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Förord 

Att skriva den här uppsatsen har varit en rolig och spännande resa där det framförallt har varit 

roligt att komma i kontakt med alla de människor, lekmän som civilmedborgare, vi mött 

längst vägen. Den här resan har till stor del även varit utvecklande akademiskt, 

kunskapsmässigt och personligt. 

 Ett stort tack till alla er informanter som medverkat i studien, av er har vi själva fått lära 

oss mycket och fler perspektiv än vad vi räknat med! 

 Johanna Löfvenius, projektledare för Socialrådgivningen på nätet och fil.dr i tema Barn 

vid Linköping universitet, anställd aktionsforskare vid projektet Socialrådgivning på nätet 

Karin Osvaldsson, ett stort tack till er för den öppenhet, intresse och stöd ni visat oss! 

 Marcin de Kaminski doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet, verksam, i 

forskargruppen Cybernormer vid Lunds universitets Internetinstitut, tack för att du ställde upp 

som biträdande handledare! Ditt stöd och dina synpunkter har tagit oss en lång bit fram på 

vägen. Kontakten med dig har gjort det än lite roligare att skriva den här uppsatsen. Det har 

även varit intressant att följa med dig i ditt arbete och det skall även fortsättningsvis bli 

spännande att följa dig i din forskning och påverkansarbete!  

 Till Lupita Svensson fil.dr i rättssociologi vid Lunds universitet, verksam i 

forskargruppen Cybernormer vid Lunds universitets Internetinstitut, vår handledare vill vi 

säga att du är bäst! Med ditt stöd, kloka råd och värme har vi alltid kommit till klarhet över 

vad vi behöver göra och orka lite till! Det ska bli spännande att följa även dig i din forskning 

och arbete framöver. 

 Slutligen ett stort tack till dig Håkan Hydén professor i rättssociologi och docent i 

privaträtt vid Lunds universitet, verksam i forskargruppen Cybernormer vid Lunds 

universitetets Internetinstitut, för att du tog dig tid till att läsa och kommentera delar av 

uppsatsen! 
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Abstrakt 

Att större delen av befolkningen använder internet och att användandet ökar medför att allt 

fler tjänster flyttat ut på den digitala arenan, nu även inom det sociala arbetet - i offentlig regi. 

Då möjligheter till utveckling av det sociala arbetet på internet upptäcktes har Stockholm stad 

lanserat ytterligare en e-tjänst som kan underlätta kontakten med kommunen. 

Socialrådgivning på nätet som den digitala tjänsten heter, är tänkt att bland annat ge en ökad 

tillgänglighet till stadens medborgare. E-tjänsten är tänkt att nå ut till “alla” medborgare inom 

staden, vilket medför att det är av vikt att undersöka i vilken utsträckning invånarna är 

intresserade av att använda e-tjänsten samt vilka attityder som riktar sig till densamma. 

Tidigare forskning har visat att det finns digitalt resursstarka respektive digitalt resurssvaga 

grupper i samhället, vilket för med sig att de som redan befinner sig i en socialt exkluderad 

grupp i och med den tekniska utvecklingen riskerar att hamna än mer utanför samhället - i 

detta fall informationssamhället. 

 Syftet är således att genom att undersöka medborgare i Stockholm stads avsikter att 

använda och attityder till Socialrådgivning på nätet, få en ökad förståelse av medborgarnas 

inställning till Socialrådgivningen på nätet.  

Studien genomförs genom en kvalitativ metod. Den insamlade empirin består av fem 

fokusgruppintervjuer med fyra till fem deltagare i vardera, vilka utförts tillsammans med en 

semi-strukturerad intervjuguide. Undersökningen består av en explorativ samt en deskriptiv 

ansats.  

 Resultaten visade att det generellt sett fanns mer eller mindre positiva attityder till e-

tjänsten Socialrådgivning på nätet mellan grupperna, men även inom. De grupper som står 

närmst informationsteknologins centrum i samhället tangerar att vara mer positiva till 

rådgivningstjänsten, medan attityderna varierar bland de grupper som står längre bort. Mest 

negativ attityd till Socialrådgivningen på nätet gick att finna hos de medborgare som står 

längre bort, i periferin av det moderna informationssamhället. Attityder korrelerade till stor 

del med viljan att använda e-tjänsten då majoriteten av medborgarna i den här undersökningen 

valde att inte använda sig av e-tjänsten. De informanter som kan tänka sig använda 

Socialrådgivning på nätet bestod främst av medborgare i grupper som stod närmare centrum 

och främst i dess mitt. 

