAM (sense of 

coherence). The results of this study showed that the social workers experience that social 

media in social work has both good and less good sides. I found that their knowledge were 

quite different and seemed to depend on how much they had used social media earlier. The 

use of social media in the work with clients was the use of email and text messages. Although, 

some of the social workers had experienced that clients had found them on the network 

Facebook. The risks and possibilities the social workers thought that they and the clients 

could see were the risk in the secrecy and the possibilities to reach more people. The most 

interesting conclusion was that, even if they didn’t use social media in work, some of them 

felt that they were indirectly effected by social media and that they sometimes didn’t know 

how to cope with social medias in their work. 
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1. INLEDNING 

Dagens samhälle influeras allt mer och mer av sociala medier och vi har gått från ett 

industrisamhälle till ett nätverks- och informationssamhälle, vilket framförallt skett från 1970- 

talet och framåt (Castells, 2001). I takt med att allt fler hushåll får tillgång till Internet har det 

öppnats en ny arena för kommunikation och utveckling, framför allt användningen av sociala 

medier (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist 2007; Sjöberg, 2010). Sjöberg (2010) förklarar 

Internet som en mötesplats för individer och genom sociala medier skapas gemenskap. 

Sociala medier definieras på en del olika sätt, Manuel Castells (2001) menar att det är ett 

teknologiskt nätverk där individer kommunicerar och möter varandra dagligen på olika sätt 

via datorer. 

 

”…eftersom tekniken är samhället och samhället inte kan förstås eller 

representeras utan sina tekniska verktyg.” (Manuel Castells, 2001:29).   

 

Även Beelen & Van Den Meerschute (2010) definierar sociala medier och då som exempelvis 

bloggar, kommunikation via mail, chatt och andra sociala nätverkstjänster. Enligt Acquisti & 

Gross (2006) är Facebook en form av en social nätverktjänst och dessutom är det en av de 

största. Facebook uppfattas vara unikt i och med att nätverket används av många olika 

ålderskategorier och organisationer (Shih, 2009; Ström, 2010). Det har framkommit att 

individers kommunikation på Internet betyder lika mycket som kommunikationen i det 

verkliga livet (Giffords, 2009). Sociala medier i denna uppsats är olika sociala 

nätverkstjänster på Internet i olika former, exempelvis Facebook, mejl, msn, Twitter med flera 

(Ström, 2010; Ronge, 2010). Ström (2010) hävdar att på grund av samhällets omvandling och 

individers ökande användning av sociala medier i vardagslivet, har detta skapat en ny arena 

där det både existerar risker och möjligheter. Ström (2010) menar att användare kan delas in i 

olika grupper. De grupper som är relevanta i min uppsats är deltagare, vilka nätverkar, har en 

profil på sidor där de kan ha ett socialt umgänge exempelvis Facebook och agerar oftast på 

dessa. Åskådare är de som konsumerar information, t ex läser bloggar, tittar på filmer- och 

deltar i diskussionsforum. De sist nämnda agerar inte användare och denna gruppen är störst i 

Sverige. Facebook är ett socialt nätverk där människor umgås genom att skicka meddelanden 

och dela med sig av bilder m.m. i vardagslivet. Vad Ström (2010) betonar är att hur sociala 

medier kan påverka framtiden är oklart. Dock kan det redan synas en trend, nämligen att 

mobilen ersätter datorn, vilket i sin tur påverkar hur människor hämtar och sprider 
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information. Den absolut största påverkan är att människor ständigt är uppkopplade mot 

Internet, oberoende av var man befinner sig. Ström (2010) menar att e- post (mejl) får en allt 

en mindre betydelse, dock har den fortfarande en stor betydelse, dels på grund av att 

avsändaren har kontroll över de nätverk som byggs upp, dels på grund av att användaren själv 

bestämmer när mottagaren ska ta del av budskapet. Dessutom kommer budskapet fram och 

uppmärksammas även om mottagaren inte i samma stund kan ta del av det (ibid). Ronge 

(2010) menar att mejl inte är lika mycket sociala medier som exempelvis Facebook, eftersom 

det inte innebär samma offentlighet. Alltså menar författaren att problematiken beror på 

skillnaderna på privat och offentligt.    

 

Eftersom samhällets problem hela tiden utvecklas, gäller att ny kunskap också måste 

utvecklas. Dock betyder inte detta att kunskap är något som automatiskt följer utvecklingen. 

Anders Bergmark & Lars Oscarsson (2006) hävdar att socialt arbete kräver kunskap för att 

tillämpa metoder och att det finns olika synsätt på kunskap. Enligt Perlinksi (2010) är metoder 

i socialt arbete mellan socialsekreterare och klienter oftast erfarenhetsbaserade, vilket menas 

med att relationen bygger på information som insamlats. Kunskap skaffas genom samspel 

med andra, för att sedan skapas genom individers tänkande och handlingar i sociala möten. I 

samband med detta, hävdas det att relationen och tilliten mellan socialarbetare och klient är 

den centrala beståndsdelen. Lars Lagergren, Mija Toftner & Jens Eriksson (2011) menar att 

professionella behöver en digital och social kompetens. Även kunskap om skillnader mellan 

ungas och vuxnas användning av Internet gör det lättare att behålla förhållningssättet i den 

sociala yrkesrollen. Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera socialsekreterares 

kunskap och användning av sociala medier i deras arbete.          
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2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

2.1 Problemformulering 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) publikation (Krusberg & Wikell, 2010) visar att 

kommuner och landsting i allt större utsträckning använder sig av IT-system i sina 

verksamheter. Även att de allt mer använder sig av sociala medier som bland annat Facebook 

och Twitter (Bergström i SKL, 2011). I takt med att sociala medier växer sig allt starkare i 

samhället kommer det även enligt Stina Bengtsson (2007) att spela en större roll i både 

yrkesliv och privatliv. Sociala medier har även ökat i användning inom socialt arbete 

(Giffords, 2009). 

 

Internationell forskning tar upp olika elektroniska kommunikations- och informationssystem, 

men även olika sociala nätverkstjänster som kan användas inom socialt arbete. Webb (2006) 

tar upp det relativt nya informations- och kommunikationssystemet, ICT (Information 

Communication Technology) och menar att den nya formen av elektronik (ICT) används för 

att hindra att olika risker uppstår i socialt arbete genom information och kommunikation. 

Nigel Parton (2009) menar att socialsekreterares vardag i stora drag handlar om den tekniska 

utvecklingen i insamling av information. Det innebär att det har skett en övergång från direkta 

sociala klientmöten till tekniska insamlingssystem. Clinton, Silverman & Brendel (2010) tar 

upp den sociala nätverkstjänsten PTG (Patient-Targeted Googling) som är en sökmotor inom 

vård och omsorg och som kan användas för att söka information om både patienter och 

vårdgivare. Författarna menar att på grund av att Internet används som ett redskap kan 

information om patienter sökas upp. Detta kan ses utifrån ett professionellt perspektiv, då 

detta innebär en utmaning i arbetet att söka information om patienter. 

 

Enligt Ström (2010) är den positiva synen av sociala medier att det är som ett verktyg och att 

det är lätt att nå de målgrupper man är ute efter. De risker som finns handlar om exempelvis 

utlämning av offentliga handlingar (ibid). Johan Pihlblad (2010) tar upp att olika 

verksamheter arbetar via Internet. Det finns en diskussion i socialt arbete och sociala medier 

kring hantering av offentliga handlingar, och på grund av detta har regeringen tillskapat E-

delegationen. Denna ska arbeta med riktlinjer för sociala medier i arbetslivet (Dir. 2010:32 & 

Fi 2009:01). 
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Enligt min uppfattning influeras samhället alltmer av sociala medier på ett flertal sätt. 

Innebörden av sociala nätverk är exempelvis att kommunicera, vilket innebär både 

möjligheter och risker (Ström, 2010). I mediedebatten belyser Elza Dunkles (2005), Jeanette 

Sjöberg (2010) och BRIS (2008) att en aspekt av Internet och unga, är att de kommunicerar 

allt mer genom sociala medier. Detta har bidragit till en sorts nätkultur i samhället (Dunkles, 

2008). Även om det finns en del forskning om hur unga använder sociala medier, saknas det 

forskning kring hur socialsekreterare inom barn, familj och ungdom använder sig av sociala 

medier i sitt arbete. I samband med detta väcks min nyfikenhet i vad socialsekreterare har för 

kunskap och hur och om de använder sig av sociala medier i det sociala arbetet utifrån 

vetskapen om det utökade användandet av just sociala medier bland barn och ungdom. 

2.2 Syfte och Frågeställningar 

Syfte: 

Syftet är att beskriva och analysera socialsekreterares kunskap och användning av sociala 

medier i deras dagliga arbete med klienter inom IFO i en medelstor kommun i södra Sverige.  

Frågeställningar: 

1. Vilken kunskap har socialsekreterarna om sociala medier i arbetet? 

2. Hur använder sig socialsekreterarna av sociala medier i arbetet? 

3. Ser socialsekreterare användningen av social medier i arbetet som risker eller möjligheter?  

2.3 Avgränsningar 

De avgränsningarna jag har i min studie är att jag inte ser utifrån klientens, utan utifrån 

socialsekreterares perspektiv. Jag har även avgränsat mig att intervjua sex stycken 

socialsekreterare i IFO-verksamheter i en kommun.  

2.4 Disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel och det första kapitlet börjar med en inledning. Det andra 

kapitlet består av problemformulering och syfte för uppsatsen, avgränsningar och begrepp. 

Kapitel tre består av bakgrunden, där jag tar upp utvecklingen av samhället och respektive 

områden som belyses i uppsatsen. Nästa kapitel tar jag upp tidigare forskning i ämnet sociala 

medier. Kapitel fem tar upp de teorier jag använder för att analysera mitt resultat. Därefter 

kommer metod kapitlet, vilket visar hur jag har gått tillväga för att uppnå syftet i uppsatsen. I 

nästa kapitel redovisas av mitt resultat samt analys av resultaten. I sista kapitlet framför jag 

min resultat-, metod och avslutningsdiskussion. 
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3. FRÅN INDUSTRISAMHÄLLE TILL NÄTVERKSSAMHÄLLE 

I detta kapitel belyser jag ytterligare nätverks- och informationssamhällets framväxt och 

relevanta delar av sociala medier och socialt arbete kopplat till min uppsats.  

  

”Visst har information och kunskap alltid varit centrala inslag i den ekonomiska 

tillväxten, och den tekniska utvecklingen har alltid i hög grad bestämt samhällets 

produktionsförmåga och levnadsstandard, liksom den ekonomiska 

organisationens sociala former” Castells (2001:99).   

 

Tidigare nämnt menar Castells (2001) att vi har gått från ett industrisamhälle till ett nätverks- 

och informationssamhälle. Castells (2001:390) tolkar Scheers tankar om kommunikation vid 

institutioner, sociala nätverk och virtuella gemenskaper, då han menar att Internet har en 

global utbredning för att skapa en sammanslutning. Dessutom att det är ett system med 

tjänster som är okontrollerbara. Dessa virtuella gemenskaper har integrerat världen globalt 

och utifrån kultur skapas identitet i sociala strukturer i dessa. Castells (2001) menar att den 

tekniska revolutionen handlar om att kunskap och information används genom överflyttnings 

verktyg. Även att kunskapen handlar om hur informationen överförs och används. Dessutom 

att det är användarna som kontrollerar hur internet tillämpas i samband med sociala processer. 

Genom kommunikationssystem, exempelvis datortjänster, uttrycker sig människor. 

Teknologins och nätverkssamhällets framväxt har bidragit till den materiella kulturen, vilket 

kan ses som ett sätt att se den tekniska utvecklingen i informationsteknologin. Den pågående 

utvecklingen i teknologi består av hur kunskap och information tillämpas, då det är ett verktyg 

som hela tiden behöver utvecklas (ibid).  

 

Som tidigare nämnts, har Internet enligt Giffords (1998; 2009) influerat allt mer och mer i 

dagens samhälle och socialt arbete. Giddens (1997) menar att Internet gör att väntetiden för 

budskap försvinner och sker istället i realtid. Ström (2010) diskuterar en- och tvåvägs 

kommunikation som går via Internet i marknadsföring. Med tvåvägskommunikation menas att 

det finns ett samspel mellan två eller fler parter där båda kommunicerar med varandra. 