 Den utökade tillgängligheten kan bidra till både positiva och negativa konsekvenser. Några 

av de positiva aspekter som medborgarna i samtliga grupper var överens om var att som ett 

komplement till redan etablerade kontaktvägar, var Socialrådgivning på nätet ett bra alternativ 

som även ökade tillgängligheten. De medborgare som stod närmre det moderna it-samhällets 
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centrum upplevde sig mer mottagliga för en ökad digitalisering, medan de som stod längre 

bort, i periferin, upplevde sig bli mer marginaliserade.  

 Det traditionella sociala arbetet är ofta förknippat med det personliga mötet. Värdet av att 

mötas är en del av essensen i arbetet med människor. Det finns en oro över att en digital 

kontakt kan orsaka en distans där individer går miste om det viktiga fysiska mötet. Även om 

socialt arbete 2.0 idag, än så länge finns i begränsad utsträckning, fanns det föreställningar 

bland studiens deltagare om att den digitala rådgivningstjänsten, trots ökad tillgänglighet 

kanske inte når ut till de som är i störst behov - de socialt utsatta. Om e-tjänsten går att 

anpassas till den målgrupp densamma i första hand vänder sig till, ökar chansen att 

medborgare upplever sig nöjda med den digitala tjänsten, vilket i förlängningen även kan 

verka för ökad legitimitet av myndigheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Digitalisering, Digitala klyftan, Socialt arbete, IT, E-tjänster, Socialtjänst, 

Tillgänglighet. 
Keywords: Digitization, Digital divide, Social Work, IT, E-Services, Social Services, 

Availability. 
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Del 1 - Inledning 

1. Inledning 

Tisdagen den 28:e maj 2013 lanserades Socialrådgivning på nätet (SRN), på Stockholm stads 

webbplats. På listan som tidigare bestod av 93 e-tjänster, kunde nu medborgarna finna 

ytterligare en tjänst, den 94:e e-tjänsten dök upp under rubriken S. Tillsammans med andra 

tjänster som synpunkter och klagomål, skolwebb samt sophämtning, kan nu stadens invånare 

få råd och stöd i frågor som rör socialtjänsten genom att skicka in en fråga, läsa frågor och 

svar eller chatta med någon av stadens rådgivare.  

 Den här magisteruppsatsen handlar om vilka attityder som går att utröna bland de som bor 

i staden gentemot e-tjänsten Socialrådgivning på nätet. Syftet med e-tjänsten är att utöka 

socialtjänstens tillgänglighet. 

 Sverige tillhör nationellt sett idag en av de mest konkurrenskraftiga länderna och har de 

bästa förutsättningarna samt bästa användning av it idag (Digitaliseringskommissionen 2012, 

s.16). Användningen av internet har för majoriteten av svenskarna blivit en del av vardagen 

och vi har i genomsnitt använt internet i 14 år i vårt avlånga land (Findahl 2012, s. 50). 

Sverige har länge haft höga mål när det gäller användningen av it, och år 2013 är den it-

politiska målsättningen att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter (Näringsdepartementet 2011, s. 15). 

 När det kommer till användning av it i det sociala arbetet, i offentlig regi, så är det ett 

område som fortfarande befinner sig i sin linda (Löfvenius 2012, s. 3). Efter en kartläggning 

av det sociala arbetet på internet och en inventering av socialtjänstens egna möjligheter till 

utveckling inom detta område, fann man dock utvecklingsmöjligheter (Socialrådgivning på 

nätet, 2012). Socialrådgivning på nätet som e-tjänsten är döpt till skall erbjuda stadens 

medborgare en hel del e-tjänster genom sin plattform på internet med effektmålet att 

socialtjänsten skall bli mycket mer tillgängliga. 