Envägskommunikation är när ett budskap ska nå fram till en annan (ibid).   

 

”Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier 
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i den bemärkelsen att de senare i traditionell mening utgörs av envägskommunikation: en sändare 

förmedlar ett budskap ...” (www.nationalencyklopedin.se, 2011-10-04, kl. 11.55). 

   

Jue, Alcade Marr & Kassotakis (2010) hävdar att sociala medier har börjat beröra 

professionella ledares aktiviteter i organisationer. Då sociala medier är ett brett begrepp, är 

online ett nytt redskap, där elektroniken gör det möjligt att dela information, samarbeta och 

bygga relationer. Detta sätt har ändrat normer genom att utbytet av dessa aktiviteter kan göras 

globalt. Författarna tolkar Richard Dennison: ”Social media is about participation”. Med det 

menas att information kan visa sig relevant som tidigare varit gömd. Oftast består 

kommunikationen i samspel med att vara uppkopplad, vilket kan vara var som helst, när som 

helst och med vem som helst. Det är även interaktion mellan människor både individuellt och 

i grupper. Den positiva aspekten i detta är att det ger stor förmåga att fördela, lära sig och 

uppnå mer genom denna interaktion (ibid). Sociala medier visar sig i olika forum, bland annat 

bloggar, wikis där bilder och videos används. Dessa används i Web 2,0, vilket är ett forum 

som gör det möjligt för vem som helst att dela information online. Exempel på redskap i Web 

2,0 är som tidigare nämnt Facebook och bloggar (Giffords, 2009). För praktiker är bland 

annat processen för sociala medier i vad och hur det hanteras, dessutom i att bygga förtroende 

i kommunikationssättet (Jue, Alcade Marr & Kassotakis, 2010).  

 

Massmedia idag präglar människors liv i större omfattning än utifrån underhållning och ger 

oss djupare information som vi använder i vår vardag. ”..innebär att vi får tillgång till 

kunskap och information utan vilket många av våra sociala handlingar vore 

otänkbara”(Giddens, 1997:400). Giddens (1997) menar att sociala medier är ett sätt att överföra 

information och kommunicera genom tal eller ett ämne till individer och grupper. Dessutom 

att Internet är något som har ökat i en stor omfattning i hela världen. Författaren förklarar att 

formell ouppmärksamhet förklaras som att man lägger märke till en annan individ utan att 

föra ett samtal, vilket är viktigt i det dagliga sociala samspelet. I detta ingår både icke-verbal 

och verbal kommunikation. Närhetens tvång härstammar från indirekt kontakt, vilket 

förklaras som kontakt på långt håll. Det finns dock ett behov av att träffa och samspela med 

andra i kommunikationen, eftersom det visar mer hur individen tänker och känner (ibid).  

 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Svensk forskning om sociala medier i socialt arbete är begränsad och därför har jag också 

tagit del av den allmänna forskningen om sociala medier. För att ge en kunskapsöversikt om 

vilka olika aspekter i sociala medier som har forskats om, kommer jag att presentera några 

olika utgångspunkter, nämligen kontroll, gränser, skillnader och likheter. Jag kommer att 

inkludera nationella och internationella artiklar i ämnet, eftersom jag uppfattar att sociala 

medier i något som ökar i användningen i socialt arbete.  

 

Nedan kommer en redovisning av Giffords (2009) studie. Undersökningen är inriktad på 

sociala medier i socialt arbete, vilket är ytterst relevant för min studie. Den visade bland annat 

att professionella aktörer har möjligheten att öka kunskapen med att dela information, etik, 

lagar med mera, inte bara i sin yrkesroll utan även privat. I Giffords (2009) undersökning av 

socialarbetare (NASW) över hur många som använde Internet i sin yrkesroll, var det 57% som 

inte använde Internet i arbetet med klienter. Det var 30% som använde Internet till att dela 

information, 17% till att kommunicera med klienter och 1% till att ge rådgivning. De som 

använde Internet hade funnit sätt att bruka Internet, exempelvis att söka information och 

forskning. Professionella verksamheter använder sig mer och mer av Internet online, för 

exempelvis stöd och kurser.  

 

Enligt Johansson (2008) finns det forskning utifrån två perspektiv att se Internets användning 

utifrån. Det första handlar om att internet skapar problem och är en isolerad och förvillande 

form av interaktion. Det andra innebär att det är en positiv form av interaktion. Internet 

tenderar även att betyda mycket för individers vardagsliv. Både när det gäller fritid och 

arbete. Giffords (2009) menar att professionella bör förstå vilken betydelse Internet har för 

individer i vardagslivet, eftersom Internet hela tiden utvecklas. Då är det viktigt att 

professionella har kunskapen att använda Internet utifrån etiska aspekter för att skydda 

klienter och andra inblandade. Eftersom Facebook är en sida som är en rörlig kommunikation 

medför det att alla kan använda sidan med exempelvis kollegor, oavsett status och ekonomi 

och geografisk situation. Möjligtvis kan förmågan av att kunna använda Internet ge klienter 

en egen kraft, då de kan söka upp information, relationer och emotionellt stöd på egen hand 

(ibid). 
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Sociala nätverk ger möjligheter för interaktion med andra användare. Detta ger en drivkraft i 

att dela med sig av information av olika slag, exempelvis Facebook. På grund av detta är det 

viktigt för professionella att undersöka vilken roll de sociala nätverken har för klienten i fråga, 

eftersom virtuella kommunikationer ofta betyder lika mycket som de i verkligheten (Giffords, 

2009). De mer upphävande aspekter som kommer ut av virtuella kommunikationer via sociala 

nätverk, är att personlig information kan spridas utan vetskap, exempelvis känslig 

information. Detta kan påverka relationen mellan professionella och klienter på båda håll. I 

och med att de förekommer trakasserier på Internet, är utmaningen för professionella om 

information de tilldelas är pålitlig eller inte. Slutsatsen i Giffords (2009) undersökning var att 

ge professionella socialarbetare uppdatering av den nya generationens användande i det mer 

globaliserade samhället av Internet med Web 2.0 i fokus. Dessutom gör den nya teknologin 

det möjligt med diskussioner mellan institutioner. I denna kontext erbjuder socialarbetare 

klienter exempelvis informationssökning. Mot bakgrund av detta har socialarbetare behov av 

att vara uppdaterade i Web 2.0 kulturen (ibid).              

 

Nu kommer jag att presentera professorn Clay Shirkys (2009) aspekt. Den innehåller bland 

annat att Internet är ett sätt att se på det sociala kapitalets samspel, vilket innebär att Internet 

har bundits ihop med det verkliga livet. Shirky (2009) tolkar Heifermans sätt att få grupper 

med samma intresse att mötas över Internet, som innebär att uppge var individer befinner sig 

och vilka intressen individer har. Virtuell kommunikation ger dessutom behov av att träffas i 

verkligheten. Chansen att upptäcka gemensamma relationer har blivit större, vilket beror på 

utbyggnaden av teknologiska sociala nätverk. Dessutom beror det även på var du arbetar och 

bor (ibid).   

 

Lagergren, Toftner & Eriksson (2011) menar att vuxna professionella som vistas på Internet i 

ungas kommunikation är aktörer. Dock är forskningen inte så uppdaterad som den borde vara 

i området. Istället för att undersöka vilken roll professionella har på Internet i kontakten med 

användare, har fokus vilat på att förstå risker och så vidare av användandet för unga personer.  

I och med att vuxna i allmänhet inte använder sociala nätverk så som unga gör, finns det ett 

behov av utgångspunkter för vuxna. Internet ses fortfarande som ett nytt sätt att kommunicera. 

Å ena sidan ger Internet möjligheter att samtala med människor världen över, å andra sidan 

ger det gränser i att träffas i det verkliga livet. Detta betyder att vuxna professionella behöver 

kunskap om hur interaktionen ska ske på Internet.     
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För sociala medier har bland annat det sociala kapitalets innebörd i sociala medier redovisats, 

det vill säga relationer mellan individer över Internet. Sociala nätverk finns det gott om, 

exempelvis Facebook som är ett av de största. Dilemmat med användning av sociala nätverk, 

är att den verkliga kontakten mellan individer har minskat, vilket innebär att det individuella 

sociala kapitalet minskar. Kritikerna menar att den verkliga kontakten minskar för individer, 

vilket ger positiva konsekvenser genom att det ersätter den verkliga interaktionen och det 

sociala kapitalet med andra individer (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Sociala nätverk är 

virtuella och syftet med dem är att skapa nya kontakter och bevara tidigare relationer. Detta 

uppnår man genom att skapa en profil där information delas med andra människor (Dwyer, 

Passerini & Hiltz, 2007).  

 

Sociala nätverk ger individer möjligheter till att kommunicera med andra för att upprätthålla 

emotionellt stöd, information och sociala band till andra. Som tidigare nämnts kan detta leda 

till socialt kapital för individer. Exempelvis visar Joinssons (2008) undersökning, som 

utfördes på tvåtusen studenter, att de använde Facebook till att söka ”social fakta” om andra. 

På grund av att sociala nätverkstjänster ger möjligheten att bevara vänskap över nästan hela 

världen, bidrar det med socialt kapital geografiskt. Att söka på Facebook kan även ge en 

överblick i hur olika grupper ser ut och fungerar genom att exempelvis se vilka intressen 

medlemmar har. Detta kan vara anledningen till att många har en relativt öppen Facebook 

sida, vilket är resultatet i Joinssons (2008) stencil, dvs. att socialt kapital byggdes upp genom 

sociala nätverkstjänster. Den visade dessutom att kontroll för användare i hur begränsningar 

över personlig information regleras. 

 

Pia Södergård (2007) visar i sin avhandling att Internet har integrerat in i människors 

vardagsliv och att det har blivit ett verktyg i så väl arbetet, skola, fritid, kultur och politik. 

Utifrån detta är aspekten för enskilda människors tillgång och hantering av information 

igenom sociala medier viktig. Ungdomars kunskap och användning av Internet innebär både 

risker och möjligheter. Risker är exempelvis pedofili och tillgångar att söka upp personlig 

information och möjligheterna är exempelvis kunskap kopplat till arbetsmöjligheter. Utifrån 

Internet och informationsbegreppet, finns det tre utgångspunkter; information som process, 

vilket innebär förändring av det som redan existerar; information som kunskap, vilket används 

i syfte för kunskap som kommuniceras; information som föremål, vilket menas med 

information som används genom text och dokument. Utifrån information i arbetet, existerar 

det så väl informations- behov, -sökning och användning, vilket i jämförelse med vardagslivet 
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i detta sammanhang många gånger är gemensamt på olika sätt (ibid). Urban Carlén (2010) 

som är en forskare i informationsteknologi, genomförde en avhandling som bland annat 

visade att professionella har en betydande roll online.   

 

Nigel Parton (2009) menar att socialsekreterares vardag i stora drag är den tekniska 

utvecklingen i insamling av information. Det innebär att det har skett en övergång från direkta 

sociala klientmöten till tekniska insamlingssystem. Han menar att direkt kontakt alltid har 

varit ett sätt att samla in data, men att det nu är elektroniken som reglerar information i socialt 

arbete för klienter i stor utsträckning. Å ena sidan menar Parton (2009) inte att det är ett nytt 

fenomen, utan växande genom att ICT gör att det har utvecklats desto mera de senaste åren. Å 

andra sidan hävdar Giffords (2009) att den virtuella världen är ett relativt nytt fenomen, med 

online som ett aktuellt sätt att kommunicera.  

 

Enligt Parton (2009) har ICT fått en mycket större betydelse för verksamheterna under senare 

år och förändringstakten är stor. Vikten ligger i hur det elektroniska informationssättet av 

kunskap skall appliceras i socialt arbete. Författaren diskuterar om risken av att information 

kan bli borttappad, eftersom elektronisk information inte kan visa exakt om berättelserna 

uppfylls eller går förlorade. Detta på grund av skillnaden från direkta möten med en klient är 

att databaser ger utryck istället för individen. Det handlar bland annat om ansvaret av att 

samla in information, som grundas på kunskap i socialt arbete från databaser. 