 Tidigare forskning har påvisat att det finns ett starkt samband mellan socioekonomisk klass 

och digitalt resursstarka respektive digitalt resurssvaga grupper i samhället (Abalo, 

Danielsson 2008, s. 97). Faktorer som yrke, ålder, men främst utbildning påverkar till stor del 

vart i spektrumet gruppen återfinns. Vilket för med sig att de som redan befinner sig i en 

socialt exkluderad grupp hamnar ännu mer utanför samhället, i detta fall 

informationssamhället. Det paradoxala är att de som redan är marginaliserade, och därmed är 

potentiella användare av digitala tjänster som erbjuds av socialtjänsten, är de som har svårast 

att använda sig av densamma (a. a., s. 97-98). 
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 Då syftet med e-tjänsten är att utöka socialtjänstens tillgänglighet, är det av vikt att 

undersöka i vilken utsträckning medborgarna kommer att vilja använda den digitala 

plattformen. Mot denna bakgrund är således uppsatsens mål att undersöka vilka medborgare 

som kan tänka sig använda e-tjänsten och vilka attityder som finns? Genom en kvalitativ 

metod, i detta fall fokusgrupper, kommer medborgares förhållningssätt undersökas, för att se 

vilka som kan tänka sig använda e-tjänsten. Studiens syfte blir därmed att undersöka 

medborgare i Stockholm avsikter och attityder till Socialrådgivningen på nätet för att få en 

ökad förståelse för vilken effekt socialtjänstens nya tillgänglighet kan få för medborgarna i 

kommunen samt bidra med kunskap om målgruppen. Det vi huvudsakligen frågar efter är 

vilka attityder som riktar sig mot, och vilka som kommer att vilja använda sig av eller inte 

använda sig av och i såväl varför?  

 Lanseringen av socialrådgivningen är inte helt unik, då både Malmö (2007) och Nacka 

(2013) har digitala liknande tjänster, men skillnaden är att det är Stockholm stad som ligger 

bakom e-tjänsten, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att socialt arbete på kommunal 

nivå och på bred front börjar ta plats även på internet. En faktor som skulle kunna styrka 

detta, är Sveriges högt satta it-politiska mål och den konkurrens som måste mötas både nu och 

i framtiden.  

 Samlingsbegreppet webb 2.0 syftade på nästa generations webbtjänster, när det lanserades 

2004 (Oreilly 2013). Gemensamt för webb 2.0 var bland annat att användarna ska ha stora 

möjligheter till interaktivitet. I socialtjänsten fall, kommer framförallt interaktiviteten med 

stadens invånare att öka genom den nya e-tjänsten, vilket skulle kunna benämnas som socialt 

arbete 2.0. 

 Men som tidigare forskning visat så är det inte helt oproblematiskt att nå ut till de 

användare som i det här fallet utgör en stor del av målgruppen (Albalo, Danielsson 2008). 

Därför är det viktigt att få så mycket kunskap som möjligt om de medborgare som finns ute i 

det moderna samhället för att på det sättet anpassa e-tjänsten till medborgarnas behov i så hög 

grad som möjligt, argument som kan motivera för studiens relevans.  

 Socialtjänsten i Nackas kommun har även nyligen lanserat sin internetbaserade tjänst – 

Fråga soc. Soctanterna på nätet i Malmö har dock hängt med sedan år 2007. Vid kontakt med 

socialförvaltningen i Malmö stad, inför en inventering av tidigare forskning på området har 

det visats sig att ingen tidigare forskning gjort anspråk på att undersöka fenomenet att 

socialtjänsten nu finns i digitalform. Inte heller har en utvärdering gjorts av e-tjänsten. Det gör 

att föreliggande studie är en pionjär inom området och är av sitt slag unik.  
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2. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvudsektioner. För att förenkla vidare läsning, följer här en 

kortare sammanfattning av kapitlen enligt följande. Första delen består av inledningen, andra 

avsnittet går igenom metoden och sista stycket avslutas med resultatet.  

 Studiens första del inledningen, inleds (rubrik 1-6) med centrala begrepp, bakgrund med 

övergripande information om vårt studieobjekt. Därefter flyttas fokus till forskningsproblemet 

för att ge läsaren en överblick, för detta ändamål redovisar vi först studiens 

problemformulering. Sedan beskrivs syftet och frågeställningarna som första delen rundas av 

med.  