 

Förväntningar på kunskap genom databaser kan vara problematisk menar Parton (2009), 

eftersom socialarbetare inte längre försöker förstå varför och hur klienter beter sig för att 

agera efter insamlad information. Några av följderna av datainsamlingen gör att det blir mer 

öppet och tillgängligt, men även mindre handlingsfrihet för socialarbetare. En konsekvens 

som bidragit är att det administrativa är tidskrävande och tiden för mötet med klienter har 

minskat på grund av den tekniska utvecklingen. Parton (2009) menar att detta påverkar den 

kunskap socialarbetaren samlar in. Det positiva är att det har ökat det kulturella perspektivet 

till insamling av data, dock är det svårt att få en hel livshistoria. Något inför framtiden är att 

införa specifika datasystem för olika områden i socialt arbete (ibid).  
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I och med att Internet allt mer influerar i olika sammanhang i praktiken för både 

patienter/klienter och professionella, ger detta möjligheter att söka upp information online 

(Clinton, Silverman & Brendel, 2010). Utifrån PTG reflekteras profession och etik, då det inte 

bara gäller Google som sökmotor utan även andra av Internets sökmotorer. När dessa 

informationssökningar utförs, ger det en stor bredd av upplysningar om patienter, exempelvis 

genom bilder, relationsstatus och andra detaljer. Övriga sökmotorer som kan användas online 

kan vara den tidigare nämnda sociala nätverkstjänsten Facebook. Problematiken av en 

informationssökning, är att det kan påverka relationen och behandlingen på grund av att det 

kan bli fokus på personliga detaljer och otydliga gränser, oavsett om patienten/klienten har 

delat med sig informationen frivilligt eller inte. Internet har blivit en gemensam mötesplats för 

den nya generationens professionella funktioner, då Internet är något som används i det 

dagliga livet. Det professionella arbetet kan innebära att etiska aspekter kan komma att 

glömmas bort, eftersom Internet är tillgängligt och används av olika anledningar. Samtidigt 

hävdas att PTG kan vara ett användbart redskap i arbetet. I detta sammanhang finns det ett 

behov av riktlinjer i att söka social information om patienter (ibid). 
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5. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel kommer jag att redovisa teorierna jag använder mig av till min analys. Jag 

presenterar socialt kapital som har utvecklats av Putnam. Sedan använder jag mig även av 

KASAM, vilket menas med känsla av sammanhang, då jag utgår från Antonowskys syn på 

det. Jag valde dessa teorier eftersom jag ska undersöka kunskap och användning av sociala 

medier utifrån socialsekreterares perspektiv.  

5.1 Socialt kapital 

Enligt Robert D. Putnam (2006) bygger socialt kapital på att skapa relationer i sociala 

sammanhållningar. Putnam (2006) menar att socialt kapital bland annat kan visa på 

betydelsen av Internet och diskuterar om virtuell kommunikation kan ta över den sociala 

gemenskap som pågår i verkligheten. Författaren hävdar att virtuell kommunikation har ett 

motstånd, som dock hävdas öka den sociala sammanhållningen. Förr i tiden var detta 

telefoner, vilket gjorde det möjligt för människor att hålla kontakten med släkt och vänner 

globalt. De negativa konsekvenserna telefonen har skapat är bland annat minskning av 

personliga möten mellan människor. Det positiva är att det har minskat ensamhet. Telefonen 

uppfattas även vara ett komplement i människors nätverk. Den personliga kommunikationen 

bidrog även till ökade möjligheter och det redan befintliga kommunikationen växte (ibid). 

 

Putnam (2006) menar att socialt kapital i förhållande till Internet är en form av virtuell social 

samhörighet online. Även att det är ett redskap för att överföra information, vilket kräver 

ett… ”socialt sammanhang för att vara meningsfullt”(Putnam, 2006:181). Relationer kan även 

via sociala medier skapa tillit och sammanhang. Författaren menar att det ökar flera olika 

sorters kapital, bland annat det intellektuella kapitalet i form av att information kan vara 

lättåtkomligt. Å ena sidan kan nätet ge en känsla av samma sociala närhet som i verkligheten. 

Å andra sidan ger den verkliga verbala kommunikationen en djupare kontakt än vad den via 

Internet kan ge. Den kommunikation som sker via datorer påstås minska förtroendet i möten 

som är anonyma på grund av att de icke verbala signalerna kan avläsas. 

Socialiseringsprocessen i det sociala kapitalet ger antingen tillit eller misstro. Kritiken mot 

teorin ligger bland annat i uppfyllt socialt kapital kan en allt för hög dos av jämlikhet kunna 

minska friheten för individer (ibid). 

 

Bo Rothstein & Staffan Kumlin (2001) menar att socialt kapital är en process i hur saker och 

ting fungerar i förhållande till utvecklingen. Dessutom att detta kan skilja sig mellan 
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geografiska områden. Det sociala kapitalet innebär att individer känner ett förtroende och tillit 

till andra medmänniskor igenom att delta i olika nätverk, exempelvis lokala organisationer.  

 

Enligt Rothstein & Kumlin (2001) innebär uttrycket ”bowla ensam” att individers sociala 

nätverk inte längre bygger på att vara tillsammans utan att vara ensam. Detta i jämförelse med 

det uppfyllda sociala kapitalet, vilket är motsatsen. Kopplat till min undersökning, är det så att 

socialsekreterarna känner tillhörighet i deras relationer via sociala medier eller ser de risker i 

att de inte gör det - ”bowlar ensamma”?  

5.2 KASAM - känsla av sammanhang 

Aaron Antonowsky (2005) hävdar att KASAM (känsla av sammanhang) är när människor 

upplever en känsla av sammanhang i frågan om hälsa eller ohälsa. KASAM fokuserar således 

på sammanhangets betydelse, i detta fall inom det sociala arbetet och vad sociala medier kan 

betyda för att medverka till upplevelsen av KASAM (eller dess motsats). Definitionen på 

KASAM innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det vill säga om människor 

tar emot och upplever information eller inte. Utifrån de tre aspekterna ovan handlar det om att 

undersöka i vilken nivå individer upplever dessa (Antonowsky, 2005): 

 

1. Med begriplighet menas hur individer upplever information i helhet, tydligt eller otydligt. 

2. Hanterbarheten innebär hur individer upplever att de har redskap att hantera den 

information som kommer in.  

3. Den som sammansvetsar de ovan är meningsfullhet, vilket menas med hur individer är en 

del av processen av erfarenheter eller inte och betydelsen av detta.   

 

Utifrån detta skall de tre punkterna värderas som helhet, det vill säga hur de uppfylls i 

förhållande till var och en (Antonowsky, 2005). Detta innebär bland annat att det är en 

livserfarenhet, då alla tre punkter behövs uppfyllas för att uppnå KASAM. Teorin KASAM 

för min studie, ställer frågan om användningen av sociala medier och kunskaper ger en känsla 

av sammanhang för socialsekreterarna i deras arbete? Eller ser de bara risker för att 

sammanhanget försvinner och tekniken tar över?    
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6. METOD  

I detta kapitel kommer jag att gå igenom hur jag har gått till väga i min studie. Först berättar 

jag vilken vetenskapsteoretiska ansats jag använder. Sedan kommer den metod jag har valt till 

min undersökning. Därefter tar jag upp hur mitt urval ser ut och hur jag har gått till väga. 

Efter detta diskuterar jag de etiska aspekterna med min studie. Till sist skriver jag om mina 

förkunskaper.   

6.1 Vetenskaplig ansats  

Då mitt syfte är att beskriva socialsekreterares kunskap och användning av sociala medier i 

det dagliga arbetet med klienter utgår jag från en beskrivande fenomenologisk ansats, vilket 

syftar till att beskriva olika fenomen/företeelser. Fenomenologin innebär att de som deltar 

uppfattar sina handlingar som betydelse- och meningsfulla. Forskarens uppgift blir i detta 

sammanhang att inhämta och tolka respondenternas beteende och handlingar (Bryman, 2011; 

Grønmo, 2006).  Utifrån detta väljer jag ut socialsekreterare som är anställda inom en 

verksamhet i en kommun. Beskrivande studier tar upp hur olika samhällsförhållanden faktiskt 

är eller förändras (explorativa problemställningar). De har således till syfte att belysa fenomen 

i samhället, vilket kan ge nya och obekanta aspekter på samhället för att utveckla ny kunskap 

om fenomen (Bryman, 2011; Grønmo, 2006).  

6.2 Kvalitativ metod 

För att nå den kunskap jag söker enligt fenomenologisk ansats, använder jag mig av 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod i syfte att undersöka socialsekreterarnas kunskap 

och användning av sociala medier i sitt arbete. Jag har genomfört intervjuer genom 

semistrukturerade intervjuer, både enskilda och informella gruppintervjuer med öppna frågor 

med socialsekreterare i en kommun (fallstudie). Anledningen till att jag väljer den 

semistrukturella formen, är på grund av att det ger möjlighet till ett bredare och mer flexibelt 

informationsutbyte (Bryman, 2011). Den informella gruppintervjun utförs med fler personer 

samtidigt, vilket innebär att jag leder samtalet i gruppen. Detta leder till att en större mängd av 

uppfattningar kommer fram inom gruppen (Grønmo, 2006: Trost, 2005). Genom att intervjua 

socialsekreterarna enskilt, (respondenterna/informanterna), får jag lättare en uppfattning på 

hur var och en förhåller sig till sociala medier (Grønmo, 2006).  

 

Beskrivande studier tar upp hur olika samhällsförhållanden är, varierar eller förändras 

(Grønmo, 2006). De fördelar en kvalitativ metod ger genom intervjuer med öppna frågor, är 
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att det ger mer frihet för de intervjuade att få fram det viktiga. Å ena sida kan en nackdel 

uppstå om vi hamnar utanför ämnet, å andra sidan kan betydelsefulla saker komma fram. För 

att undvika det förstnämnda förberedde jag en guide med intervjufrågor innan mötet. I 

jämförelse med kvantitativa metoder, kan kvalitativa metoder ändras under tiden. Den 

kvalitativa metoden har passat min studie, eftersom mina frågeställningar är av en bredare art 

och respondenterna gav svar på mina frågor. Utifrån samtyckesprincipen i de enskilda 

intervjuerna, informerades respondenterna med blankett som skrevs under vid sammankomst 

tillfället, eftersom tid och plats överenskoms innan samtycke diskuterades. I gruppintervjun 

skrevs samtycket under vid sammankomst tillfället efter information om studien (ibid).    

6.3 Urval  

Eftersom jag önskade intervjua socialsekreterare som arbetar inom barn, ungdom och familj 

enheter (IFO), kontaktade jag en kommun för att få kontakt med respondenter. Utifrån 

fallstudiedesign valde jag en medelstor svensk kommun i södra Sverige. I kommun X 

intervjuade jag sex socialsekreterare från IFO-verksamheten, varav två stycken på en 

arbetsplats och de återstående fyra på en annan. Förklaringen till att jag fick utföra 

undersökningen på olika arbetsplatser var för att få tillräckligt antal intervjupersoner. Mina 

respondenter består av sex stycken socialsekreterare, varav två stycken på en arbetsplats och 

de återstående fyra på en annan. I studien deltog samtliga som arbetade under den tiden jag 

var där. Jag valde självselektionsurval, eftersom jag kontaktade biträdande chefer, som i sin 

tur informerade och namngav socialsekreterare, som sedan anmälde sitt intresse.  

 

Konsekvenserna av mitt tillvägagångssätt, är att jag inte har någon kontroll över vilka den 

biträdande chefen informerar åt mig, vilket kan leda till att färre vill delta i min studie. 

Dessutom var det kanske så att de som har mest kunskap om sociala medier inte tillfrågades, 

utan istället de som bedömdes ha tid att medverka. De fördelar som urvalet kan ge är att den 

biträdande chefen har vetskap om vilka socialsekreterare som arbetar med barn och familj och 

kanske även använder sociala medier privat eller i arbetet. På grund av detta kan ge det mig 

den mest korrekta informationen för min studie. De nackdelar som kan uppstå är att det kan 

vara problematiskt om de som är mest erfarna i sociala medier väljer att inte delta i min 

studie. En annan nackdel är att jag inte har kontrollen själv över hur informationen beskrivs, 

vilket kan minska antalet intresserade deltagare. Andra fördelar med detta tillvägagångssätt är 

att chefen vet var och när det är lättast att fånga upp socialsekreterarna.  
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6.4 Genomförande och analysmetod 

Mitt arbete började med att jag sökte efter litteratur och forskning kring Internet och socialt 

arbete. De databaser och sökmotorer där jag sökte efter information och forskning var; 

Google Schoolar, Lun.se Internwebb, Social Service Abstract, Psycinfo, Doaj, Libris, Sociala 

nätet med flera. Sökord jag använde var bland annat; socialt arbete i media, socialt arbete på 

Internet, sociala medier, socialtjänst, sociala nätverk online, Facebook, social work, social 

media, digital communications, social media in social work och social networks. Det har 

forskats kring den sociala nätverkstjänsten Facebook. Därigenom hittade jag en del om ungas 

beteendemönster på Internet och behovet av att vuxna finns där. Jag fann problematiken kring 

användning och dess gränser i sociala medier privat och i arbetet. Även om socialarbetare 

befinner sig på Internet tycks inte forskningen följt dess utveckling mellan klient och 

socialsekreterare.  

 

I den empiriska delen av min studie genomförde jag sex stycken enskilda intervjuer. För att få 

fler aspekter utförde jag sedan en gruppintervju med tre av dem som redan hade intervjuats 

enskilt. Frågorna till gruppintervjun utvecklades utifrån de tidigare enskilda intervjuerna (se 

bilaga 2). Min analys omfattade både de enskilda intervjuer och gruppintervjun och samtliga 

analyserades tematiskt. Detta ger en analys till varje tema utifrån mina frågeställningar. Enligt 

Trost (2005) kan man skriva ut sina intervjuer efter transkribering och stryka över med penna 

för att kunna analysera, vilket jag har gjort i min studie. Detta har lett till de underrubriker 

som jag sedan redovisar och analyserar resultatet i. 

6.5 Etiska överväganden  

Enligt Grønmo (2006) ska jag som forskare utgå från vissa principer när det gäller det etiska 

aspekterna. En av dem är samtyckesprincipen. Därför skrev jag först ett informationsbrev till 

biträdande chef (se bilaga 2), där de delar som är relevanta i min studie tas upp för att 

informera om studien och få samtycke. Jag informerade även samtliga deltagare att materialet 

behandlas anonymt, enligt konfidentialitetskravet(se bilaga 3). Information om de möjligheter 

och risker studien kan ge för både organisationen och socialsekreterare gavs till deltagande 

enligt informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte kan 

identifieras varken till plats eller identitet (se bilaga 3). I resultatet ger jag inte alltid 

hänvisningar till citat, då vissa känsliga svar skulle kunna avslöja vem av respondenterna som 

har sagt det. Därutöver har jag förhålligt mig till denna princip genom att jag har förvarat 

mina inspelningar på ett säkert ställe liksom min transkribering. För att inte sprida materialet i 
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andra syften uppfylls även nyttjandekravet, då jag endast avser använda mitt material för min 

studie.  

 

Utifrån Jacobsen (2007), kan man betrakta socialsekreterarna som aktörer anställda i 

offentliga sammanhang. Jag fokuserar på organisationens aktörer i helhet och avser mycket 

begränsat beröra individers privatliv. Enligt Rosmari Eliasson (1995) kan perspektivval ge 

nya möjligheter till kunskap genom mångfald av människors erfarenheter. Min studie kan ge 

ökad medvetenhet hos socialsekreterarna om nya möjligheter och kunskaper, eftersom utbytet 

av erfarenheter och tankar genom intervjuerna kan ge ökad kunskap i arbetet. Forskare kan 

leda respondenter till att ge förväntade svar på frågor, vilket jag beaktat så att korrekt 

information om undersökningen kom fram. Dessutom gällde det även att undvika att resultatet 

påverkades av förväntningar genom att ställa frågor som delvis kunde ge förväntade svar. 

Vetskapen om att chefen visste om vilka som ställde upp kan ha bidragit till att 

respondenterna svarade som de trodde och förväntade att chefen ville att de ska svara 

(Grønmo, 2006). 

 

Andra aspekter på samhället och allmänheten utifrån risker och möjligheter för organisationen 

som kan förekomma, är om blir ett negativt utfall i min studie om exempelvis 

socialsekreterarnas arbete i sociala medier inte skulle visa sig i positiva resultat. Detta skulle 

på lång sikt kunna leda till mindre användande av sociala medier för organisationen. 

Samhällsnyttan av studien kan vara att den leder till ökad förståelse av socialsekreterarnas 

arbete i sociala medier. Samma gäller för samhället, då studien kan ge ökad förståelse genom 

att de intervjuade socialsekreterarna för kunskapen vidare till exempelvis kollegor. Då nyttan 

av studien anses överväga eventuella risker, bedöms undersökningen värd att genomföras 

(Grønmo, 2006).  

6.6 Förkunskaper 

När jag först började med att fundera på vad jag ville skriva för uppsats, var jag intresserad av 

förebyggande arbete och bestämde mig för att observera fältarbetare inom socialtjänsten. Jag 

träffade fältarbetsgruppen tre gånger innan jag intervjuade två fältarbetare. Under denna tid 

upptäckte jag att några i arbetsgruppen använde sig av Internet sidan Facebook i sitt arbete. 

Fältstudie tiden väckte en nyfikenhet hos mig, eftersom jag uppfattar mig själv vara en som 

använder mig av sociala medier privat. Vad fältstudien betyder i min undersökning är att de 

erfarenheter jag fick kan ha påverkat mitt resultat positivt, eftersom jag kunde ställa vissa 
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specifika frågor till respondenterna. Dessutom hade jag redan under förstudien fått vissa 

kunskaper om ämnet sociala medier i socialt arbete. Jag har i min tolkning av resultatet 

försökt förhålla mig objektiv, genom att vara extra kritisk tänkande i analysen och 

diskussionen.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet redovisar mitt empiriska material, vilket jag erhöll genom kvalitativa intervjuer med 

sex stycken socialsekreterare i en kommun på två olika arbetsplatser. För att kunna analysera 

mitt empiriska material, använder jag mig av teorierna socialt kapital och KASAM för att nå 

den kunskap jag vill. Först presenterar jag deltagarna, för att sedan komma in på mina tre 

teman. I varje tema bakas mitt resultat in med analys.  

7.1 Presentation 

För att bevara respondenternas identitet har jag namngett dem, det vill säga fingerade namn 

(Grønmo, 2006; Trost: 2005). Samtliga arbetar och är anställda socialsekreterare i barn, 

ungdom och familj enheter. Erik är drygt 20 år och är utbildad socionom, med intresse för 

musik, språk och religion. Bea är i 30 årsåldern och är utbildad socionom. Bea är bland annat 

intresserad av trädgårdsarbete, musik och barnfrågor. Anna är i 40 årsåldern och är socionom. 

Hennes intressen är trädgårdsarbete, naturen och hästar. Sanna, som är i 50 årsåldern och är 

socionom, intresserar sig för att läsa och resa. Martin är drygt 50 år och har jobbat många år i 

socialt arbete. I grunden är han beteendevetare med intresse för träning och musik.  Karin är i 

40 års åldern och utbildad socionom och hennes intressen är familjen, resa och böcker.  

7.2 Kommunikation, information och kunskap  

I detta avsnitt kommer jag att utgå från vad respondenterna berättade kring framförallt 

kommunikation och information inom sociala medier. Det som kom fram var att en del av 

dem såg sociala medier som ett verktyg i sitt arbete, genom att exempelvis hämta information 

för att öka sina kunskaper eller kommunicera med. De som använde sociala medier privat och 

i arbetet menade att de blev indirekt påverkade av sociala medier. Trots att det visade sig att 

de använder sociala medier olika mycket, hade de synpunkter på hantering av sociala medier 

både i dagsläget och för framtiden.  

 

”Om jag söker en bok eller mentalisering, jag är intresserad av mentalisering. Det 

vill jag lära mig mer om och då kan jag ju skriva mentalisering och shoof så får 

jag upp hur mycket som helst som jag kan, så på så vis är det jättebra!” 

 

För samtliga respondenter är sociala medier ett sätt och ett forum där de kan inhämta 

information, kunskap och ett sätt att kommunicera. Några anser även att sms och 
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mobiltelefoni räknas som sociala medier, eftersom några menar att det finns Internet i 

mobiltelefoner. På så sätt menar de att telefonen och sms är sociala medier och ett verktyg, då 

några använder sms mer än vad de använder mejl och föredrar i nuläget att använda sig av 

sms. ”Många människor kan hantera det”. Några menar att utifrån barnperspektivet är det 

många barn som umgås direkt efter skolan via sociala medier, vilket är en kunskap om 

exempelvis risker som behövs i socialt arbete. Utifrån KASAMs tre utgångspunkter, kan 

några av respondenternas användning av sociala medier associeras till den första punkten, 

eftersom de använder sociala medier för att hämta information och kunskap. 

 

”Det har ju till och med hänt utanför arbetstid att jag har fått ett sms någon gång, 

till exempel om det är en mamma som insjuknar på kvällen så har hon kunnat 

smsa till mig för att ställa in imorgon”.  

 

När samtliga använder mejlen så är det oftast till andra handläggare som de bokar tider hos, 

ett tillvägagångssätt som de upplever som snabbt, smidigt och tillgängligt. Några berättar att 

de endast använder sociala medier i form av mejl i arbetet, men får de ett mejl ringer de oftast 

upp istället för att svara via mejlen. Några upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om 

sociala medier, utan snarare brist och att det kanske finns sätt de kan använda sociala medier 

men inte vet hur. Detta i motsats till några andra som upplever att de har god kunskap om 

sociala medier. Utifrån hur en del av respondenterna påverkas i sitt arbete är att det är mycket 

budskap om snabba, enkla, generaliserade lösningar som oftast förmedlas via sociala medier. 

Till detta menar vissa att för mycket information kan göra människor osäkra. Däremot 

upplever några att de påverkas av sociala medier på något sätt, medan andra inte vet om eller 

hur de blir påverkade. Några använder mest sociala medier för att hålla kontakten med 

bekanta, ha lite koll och minska ensamhet. ”Facebook är ju väldigt mycket att ha koll på folk 

faktiskt”. Detta beskriver att de känner KASAM beroende på hur de upplever att de blir 

påverkade av sociala medier.  

 

Samtligas resonemang kring att de använder mejl i sitt arbete, främst till kollegor, kan tolkas 

som att de känner att de har det som man benämner socialt kapital. Genom att samtliga 

skickar mejl till varandra i arbetet blir det som en social sammanhållning i den virtuella 

kommunikationen. De uppfattas även anse att det blir en social sammanhållning för de 

klienter som använder sociala medier att kommunicera med. Dock tolkas det som att den 

virtuella kommunikationen inte tar över den verkliga, vilket Putnam(2006) menar att den gör. 
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Samtliga deltagare uppfattas se sociala medier som socialt kapital, utifrån att det är ett redskap 

att överföra information och ser detta som meningsfullt. Dock är det delade meningar om det 

är meningsfullt eller inte även om det är ett redskap, vilket inte stämmer överrens med 

Putnams(2006) sociala kapital. Dock uttrycker en del att de använder sociala medier enbart 

för att hämta information och inte kommunicera med. 

  

”Jag tänker till exempel en ung pappa som jag jobbar med då han och jag alltid 

har ringt varandra. Och så helt plötsligt började han kontakta mig via mejl och då 

svarade jag givetvis honom via mejl”. 