 I studiens andra del lyfter vi främst fram vår metod vilken Caroline Lund har haft 

övergripande ansvar för. Här tydliggörs hur empirin erhållits och bearbetats. Andra delen av 

uppsatsen - metodkapitlet (rubrik 7-9), inleds med de metodologiska utgångspunkterna och 

fortsätter med en beskrivning av forskningsansatsen. Efter detta går vi djupare in i metoden 

genom att beskriva vår metod – fokusgrupp. Rekrytering, population, avgränsningar, 

förberedelser och undersökningsgruppen redogörs därefter. Sedan kommer reliabilitet och 

validitet, därtill litteratursökning och etiska överväganden. För att fördjupa kunskapen inför 

uppsatsens sista del granskas även tidigare forskning samt bearbetning av material. Andra 

delen avrundas med den teoretiska referensramen vilken Linus Ginsburg haft överordnat 

ansvar för.  

 Sista delen - resultatet (rubrik 10-15), den längsta av studiens delar binder ihop vår 

forskning. I resultatredovisningen framförs informanternas bakgrundsfaktorer och 

förhållningsätt med hjälp av stapeldiagram, inte för att kvantifiera data utan för att göra 

framställningen mer tydlig. Resultaten från fokusgruppintervjuerna redovisas i följden - 

fokusgrupp A till E, med en sammanfattning av resultaten i slutet. Analysen av resultaten 

presenteras utifrån tre teman, dessa är attityder utifrån tidigare erfarenheter, digitalt 

utanförskap eller personlig preferens och socialt arbete 2.0. Vi redogör slutsatser tillsammans 

med frågeställningarna under denna punkt. Resultatdelen utmynnar i en avslutande diskussion 

samt förslag till fortsatt forskning. 

 

3. Centrala begrepp 

Under detta avsnitt presenteras och förklaras begrepp som används och är viktiga i 

sammanhanget av studien. 
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E-tjänster  

E-tjänster kan kort beskrivas som ”genomförande av offentliga tjänster i relation 

till medborgare och näringsliv” (24-timmarsdelegationen, 2005, s. 9). E-tjänster är därmed ett 

sätt för exempelvis myndigheter, organisationer eller företag på elektronisk väg erbjuda olika 

typer av serviceportaler, utöver personliga tjänster eller brev. Detta skall inte förväxlas med e-

förvaltning eller e-demokrati, som har att göra med administrativ intern hantering inom 

förvaltningen respektive medborgares inverkan och deltagande i beslut (a. a.). 

 

Socialtjänsten 

I studien används begreppet socialtjänsten utifrån Nationalencyklopedis lexikon där 

socialtjänsten definieras enligt följande:  

“Socialtjänst, social verksamhet i kommunal regi enligt socialtjänstlagen. Kommunen har "det 

yttersta ansvaret" för att alla kommuninvånare får den hjälp de behöver, i den mån inte någon 

annan ger den. Lagen är en ramlag, som ger kommunerna stor frihet att bestämma 

socialtjänstens utformning, men det finns vissa principiella bestämmelser.” (NE 2010). 

 

Norm (attityd) 

“Normer utgör imperativ som är socialt reproducerade och utgör individens uppfattning 

avseende omgivningens förväntningar på det egna beteendet” (Baier, Svensson 2009, s. 72). 

Vi tolkar och använder denna definition och menar att normer är handlingsanvisningar som 

produceras i den samhällskontext som individen eller gruppen befinner sig inom. Attityder 

kan sägas vara emotionella kognitiva tumregler, som vägleder individens handlingar på 

samma sätt som normer (a. a., s. 164). 

 

Digitalt utanförskap  

Med digitalt utanförskap menas i studien att det finns individer i samhället som inte använder 

sig av internet av olika anledningar, vilka kan vara att de saknar den materiella tillgången till 

en dator eller inte har tillgång till en internetuppkoppling. Även om det finns tillgång till dator 

och internet, kan det finnas andra begränsningar såsom funktionshinder. Men det kan även ha 

att göra attityder till eller saknad av kunskap till internet. Det glapp som finns mellan digitalt 

resursstarka respektive resurssvaga individer och grupper, brukar även benämnas som den 

digitala klyftan (Seifert 2003; Abalo, Danielsson 2008). 
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It (Informationsteknologi) 

It är ett ganska vagt begrepp, men när det används syftar detta till ett ”samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” 

(NE 2010). 

 

Socialt arbete 2.0 

Är ett begrepp som vi själva konstruerat, då det saknades bra och redan etablerade svenska 

begrepp för att beskriva nästa generations sociala arbete på internet. Begreppet är framställt 

genom att sammanföra med det redan existerande begreppet socialt arbete. Vi har sedan bytt 

ut ordet webb i det etablerade samlingsbegrepp som avser nästa generations webbplatser, 

webb 2.0, vilket lanserades 2004 (Oreilly 2013). Gemensamt för webb 2.0 var bland annat att 

användarna skall ha stora möjligheter till interaktivitet. Utöver detta fanns det även andra 

villkor som en webbplats var tvungen att uppfylla. De övriga villkoren som ingår i det 

ursprungliga begreppet har ingen betydelse i detta fall, istället ligger kärnan i begreppet i 

interaktiviteten mellan medborgare och de som arbetar med socialt arbete samt den plattform 

som fungerar som en mellanhand. 

 

4. Problemformulering 

Internetanvändandet och nyttjandet av sociala medier har blivit allt vanligare. Enligt rapporten 

Svenskarna och internet 2012 använder majoriteten av befolkningen internet på daglig basis 

(Findahl 2012, s. 8). Det ökade internetanvändandet har gjort att tjänster som tidigare endast 

varit tillgängliga i den fysiska världen, nu även flyttat ut i den digitala.  

 Det sociala arbetet på internet är än så länge en relativt ny företeelse, i synnerhet i 

socialtjänstens regi (Löfvenius 2012, s. 3). Under en kartläggning av det sociala arbetet på 

internet, fann medarbetare i projektet Socialtjänsten Online (2011), att det finns en tydlig 

utvecklingsmöjlighet att göra socialtjänsten mer tillgänglig på internet (Stockholm stads 

socialförvaltning 2011). Under år 2011 väcktes därför idén om att starta och utveckla e-

tjänsten, Socialrådgivning på nätet, med lansering i maj år 2013.  

 Syftet med e-tjänsten är att utöka socialtjänstens tillgänglighet för medborgare inom 

Stockholm stad och riktar sig till befintliga klienter men även till medborgare som inte 

tidigare haft kontakt med socialtjänsten, men som är i behov av information eller rådgivning. 

Målgruppen är de medborgare som tillhör Stockholm stad (a. a.). Eftersom e-tjänsten är tänkt 

att nå ut till “alla” medborgare inom Stockholm stad är det av vikt att undersöka i vilken 
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utsträckning medborgarna kommer att vilja använda e-tjänsten och vilka attityder som riktar 

sig till socialtjänstens digitala tjänster. 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom att undersöka medborgare i Stockholm stads avsikter och 

attityder till Socialrådgivning på nätet få en ökad förståelse av medborgarnas inställning till en 

nätbaserad socialrådgivning.  

 Vår ambition är också utifrån våra resultat och slutsatser diskutera hur socialtjänsten kan 

anpassa sin e-tjänst så att fler medborgare kan dra nytta av Socialrådgivning på nätet. Med 

mer kunskap om medborgarnas behov blir det också lättare att i framtiden utforma e-tjänster. 

Genom att använda oss av nedanstående frågeställningar kunna besvara syftet: 

 

 Vilka attityder har deltagare i fokusgrupper till e-tjänsten Socialrådgivning på nätet? 

 Vilken är inställningen i fokusgrupperna till att vilja, inte vilja och varför när det gäller 

e-tjänsten Socialtjänsten på nätet? 

 Vilken påverkan kan tillgängligheten på internet få för medborgarnas kontakt med 

socialtjänsten? 