 

Några av respondenterna menar att de kommunicerar när det är på initiativ från klienten, detta 

tycks ge dem och klienter en känsla av sammanhang(KASAM). Detta kan även uppfylla det 

sociala kapitalet, vilket innebär att kommunicera med sociala medier. Dock tar inte de 

virtuella kommunikationerna över den som pågår i verkligheten, exempelvis då vissa 

uttrycker att de kommunicerar via mejl men känner inte att det är något de alltid använder. En 

stor del av respondenterna använder den sociala nätverkstjänsten Facebook privat, medan 

vissa inte gör det. En del uttrycker att de läser bloggar och olika sorters forum. Det framgår i 

intervjuerna att ingen av respondenterna använder sig av sociala medier i någon högre 

utsträckning i arbetet mer än mejl. En del menar att de glömmer bort att erbjuda den 

möjligheten. Trots att de inte får ha klienter som vänner, så har vissa blivit tillfrågade av barn 

som är deras klienter att bli vän. ”Och det är ju väldigt svårt, får man en vän förfrågan från en 

tioårig trasig tjej, så är det inte så sjyst att noccha den”. Detta upplevs dock väldigt sällan och 

att det är undantagsfall hos samtliga.  

 

Några uttryckte en indirekt påverkan av kunskap av sociala medier. För att belysa den 

indirekta påverkan var det en respondent talade om ett videoklipp som lades upp på Facebook 

om föräldrar som åt upp sina barns godis, vilket dennes vänner på Facebook tyckte var 

underhållande. Respondenten menar att detta visar vilken värdegrund man har och kan på sätt 

användas indirekt i arbetet, exempelvis kring föräldraskap. Fler deltagare menar att de 

indirekt kan ta del av information i arbetet med klienter på många olika sätt, men inte att 

kommunicera med. Ett annat sätt de påverkas indirekt i deras arbete, är på grund av att de kan 

se information vad folk tänker kring exempelvis barn. Deras uttryckta indirekta påverkan av 

sociala medier uppfattas både vara medvetet och omedvetet, i och med att de själva uttrycker 

det. Putnams (2006) att ”bowla ensam” kan tolkas som att den indirekta påverkan tillhör det 
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sociala kapitalets ”virtuella samhörighet”. Utifrån KASAM första punkt begriplighet, 

uppfattas sociala medier både tydligt och otydligt, så som socialsekreterarna beskriver en 

indirekt påverkan. Då KASAMs tre utgångspunkter ska undersöka kring vilken nivå som 

uppfylls eller inte i helhet, uppfattas begripligheten både svag och stark i ovan nämnda 

exempel. Exempelvis påverkas de indirekt oberoende av hur mycket eller lite de använder 

sociala medier.   

 

En del upplevde tydlighet i den information som överförs och kände att de hade kunskap att 

hantera sociala medier, dock upplevde de att det var svårt att se meningsfullhet i alla 

situationer. Å ena sidan uppnår man KASAM genom att uppfylla utgångspunkterna i helhet, å 

andra sidan då en del utryckte den känslan som svår att uppnå, är det tveksam om de uppfyller 

KASAM. Den andra punkten för att uppleva KASAM, innebär i detta sammanhang hur 

socialsekreterarna hanterar sociala medier som ett redskap och dess information. Hur de 

hanterar sociala medier i arbetet kan ses utifrån att de använder sms och mejl för att 

kommunicera och upplevs både vara medvetna och omedvetna. Utifrån socialt kapital kan det 

tolkas som att sociala medier tar över den verkliga kommunikationen, eftersom de utrycker att 

de påverkas indirekt. Det som finns i sociala medier uppfattas som en verklighet med lika 

djupt värde som en kommunikation och information i verkligheten.  

 

Fyra av de sex socialsekreterare som deltog uttrycker en önskan och behov av att de ska vara 

mer tillgängliga i sociala medier, vilket kan betyda att de vill uppnå en djupare social 

samhörighet med klienter (socialt kapital). Utifrån Putnams (2006) sociala kapital i frågan om 

att virtuella kommunikationer ökar redan befintliga relationer, menar och uttrycker samtliga 

deltagare att det är ett komplement. Några av respondenterna menade att nätverktjänster som 

exempelvis Facebook och/eller ett sök via google är där de skulle vilja synas liksom något i 

stil med råd och stöd via sociala medier för deras klienter och allmänheten skull. Några av 

deltagarna menar att sociala medier i verksamheten de arbetar i skulle fungera som 

marknadsföring. Ett exempel på svårigheter i detta kan vara att människor har olika behov, 

vilket de menar kan påverka när man ses i verkligheten. En del såg det som en självklarhet att 

man ska synas i sociala medier för att det ger möjligheter. På detta sätt menar de att det är ett 

bra sätt och ett bra verktyg att informera med till klienter och allmänheten.  

 

Det finns många forum på Internet där föräldrar kan ställa frågor till vart de ska vända sig 

eller vilket stöd de ska ha. ”Dom skriker ju efter råd på ett eller annat sätt på olika forum”. 
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Några menar att de som är professionella bör träda fram, då privatpersoner inte har den 

kunskapen som socialsekreterare har, även om det i vissa fall bidrar till negativa bilder om 

socialsekreterare. ”Någon som har kontakt med oss antingen är nöjd eller missnöjd med oss 

skriver det”. Samtliga upplever att sociala medier har stor betydelse för ungdomar, eftersom 

det är lätt tillgängligt, men även att sociala medier inte har så stor betydelse i socialt arbete. 

En del uttrycker att de tror att sociala medier betyder mindre än vad det behöver göra. 

”Facebook finns ju där även om man inte använder det”. En aspekt som togs upp var om att 

äldre kanske har lättare att se baksidor med sociala medier. En del upplever att det inte finns 

något större intresse från ledningen av att använda sig av sociala medier. Att 

socialsekreterarna i kommunen önskar en ökad användning av sociala medier, kan tolkas som 

att de har en vilja att uppnå en högre känsla av sammanhang (KASAM). Trots att kommunala 

riktlinjer existerar för Internetanvändning, uppfattas de ha ett behov att dessa uppdateras och 

tydliggöras. I detta avseende uppfyller de inte kraven för KASAMs första punkt. 

  

På grund av att respondenterna anser att människor i samhället ser på socialtjänsten negativt, 

menar de att det är viktigt att de börjar träda in mer i sociala medier. ”Vi sitter ju en position 

där vi inte kan säga någonting, men vi, någonting kan vi ju säga, någonting kan vi ju 

påverka”. Utifrån KASAMs (Antonowsky, 2005) tredje utgångspunkt kan exemplifieras hur 

socialsekreterarna upplever betydelse och meningsfullhet i processen av erfarenheter av 

sociala medier i deras arbete med klienter. Utifrån socialt kapital, analyserar jag hur den 

lokala utvecklingen av sociala medier uppfattas av socialsekreterarna, vilken är svag. Utifrån 

teorin om det sociala kapitalet, vill jag belysa hur socialsekreterarna upplever ”socialt 

sammanhang för att vara meningsfullt” (Putnam, 2006:181). Utifrån KASAM, analyserar jag från 

de tre nivåerna för att uppnå känsla av sammanhang. En del har funderat på hur de skulle 

kunna använda sociala medier på andra sätt. ”Det är där man stannar och tänker jaha hur ska 

vi göra detta meningsfullt?”. Samtliga anser att det inte bara ska vara en massa generella råd, 

utan något meningsfullt. De berättar att socialarbetare träffar klienter i så många olika 

sammanhang och på så sätt behöver ta mer hänsyn till skillnader. De menar att ju mer 

förståelse de har om olika forum i samhället, desto mer förståelse och mer hjälp kan de ge 

klienter. 

”Att de då på något sätt kan se varandra där så att dem skapar också ett socialt 

sammanhang med varandra”.  
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7.3 Kunskap genom användning 

Avsnittet behandlar socialsekreterarnas kunskapsform genom att den kunskap och erfarenhet 

de har fått beror på om de har använt eller inte använt sociala medier privat. Detta uppfattas 

bland annat bero på personligt intresse av sociala medier.  

 

Det framkom att respondenterna ligger på olika kunskapsnivåer när det gäller kunskap kring 

sociala medier. Några uppfattas känna ett visst motstånd och några känner inte att de har fått 

kunskap om sociala medier som kan vara användbart i sitt arbete. Några berättar att de känner 

till Twitter, Facebook och lite bloggar. En del av deltagarna uppfattar att de har lite kunskap 

om hur sociala medier fungerar och använder det varken privat eller i arbetet. Andra däremot 

anser sig en del ha goda kunskaper om sociala medier och använder det dagligen. Kunskap 

om sociala medier i arbetet, anser några är en erfarenhet man får genom att använda sociala 

medier. Utifrån socialt kapital kan det intellektuella kapitalet jämföras, med ju mer de har 

använt sociala medier ju mer kunskap och förståelse har de mot klienter.   

 

”Det märker jag främst, min lilla syster hon är ** år och hon är så här hon över 

öser ut sig känslor på dessa medier då, och då kommer jag där med pekfingret och 

säger så här ska du inte göra och då tycker jag ändå att jag har någon slags 

kunskap. Jag har koll på vilka risker som finns”. 

 

Hälften upplever att de har kunskap om hur det fungerar och hur de kan använda det. 

Respondenterna menar att det är något de har lärt sig att använda sociala medier genom åren. 

”Jag är ju väldigt mycket på Facebook när jag är ledig, så där har jag ju lärt mig en del”. 

Några har fått kunskapen av att använda sig av mejlen. ”Den har man ju bara lärt sig”. Utifrån 

KASAM beror kunskapen på erfarenhet av sociala medier. I förhållande till utvecklingen av 

dessa sociala medier och socialsekreterarnas process i att följa den. 

 

Utifrån KASAM anses deras kunskaper om sociala medier i arbetet varierar bland deltagarna, 

dvs varierar upplevelsen av om de har kunskapsluckor, om de vill ta emot kunskap om sociala 

medier för klientarbete eller om de ser kunskapen i sin helhet och har redskap att hantera 

detta. Hur detta påverkar KASAM i deras arbete kan variera. Å ena sidan diskuterar de bara 

hur de skulle kunna uppnå meningsfullhet genom att använda sociala medier i arbetet och inte 

privat. Å andra sidan menar några av dem att det handlar om att de ska ha en förståelse för att 
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kunna hjälpa klienter på bästa sättet. Utifrån respondenterna bero det inte på ålder, då de i 20-

30 års ålder inte alltid skiljde sig ifrån vad de i 50 års åldern hade för kunskap och i vilken 

utsträckning de använde sig av sociala medier i arbetet, utan utifrån tidigare erfarenheter av 

sociala medier. KASAM uppfattas i större utsträckning bero på erfarenhet av sociala medier.   

7.4 Möjligheter och risker  

Avsnittet kommer att behandla de risker och möjligheter respondenterna beskriver i 

användningen av sociala medier. Samtliga uttrycker att sociala medier både är positivt och 

negativt. Det positiva är exempelvis att de ser sociala medier som ett snabbt och smidigt 

redskap i deras arbete. Det negativa visade sig bland annat vara hantera sekretess mot klienter, 

då de uttrycker att det är svårt att veta hur de ska hantera det.  

 

De deltagare som har använt sig av sociala medier privat anser sig ha mer kunskap om både 

risker och möjligheter av sociala medier än de som inte använder det privat. Det kan tolkas 

utifrån socialt kapital och KASAM. Några menar att kunskapen även kan innebära hur det 

påverkar människor, det vill säga konsekvenser. Samtliga uttrycker att det är svårt att hantera 

sociala medier i arbetet.  

 

”Ja, det är inte bara att ha kunskap om sociala medier hur man ska använda det, 

utan man måste tänka vilka är konsekvenserna av det”.  

 

Citatet ovan kan tolkas utifrån socialt kapital, då samtliga resonerar att det som sociala medier 

kan kommas i konflikt med, är kännedom och anmälningsskyldigheten. Riskerna utgörs bland 

annat av att stöta på människor som är anonyma/identitet via sociala medier menar samtliga, 

då de inte kan nå personen när de fått information. Detta menar de är en risk för klienter, 

eftersom de upplever att de inte vet hur de ska hantera det. Några menar att det är lättare om 

det sker via telefonsamtal. ”Men är det ett anonymt mejl, vad gör man då?”. Å ena sidan 

menar någon att det kan vara något som utvecklas och som kan bli bättre, å andra sidan menar 

vissa att det är samma som i verkligheten. ”Sen vet jag inte om jag skulle få ett sms där det 

står hjälp jag blir slagen, om någon hade skickat det till mig, då vet jag ju inte hur jag hade 

hanterar det”. Vissa menade att administration tar upp stor tid, vilket de menar att sociala 

medier hävdar inte ska göra, medan andra befarar det motsatta. Putnams (2006) ”bowla 

ensam” kan analyseras utifrån samhörighet eller risker i att de inte ser att sociala medier är 
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tidskrävande. Utifrån KASAM känner inte alla en känsla av sammanhang, då exempelvis 

många menar att det krävs mer än information från sociala medier.  

 

Det positiva anser en del av respondenterna är dels att socialt arbete kan hänga med 

utvecklingen. Samtliga anser att de kan nå ut till fler grupper, speciellt utifrån mejl 

sammanhang. Fördelar med sociala medier menar de är bland annat att det är tidssparande och 

att det är lätt att få kontakt där, dock anser några tvärt om. ”Många berättar att de sitter och 

skriver mycket vid datorn”. De menar bland annat att det ger utrymme i att reflektera med att 

arbeta med sociala medier. Dock menar de att motsatsen är att det är lätt att bli missuppfattad. 

”Man hinner ju formulera sig lite, tänka efter lite”. De menar dock att det kan vara svårt är att 

veta vad en klient förväntar sig av att skriva ett mejl. Exempelvis om det inte finns några 

direkta frågor är det svårt att veta hur man ska behandla det. Fördelarna och möjligheterna 

med att exempelvis ha en Facebook sida, är om forumet gör så att saker som händer tas upp 

kontinuerligt. Detta kan möjligtvis göra att socialsekreteraren och klienten kommer närmre 

varandra och längre i behandlingen, vilket dock kräver att de är aktiva i en sådan grupp via 

sociala medier. ”Sen kunde man ha en öppen diskussion, fast det är ju alltid att man måste ha 

kontroll för vad som skrivs”.  

 

Konsekvenser menar ett par kan vara vad som förmedlas i kontakten via sociala medier. På 

grund av detta menar de att en informationssida på Facebook där man inte blir medlem, är ett 

bättre sätt för att skydda den privata sfären. Anledningen till citatet nedan är att det kan bli ett 

maktmissbruk och att det kan väcka misstänksamhet i relationen till klienten. Å ena sidan 

menar några att det exempelvis lätt kan bli missförstånd eller missar om han skulle chatta med 

klienter, å andra sidan menar någon annan tvärt om på grund av att de kan vara tydlig i det de 

skriver. En del upplever att det skapar ett behov av kontroll.  

 

”Som en sida och blir vän med klienterna här och då när man loggar in på deras 

privata, man kommer in i deras sängkammare på nått sätt, och där hör inte vi 

hemma känner jag”.  

 

Hälften av respondenterna uttrycker en risk i att ett privat Facebook konto kan bli kapat av 

klienter, speciellt för myndighetsutövare. ”Jag skulle ju till exempel aldrig vara med på 

Facebook”. Anledningen till detta var att några har kollegor som har fått sina konto kapade 

och ser därför en fara i det. Kopplat till Facebook ser några det som något de inte kan ha 
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privat. Samtliga menar att ett forum skulle göra att klienter kan skriva när som helst och att 

det skulle vara anonymt. Risken de ser i detta är att det kan vara möjligt att identifiera de som 

deltar, exempelvis om de får kännedom om något menar de att det är svårt att hantera, då 

källan inte är säker. En respondent berättar att det någon gång har hänt att någon mamma har 

bloggat att hon inte vill ha sina barn. Konsekvenserna är att de måste hela tiden veta hur de 

ska hantera sådana situationer. Anledningen är att de menar att man aldrig kan vara säker på 

vem det är som har skrivit på Internet, som i exemplet om bloggen ovan.  

 

Det positiva med att använda sociala medier i arbetet med klienter menar fler av de 

intervjuade socialsekreterarna är att de kan nå fler individer och att klienter kan nå dem på 

sina villkor. Nackdelen menar en del är att klienternas personliga uppgifter kanske inte 

behandlas lika säkert. Möjligheterna menar några är å ena sidan att det är ett smidigt- och 

tydligt sätt, å andra sidan att det är lätt att slarva bort uppgifter. Utifrån sekretessen menar 

samtliga att den måste hållas strikt på.    

 

Ungefär hälften av respondenterna upplever mestadels risker med sociala medier. Utifrån 

KASAM uppfattas de ta emot informationen otydligt, då de inte uppfattas se de möjligheter 

som några av de andra deltagarna gör. Å ena sidan kan det betyda att de har en medvetenhet 

vilken inte teorin tar upp. Det kan även innebära att de hanterar riskerna på så sätt att de 

värderar att inte vilja använda det i arbetet. Martin, Erik och Bea som uppfattas förespråka 

sociala medier i arbetet, uppfattas i helhet ha uppfyllt samtliga aspekter i de tre punkterna för 

att uppleva KASAM. Anledningen till att de både ser risker och möjligheter är att de ser 

sociala medier som ett redskap i deras arbete och betonar betydelsen av deras erfarenhet.  

 

Respondenterna uppfattades splittrade i hur sociala medier kunde jämföras med verkligheten.  

Några berättar att de får reda på mer om personen som skriver på Internet än om de träffas i 

verkligheten. Exempel på hur socialsekreterarna kan använda denna kunskap i sitt arbete 

relaterar de till om de läser en blogg. Då om någon skriver något som de känner eller tänker är 

det inte lika lätt att veta hur de ska hantera det och att det inte alltid är självklart när man ska 

lyfta något till ytan. ”Lite är det ju som att man läser någons dagbok, men att dem vet om 

det”. 

 

Samtliga uttrycker att det är svårare att applicera hur man ska använda det kring exempelvis 

sekretessen och ser det som en risk. Anledningen till att samtliga inte använder sociala medier 
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i arbetet så mycket är på grund av att de upplever att de inte har så mycket kunskap om hur de 

kan använda det. ”Vad är syftet? Och var ska vi synas i så fall? Och vad får det för 

konsekvenser eller fördelar?”. Här framkommer det att KASAMs tredje nivå inte uppfylls, 

eftersom meningsfullheten tycks vara diffus. Teorin socialt kapital, framhåller risken att den 

virtuella kommunikationen tar över den som pågår i verkligheten(Putnam, 2006). Detta sker 

dock inte på grund av att socialsekreterarna som använder sociala medier privat eller i arbetet 

inte låter den virtuella kommunikationen ta över. Å ena sidan uppfattar några att det är samma 

sak om man lämnar ett meddelande på telefonsvarare. Å andra sidan anser vissa att om det är 

ett nytt ärende måste de mer eller mindre få veta vem de är. Ett liknande exempel 

respondenterna beskrev var då de jämförde mejl och brev. ”Det är ju i och för sig samma sak 

med brev, men så det kanske är en vanesak”. Ett exempel som togs upp var om man som 

socialsekreterare kanske har en Facebook sida och råkar komma över information om en 

klient där. Dock menar de att det finns en möjlighet att detta kan hända på fritiden och på så 

sätt inte vet vad man ska göra med informationen. ”Den fanns ju inte innan, då var det 

skvaller på stan”. Sekretessen menar de måste vara en anledning till att de har riktlinjer om 

exempelvis att inte bli vän mer klienter på Facebook.  
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8. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att redovisa en sammanfattning av mina resultat utifrån min studie. 

Jag för även en metoddiskussion om mitt tillvägagångssätt. Efteråt resonerar jag kring mina 

egna funderingar om mitt empiriska material och tidigare forskning, samt förslag på vad som 

kan vara lämpligt att forska vidare om. För att förtydliga min analys visas nedan en skiss över 

de tre relationerna som kan förekomma inom socialt arbete: socialsekreterare-

socialsekreterare, socialsekreterare-klient och klient-klient. Utifrån dessa utgår jag från 

begreppen tillit, sammanhang och meningsfullhet.  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min uppsats är att beskriva socialsekreterares kunskap och användning av sociala 

medier i deras dagliga arbete med klienter. För att besvara syftet har jag tagit hjälp av tre 

frågeställningar:  

 

1. Vilken kunskap har socialsekreterarna om sociala medier i arbetet? 

2. Hur använder sig socialsekreterarna av sociala medier i arbetet? 

3. Ser socialsekreterare användningen av social medier i arbetet som risker eller möjligheter?  

 

Som tidigare nämnt belyser skissen ovan att det existerar tre olika relationer mellan 

socialsekreterare/socialsekreterare, socialsekreterare/klient och klient/klient. I relationen 

mellan socialsekreterare och socialsekreterare upptäckte jag från mitt empiriska material att 

det främst var så att socialsekreterarna använde mejl för att bestämma tider med varandra 

genom sociala medier. Relationen mellan socialsekreterare och klient visade sig främst bestå 

av en ökad kontakt genom sociala medier. Socialsekreterarna upplevde även en indirekt 

 

Klient 

 

Socialsekreterare 

 

Socialsekreterare 

 

Klient 
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påverkan av sociala medier i deras arbete med klienter. Relationen mellan klient och klient 

har jag inte i mitt empiriska material fått fram något kring eftersom jag inte har intervjuat 

några klienter i min studie. Däremot har min studie visat på att ungdomar använder sig av 

sociala medier, vilket kan innebära att de har kontakt med varandra på det sätt skissen ovan 

visar. Begreppen tillit, sammanhang och meningsfullhet är de jag tar som utgångspunkt i min 

diskussion.  

 

I denna studie har jag kommit fram till att socialsekreterare kunskap om sociala medier med 

tillhörande nätverkstjänster är olika beroende på hur mycket och vilket intresse och erfarenhet 

de har haft för sociala medier, oberoende av ålder. Detta på grund av att den delen av 

respondenterna som var yngre såg sociala medier i arbetet som något positivt liksom även de 

som var äldre. Den första frågeställningen tolkar socialsekreterarna som exempelvis Webb, 

(2006) och Parton (2009) menar, nämligen att sociala medier är ett sätt att inhämta 

information och kommunicera med, vilket kan uppfattas som att det kan bidra till 

sammanhang och meningsfullhet. Däremot tycks inte den verkliga kommunikationen ta över 

den virtuella, vilket Parton (2009) och Putnam (2006) menar. Socialsekreterarna ser sociala 

medier som ett komplement i vissa situationer.  

 

Utifrån frågeställning nummer två, socialsekreterares användning av sociala medier i det 

sociala arbetet, kom jag dels fram till att när de väl använder sig av sociala medier i arbetet är 

det mestadels mejl eller sms via mobiltelefon. Detta ser en del av socialsekreterarna som ett 

redskap i deras arbete, vilket kan bidra till ett sammanhang. Däremot diskuterade de 

dilemman som kan uppstå när de privat exempelvis har en privat Facebook sida. Fyra av de 

sex respondenterna som deltog hade ett eget Facebook konto. Giffords (2009) hävdar vikten 

av att socialsekreterare bör förstå betydelsen av sociala medier inverkan i människors 

vardagsliv, vilket jag uppfattar som något bristfälligt i min studie. Shirky (2009) menar att det 

sociala kapitalet kopplat till Internet bundits ihop med det verkliga livet, dock uttrycker en del 

av socialsekreterarna motsatsen.  

 

Socialsekreterarnas syn på risker och möjligheter om sociala medier och nätverkstjänster i det 

sociala arbetet, hade sin bakgrund i att några av riskerna respondenterna upplevde var att de 

inte kunde ha ett eget Facebook konto. Erfarenheterna kom av att de hade haft kollegor som 

hade fått sina konton kapade. Trots detta, var det ändå många av dem som hade ett eget 

Facebook konto och såg inte detta som något problematiskt. Något som samtliga deltagare 
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önskade var att få komma ut i sociala medier på något sätt. Villkoret var att de skulle göra det 

på ett så bra sätt som möjligt. Detta skulle de göra genom kunskap om hur hanteringen skulle 

skötas för att det ska bli så bra som möjligt. Å ena sidan menar Giffords (2009) att 

socialsekreterare ska skydda klienters identitet, medan de å andra sidan uttrycker en känsla av 

att vilja skydda sig själva. Dwyer, Passerini & Hiltz (2007) menar bland annat att syftet med 

sociala medier är att bevara relationer, vilket de som använder sociala medier utrycker. Något 

som socialsekreterarna såg som risk var att det kunde öka kontrollen mot klienter, vilket de 

inte såg som något positivt. En möjlighet de såg i detta var ett redskap främst för klienter att 

använda vid eget initiativ. Genomgående såg samtliga respondenter både risker och 

möjligheter med sociala medier. Användning av sociala medier uppfattas alltså både kunna 

bidra till tillit, dock även mottsatsen. 

 

Till samtliga frågeställningar upptäckte jag att socialsekreterarna uttryckte att de blev indirekt 

påverkade av sociala medier. Dessutom gav socialsekreterarna exempel på skillnader och 

likheter med sociala medier. Exempelvis skillnader och likheter privat och i arbetet i samband 

med sociala medier, samt mellan virtuell- och verklig kommunikation i både allmänhet och 

kopplat till deras arbete. Några uttryckte att deras professionella roll och den de har via 

sociala medier är skillnaden på att det är tal- och skrivspråk. Annars menar de att deras arbete 

hela tiden går ut på att skapa relationer. En del kände däremot ingen skillnad i hur de utrycker 

sig i sociala medier och i verkligheten, förutom att de är lite mer återhållsamma i sociala 

medier. Skillnaden på den professionella rollen menade vissa var i mejl, då det mest är att de 

kanske skojar till det med kollegor, men inte med klienter. Däremot visade inte det sig bero på 

vilken ålder de hade för vilket intresse de hade av sociala medier. För framtiden skulle de 

flesta föredra Facebook som ett redskap i det sociala arbetet. Det min studie har tillfört i 

forskning kring detta fenomen, är att socialsekreterarna upplevde att de blev indirekt 

påverkade av sociala medier i sitt arbete. Dessutom uttryckte de både skillnader och likheter 

mellan virtuell kommunikation och den som pågår i verkligheten. När de pratade om risker 

och möjligheter, uttryckte sig samtliga att de inte alltid visste hur de skulle hantera sociala 

medier i arbetet.    

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen har styrt valet av metod, vilket har varit en betydelsefull utgångspunkt i 

min undersökning. De kvalitativa intervjuerna gjorde det möjligt för mig att lyssna till 

socialsekreterares kunskap och användning samt risker och möjligheter av sociala medier i det 
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dagliga arbetet med klienter. Forskningsmetoden har gjort det möjligt att få socialsekreterarna 

att beskriva sina upplevelser och erfarenheter både individuellt av sociala medier allmänt och 

i socialt arbete.  

 

Det i metodvalet som kan ha påverkat min uppsats till nackdel och fördel, kan vara att den 

chef jag kontaktade bestämde vem och vilka som kontaktades för att höra av sig vid intresse. 

Dessutom kan mina förkunskaper till att utforma en intervjuguide varit till fördel för min 

undersökning. För att jag skulle få svar på mina tre frågeställningar utformade jag tre olika 

teman. Utifrån reliabilitet och validitet (Grønmo, 2006), kan inte min studie generaliseras, då 

jag har utfört en fallstudie i endast en kommun och intervjuat sex stycken socialsekreterare. 

En anledning skulle kunna vara att kommuner exempelvis har olika riktlinjer och har kommit 

olika långt i utvecklingen. Detta kan i sin tur påverka hur socialsekreterare har kunskap, hur 

de använder och om de ser sociala medier som risk eller möjligheter i arbetet. Eftersom jag 

spelade in samtliga intervjuer via ljudinspelare ökar reliabiliteten i min studie. I och med att 

jag hade utformat tre olika teman för att få svar på mina tre frågeställningar ökar validiteten. 

Utifrån min intervjuguide, anses samtliga frågar vara relevanta för studiens syfte. Något som 

upptäcktes var att samtliga respondenter hade olika uppfattningar om vad sociala medier var 

för dem, även om de fått ett informationsbrev med förklaring av vad det betyder i min studie, 

var det något som var oklart emellanåt. Samtliga intervjuer utfördes på var och ens 

socialsekreterares arbetsplats, vilket gav dem en miljö de kände sig hemma i.  

 

Hur mitt val av teorier har påverkat mitt resultat, kan ha betydelse utifrån att KASAM har tre 

olika utgångspunkter, vilket ska mätas i vilken nivå KASAM upplevs eller inte. Detta kan 

vara svårt att tolka utifrån en intervju i form av en text. Trots att intervjuerna transkriberades 

direkt efteråt, blev det svårtolkat i efterhand. För vissa respondenter tycks inte samtliga 

punkter uppfyllas för att de ska nå KASAM i förhållande till sociala medier. Den nivå som 

tycks sammanfatta samtliga socialsekreterares KASAM är både uppfylld och begränsad. Detta 

ställer jag mig kritiskt till, då inte KASAMs utgångspunkter visar vad som uppfylls när endast 

några punkter uppfylls och inte alla tre. Punkterna i teorin skulle kunna vara mer utförliga för 

att kunna mäta i vilken grad man uppfyller dessa punkter och på så sätt veta om KASAM 

uppnås eller inte. 

 

Socialt kapital kan ha varit svårt att hålla sig till utifrån sociala medier, då exempelvis det 

intellektuella kapitalet utifrån kunskap bland annat inhämtas från sociala medier av 



 36 

socialsekreterarna. Å ena sidan kan Shirky (2010) tolkning av socialt kapital via Internet ha 

påverkat min tolkning, å andra sidan är syftet mellan undersökningarna olika. Jag ställer mig 

kritisk till socialt kapital utifrån om de känner en social samhörighet och meningsfullhet när 

de inte kan lita på att det är den påstådda personen via sociala medier. Utifrån socialt kapital 

analyserar jag om risker eller möjligheter överväger och om de upplever tillhörighet eller 

risker med sociala medier och upplever en social samhörighet som är meningsfull. 

8.3 Avslutningsdiskussion 

Jag vill återkoppla till inledningen där jag citerar och belyser det Castells (2001) menar, 

nämligen att sociala medier allt mer kommer in i människors vardagsliv. Utifrån mitt 

empiriska material upplevs sociala medier något som önskas utvecklas. Jag vill lyfta fram 

sociala medier i socialt arbete, eftersom sociala medier är ett växande fenomen i hela 

samhället. Socialt arbete bör utveckla kunskap om användning av sociala medier, då det är 

något som exempelvis många ungdomar dagligen använder. Då användning uppfattas bero på 

intresse och erfarenheter, är min uppfattning att det finns ett behov av utbildning.  

 

Utifrån den forskning och empiri jag har tagit del av, vill jag bland annat belysa att 

socialsekreterarnas indirekta påverkan är en aspekt som uppfattas som kan något nytt. Utifrån 

socialsekreterarnas hantering av sociala medier anser jag att det är viktigt att det finns klara 

och tydlig vägledning i hur de ska hantera sociala medier både i och utanför arbetet. De 

skillnader och likheter mellan sociala medier och verkligheten som socialsekreterarna 

berättade om genomsyrade brev och mejl i deras sätt att informera. Jag anser att i och med att 

sociala medier på så många olika sätt påverkar oss i det vardagliga livet, bör det finnas i 

socialt arbete mer än vad som uppfattas i nuläget. Socialsekreterarna upplevs oavsett intresse 

eller användning av sociala medier vara medvetna om vilka möjligheter och risker det finns. 

 

Intressant för fortsatt forskning kan vara att se skillnader mellan kommun och frivilliga 

organisationer. Är det lättare för frivilligorganisationer än för kommuner att testa nya 

metoder, eftersom många frivilligorganisationer har börjat använda sociala medier i större 

utsträckning än kommunala myndigheter. Även den indirekta påverkan av sociala medier som 

många av mina respondenter uttryckte vore intressant att fortsätta forska om. Är det så att det 

handlar om att de blir medvetet eller omedvetet påverkade?  

 



 37 

REFERENSER 

 
 Acquisti Alessandro & Gross Ralph (2006), Imagined communities: A wareness, 

Information Sharing, and privacy on the Facebook, Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh  

 Antonowsky, Aaron (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur 

 Bengtsson, Stina (2007), Mediernas Vardagsrum, om medieanvändning och moral I 

vardagslivet. Grafikerna Livréna i Kungälv AB      

 Bergström, Joakim (2011) i SKL E-förvaltning och informationsbehandling, Att 

hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar, Modintryckoffset: 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39965_1.pdf 

 Beelen, Sandra &, Van Den Meerschaute, Katrien (2010), Beyond experimentation: 

Online strategies in social services. Journal of Social Intervention. Theory and 

practice. Vol. nr.4  

 Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars (2006), ”Att utveckla, sammanställa och 

tillämpa kunskaper i socialt arbete”, i Meuwisse, Sunesson och Swärd, socialt arbete 

en grundbok. Natur och kultur AB, Stockholm 

 BRIS (2008) Barnen, Bris och It, en studie av ungas kontakter med Bris, om internet, 

it och mobiltelefoni: http://www.bris.se/upload/Material/IT-rapport_2008.pdf. 

20100224 kl.09.55 

 Bryman Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Lund: Liber  

 Clinton K Brian, Silverman Benjamin C. & Brendel David H. (2010)Patient-Targeted 

Googling: The Ethics of Searching Online for Patient Information. Harvard Medical 

School and McLean Hospital, Belmont, MA 

 Carlén Urban (2010), A professional community goes online- a study of an online 

learning community in general medicine. Department of Applied Information 

Technology, University of Gothenburg 

 Castells Manuel (2001) Informationsåldern, Ekonomi, samhälle och kultur- 

Nätverkssamhällets framväxt. Didalos AB  

 Dwyer Catherine, Passerini Katia & Hiltz Starr (2007), Trust and privacy concern 

within social networking sites: A comparision of Facebook and Myspace. Pace 

university och New Jersey Insitute of Tecnology, Assosiations for Information 

Systems  

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39965_1.pdf
http://www.bris.se/upload/Material/IT-rapport_2008.pdf.%2020100224%20kl.09.55
http://www.bris.se/upload/Material/IT-rapport_2008.pdf.%2020100224%20kl.09.55


 38 

 Dunkles Elza (2005) Vad gör barn och unga på nätet? Tidsskrift för lärarutbildning 

och forskning. Journal of research for Teacher Education nr.1-2. Umeå universitet  

 Dunkles Elza (2008) ”Sociala relationer på nya digitala arenor – om mobbning, 

kunskapsdelning och en bygemenskap på nätet”, i Linde & Qvarnström Ung 

Kommunikations rapportserie nr 1, Växjö University, School of Social Sciences 

 Eliasson Rosmari (1995), Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur 

 Ellison, Nicole B, Steinfield Charles & Lampe Cliff (2007), The benefits of Facebook, 

“Friends”: Social capital and college students´use of online social network sites. 

Journal of computer-mediated communications, Michigan State University 

 E-delegationen, (Fi 2009:01), Tilläggsdirektiv (Dir 2010:32) Regeringens beslut 

 Giffors, D Elissa, (1998) Social work on the internet: An introduction. International 

Assosiation of social workers, Inc. Vol 43 nr 3  

 Giffords, D. Elissa (2009), The Internet and social work: The next generation, 

Families in society FSA Syracuse, NY 1044-3894 

 Giddens Anthony (1997), Sociologi, Studentlitteratur. Lund  

 Grønmo Sigmund (2006) Metoder i samhällsvetenskap, Liber AB  

 Jacobsen, Dag Ingvar (2007) Förståelse, beskrivning och förklaring – Introduktion till 

samhällsvetenskapliga metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur 

 Joinsson N. Adam (2008), ’Looking at’, ’Looking up’or ’Keeping up with’People? 

Motives and Use of Facebook, School of Management University of Bath. Stencil.    

 Jue, Arthur L., Marr, Jackie Alcalde & Kassotakis, Mary Ellen (2010), Social media at 

work: how networking tools propel organizational performance. 1. ed. San Francisco, 

Calif.: Jossey-Bass 

 Johansson Eva (2008) ”Nätvänner. En studie av förekomsten av meningsskapande 

sociala relationer på nätet och hur de kan förändra relationsmönster” i Linde & 

Qvarnström, Sociala relationer på nya digitala arenor - om mobbning, 

kunskapsdelning och en bygemenskap på nätet, Ung Kommunikations rapportserie nr 

1, Växjö University, School of Social Sciences 

 Krusberg, Pernilla & Wikell, Staffan (2010), Sociala medier och 

handlingsoffentligheten. Sveriges Kommuner och Landsting. 

URL:http://www.skl.se/web/Hem.aspx (2010-05-21) 



 39 

 Lagergren Lars, Toftner Mia & Eriksson Jens (2011), Professionella vuxna på nätet, i 

Alexandersson & Hansson(red), ”Unga nätmiljöer, nya villkor för samarbete och 

lärande”. Studentlitteratur AB, Lund 

 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/, 2011-10-04, kl. 11.55 

 Parton, Nigel (2009) Challenges to practice and knowledge in child welfare social 

work: From the 'social' to the 'informational'? , Children and Youth Services Review, 

nr 7 vol 31, Pergamon 

 Pihlblad Johan (2010), mer om unga sex och nätet, en sammanställning av aktörer, 

metoder och verksamheter. Ungdomsstyrelsen: 

http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080812b1f8972012b3470

56d60007/Mer_om_unga_sex_och_natet.pdf. 2011-01-29 

 Putnam, Robert. D (2006), Den ensamme bowlaren: den amerikanska 

medborgarandans upplösning och förnyelse. Stockholm SNS förlag  

 Perlinski Marek (2010) Socialarbetare i spänningsfältet mellan metoder, relationer 

och organisationer, i ”Skilda världar – specialisering eller integration I socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg”. Institutionen för socialt arbete, Umeå 

 Ronge, Paul (2010) Sociala medier: en halv sekund från ord till handling. 

Sundbyberg: Opitmal 

 Rothstein, Bo & Kumlin Staffan (2001) Demokrati, socialt kapital och förtroende, i 

”Solidaritet med undantag” Rapport från forskarseminariet i Umeå 2002. 

Försäkringskasseförbundet    

 Shih Clara, (2009) The facebook era, tapping online social networks to build better 

products, reach new audience, and sell more stuff. Prentice Hall. Pearsons Education, 

Inc    

 Shirky, Clay (2009) Here comes everybody: the power of organizing without 

organizations. New York: Penguin Books 

 Sjöberg, Jeanette (2010) Chatt som umgängesform: Unga skapar nätgemenskap, 

Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap 

 Ström, Per (2010) Sociala medier, gratis marknadsföring och opinionsbildning. 

Malmö Liber 

 Svenningsson Malin, Lövheim Mia, Bergqvist Magnus, (2007) Att fånga nätet, 

kvalitativa metoder för internetforskning. Studentlitteratur. Lund  

http://www.ne.se/
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080812b1f8972012b347056d60007/Mer_om_unga_sex_och_natet.pdf.%202011-01-29
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080812b1f8972012b347056d60007/Mer_om_unga_sex_och_natet.pdf.%202011-01-29


 40 

 Södergård Pia (2007) Virtuell gemenskap, ett informationsvetenskapligt perspektiv på 

ungdomars cyberkultur. Åbo Akademins förlag 

 Trost Jan, (2005), Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Lund 

 Webb, Stephen. A (2006) Social work in a risk society: Social and political 

perspectives. New York: Palgrave Macmillan    

 

 



 41 

BILAGA 1- Intervjuguide 

 

Syftet är att beskriva socialsekreterares kunskap och användning av sociala medier i deras 

dagliga arbete med klienter.  

 

1. Vilken kunskap har socialsekreterarna om sociala medier i arbetet? 

2. Hur använder sig socialsekreterarna av sociala medier i arbetet? 

3. Ser socialsekreterare användningen av social medier i arbetet som risker eller möjligheter?   

 

Inledande frågor:  

 Berätta lite om dig själv? Utbildning/ålder/kön/intressen? 

Tema 1: Kunskap om sociala medier och sociala nätverkstjänster  

 

Använder du något socialt media privat eller i arbetet? I så fall vad? Facebook, twitter, annat? 

Vad är sociala medier för dig i och utanför arbetet? 

Vilka kunskaper du har om sociala medier i allmänhet - och i arbetet? 

Hur har du fått kunskap av sociala medier som är användbart i arbetet? 

Hur skulle du förklara ditt arbete när det kommer till sociala medier? 

 

Tema 2: Användning av sociala medier och sociala nätverkstjänster 

Hur kommer det sig att du använder/inte använder sociala medier i arbetet? Om inte, varför? 

Vilka sociala nätverkstjänster föredrar du/ni att använda? 

Hur uppfattar du som socialsekreterare sociala medier i socialt arbete?  

Berätta hur du använder sociala medier i arbetet? 

Hur stor betydelse tror du att sociala medier har i allmänhet i socialt arbete?  

Vad betyder sociala medier speciellt för dig i ditt dagliga arbete med klienter? 

Kan du berätta någon situation som du har valt att använda/inte använda sociala medier? 

När du använder sociala medier i arbetet, tänker i vilket syfte du gör det innan? 

På vilket sätt påverkar sociala medier ditt arbete? 

Hur skulle du beskriva kontakten med klienter via sociala medier? På vilket sätt? 

Hur skulle du beskriva din professionella roll du har i/utanför sociala medier? Skillnad, sätt? 

 

Tema 3: Risker och möjligheter 

Sociala medier har allt mer införts i socialt arbete, upplever du detta positivt eller negativt? 

Vad finns det för nack/fördelar med att använda sociala medier i arbetet med klienter? 

Vilka möjligheter/risker ger sociala medier i arbetet med klienter? På vilket sätt? Ge exempel? 

Hur skapas/hanteras olika slags situationer via sociala medier? Kan du ge ett exempel någon? 

På vilket sätt? 

Finns det tillfällen du undviker/söker kontakt via sociala medier? 

Berätta vad som är positivt/negativt med sociala medier i socialt arbete? 

Anser du att sociala medier har infört någon skillnad eftersom sociala medier används i socialt 

arbete? På vilket sätt? Hur ser du på det?  

Vilka konsekvenser ger användning av sociala medier i det sociala arbetet? 

 Avslutande fråga: Något du vill tillägga? Tack att just du har medverkat och 

gett ditt bidrag till min uppsats! 
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BILAGA 2- Gruppintervju guide  

 
Kunskap, användning och risker/möjligheter 

 

 

1. Facebook- de som använder det privat - skillnad på dem som inte gör det i förhållande till 

synen på att använda det i jobbet?  Och klienters syn på Facebook över lag? 

2. Mejlen- syftet med att använda det, eller om det kommer in mejl?  Kommunens policy 

kring mailanvändning? 

3. Sociala medier som verktyg i arbetet? 

4. Ger sociala medier ett socialt sammanhang för er i arbetet?  

5. Hur tror ni att er kunskap om sociala medier påverkar ert arbete? 

6. Vilka konsekvenser kan sociala medier medföra i ert arbete? ex olika typer av kännedom  

7. Hur ser ni efterfrågan och tillgång av sociala medier i ert arbete? 

8. Förtroende- facebook och vän förfrågningar på den privata?  

9. Makt och kontroll, syfte och konsekvenser och fördelar med sociala medier?  

10. Sms, redskap att förmedla budskap med? Utifrån professionellt och klient?    

11. På vilket sätt tror ni att sociala medier påverkar ert arbete direkt och indirekt? 
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BILAGA 3- Till biträdande socialchef/enhetschef 

 

Information om planerad studie 

 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Jenny Johansson och jag studerar på Linnéuniversitetet till socionom och ska nu 

skriva c-uppsats.  

 

Jag planerar att skriva min uppsats om kunskap om och användning av sociala medier i det 

sociala arbetet. Jag har blivit intresserad av sociala medier i socialt arbete på grund av att 

samhället har influerats allt mer och mer av nya medier, vilket även kan påverka det sociala 

arbetet. I min uppsats betyder sociala medier olika sociala nätverkstjänster, som exempelvis 

Facebook.   

 

Syftet är att beskriva socialsekreterares kunskap och användning av sociala medier i det 

dagliga arbetet med klienter. Jag är särskilt intresserad av verksamheten inom Individ och 

familjeområdet. 

 

För min studie önska jag intervjua socialsekreterare i några olika kommuner. Jag ber att du 

överlämnar bifogat brev till några socialsekreterare inom IFO-verksamheten på din arbetsplats 

och ber dem kontakta mig om de är intresserade av att delta i studien genom en intervju. De 

som deltar i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vad gäller namn och annan 

identifikation liksom kommuntillhörighet.  

 

Om du har några frågor kring studien är jag tacksam om du hör av dig. 

 

Min handledare är docent Kerstin Gynnerstedt och kan nås på kerstin.gynnerstedt@lnu.se 

0470-xxxxxx (säkrast per mail). Ansvarig för uppsatskursen är universitetsadjunkt Mikael 

Sandgren, mikael.sandgren@lnu.se  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Johansson 

 

 

Jenny Johansson 

Linnéuniversitet (Växjö), Socionomprogrammet 

Mejl: jjopf08@lnu.se 

Tel: 070-xxxxxxx 

 

 

 

 

 

mailto:kerstin.gynnerstedt@lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se
mailto:jjopf08@lnu.se
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BILAGA 4- Till socialsekreterare inom IFO verksamhet 

 

Information om planerad studie 

 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Jenny Johansson och jag studerar på Linnéuniversitetet till socionom och ska nu 

skriva c-uppsats.  

 

Jag planerar att skriva en uppsats om sociala medier i det sociala arbetet. Jag har blivit 

intresserad av sociala medier i socialt arbete på grund av att samhället har influerats allt mer 

och mer av nya medier, vilket även kan påverka det sociala arbetet. I min uppsats betyder 

sociala medier olika sociala nätverkstjänster, som exempelvis Facebook. Syftet är att beskriva 

socialsekreterares kunskap och användning av sociala medier i det dagliga arbetet med 

klienter. Materialet samlas in genom dokumentstudier och intervjuer. 

 

För min studie önska jag intervjua socialsekreterare inom IFO verksamhet i några olika 

kommuner. Jag ber att få intervjua dig som är intresserad av sociala medier vare sig du 

använder dig av det inom arbetet eller inte. Din medverkan i intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt vad gäller namn och annan identifikation liksom kommuntillhörighet.  

Du har rätt att när som helst utan att ange orsak avbryta din medverkan i studien både under 

pågående intervju och därefter. 

 

Jag ber dig kontakta mig per email med ett svar om samtycke (se nedan). Därefter kontaktar 

jag dig per telefon/email så att vi kan komma överens om en tid och plats för intervjun.  

 

Min handledare är docent Kerstin Gynnerstedt och kan nås på kerstin.gynnerstedt@lnu.se 

eller 0470-xxxxx. Ansvarig för uppsatskursen är universitetsadjunkt Mikael Sandgren, 

mikael.sandgren@lnu.se  

 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Johansson 

 

 

Jenny Johansson 

Linnéuniversitet (Växjö), Socionomprogrammet 

Mejl: jjopf08@lnu.se 

Tel: 070-xxxxxxx 

mailto:kerstin.gynnerstedt@lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se
mailto:jjopf08@lnu.se
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BILAGA 5- Intyg om samtycke 

 

Intyg om samtycke i studien ”Socialsekreterares kunskap om och användning av 

sociala medier i arbetet” (arbetsnamn) 

Studien genomförs av Jenny Johansson mailadress:jjopf08@lnu.se 

  

 

 

Härmed intygas  

- Att jag tagit del av informationsbrevets information om studien 

- Att mitt deltagande är frivilligt 

- Att jag har rätt att när som helst avbryta studien utan att ange orsak 

- Att jag ger mitt medgivande till intervju och vill bli kontaktad på  

mailadress:………………….. 

eller telefon arbetet…………..         bostaden………… 

 

 

 

……………………. November 2011 

 

…………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jjopf08@lnu.se