 

6. Bakgrund 

6.1 Socialtjänsten 

Socialtjänsten innefattar flera verksamhetsområden som behandlar olika målgrupper och 

åldrar av människor. De verksamhetsområden som ingår under socialtjänsten är barn och 

unga, familjerätt, ekonomiskt bistånd, funktionshinder, missbruk och beroende, psykisk hälsa 

och äldre (Socialstyrelsen 2013-03-28).  

 Den svenska socialtjänstlagen ger kommunerna ansvar för att medborgarna ska ha tillgång 

till de sociala tjänster som innefattas under verksamhetsområdena och de har själv möjlighet 

att utforma och organisera hur verksamheten skall vara strukturerad (Elmér, Blomberg, 

Harrysson, Petersson 2000, s.167).  

 Socialtjänstens insatser skall ske på tre nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och 

individuellt inriktade insatser. De strukturinriktade insatserna syftar till att socialtjänsten ska 

medverka och samarbeta med andra aktörer på samhällsnivå för att främja en god 

samhällsmiljö. De allmänt inriktade insatserna syftar till att sprida information om 

socialtjänsten, att på olika sätt förebygga sociala problem och förbättra levnadsförhållanden 



14 

 

för vissa grupper. De insatser som erbjuds och som är individuellt inriktade skall anpassas 

efter den enskilda människans behov och kan finnas i former av upplysning, ekonomiskt 

bistånd, rådgivning eller genom annan form av stöd och vård. De individuellt inriktade 

insatserna har kommit att sammanfattats under samlingsnamnet Individ- och familjeomsorgen 

(IFO) som särskiljer sig från äldreomsorgen och handikappomsorgen trots att de två 

sistnämnda omsorgerna också har inslag av att vara av en individuell och behovsanpassad 

karaktär (a. a., s. 168).  

 Det ligger också i socialnämndens uppgift att informera om socialtjänsten i kommunen 

genom uppsökande verksamhet och genom att även på andra sätt främja medborgarnas 

förutsättningar för goda levnadsförhållanden. Genom den uppsökande verksamheten skall 

socialnämnden verka för att upplysa om socialtjänstens sociala tjänster och erbjuda grupper 

och enskilda sin hjälp. Den uppsökande verksamheten skall vidare värna om medborgarnas 

integritet och därför är det av vikt att socialtjänsten inte uppsöker platser där människor kan 

känna sig utpekade samtidigt som den uppsökande verksamheten skall nå så många som 

möjligt.  

 Studier har visat att det är många människor som inte känner till eller vet hur de kan ta 

tillvara på sina rättigheter eller de sociala tjänster som finns, och det är här behovet av 

uppsökande verksamhet finns (a. a., s.174: 5 och 8 §§ SoL). 

 

6.2 Stockholm Stad och socialtjänsten 

Stockholms län innefattar flera kommuner, däribland Stockholm stad. Stockholm stad är i sin 

tur uppdelad på 14 stadsdelsförvaltningar utifrån geografiskt område, samtidigt som varje 

stadsdelsområde omfattar flera stadsdelar (Stockholm stad webbplats 2013-04-02). Varje 

stadsdelsförvaltning ansvarar för en bestämd del av den kommunala servicen som erbjuds 

medborgarna bosatta i stadsdelen. Det är stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för 

socialtjänstens verksamhetsområden i stadsdelarna och när man som medborgare behöver 

kommunal hjälp eller stöd är det till den stadsdelsförvaltning man tillhör, som man vänder sig 

till i fråga om rådgivning och stöd.  

 Socialförvaltningen i Stockholm stad är en övergripande förvaltning för alla 

stadsdelsförvaltningar inom staden. Förvaltningen ansvarar för flera arbetsområden. Ansvar 

för socialjouren, uppsökande arbete, ett övergripande ansvar för drog- och brottsförebyggande 

arbete, uppföljning av socialtjänstverksamhet samt forskning och utveckling är några av de 

ansvarsområden som socialförvaltningen arbetar med. 
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 Socialjouren i Stockholm stad är myndighetsutövare och skall fungera som ett komplement 

till stadsdelsförvaltningarna utanför ordinarie kontorstider. Det är socialjouren som fattar 

beslut inom individ- och familjeomsorgen (IFO) på tider utöver ordinarie kontorstid. På 

dagtid kan dock personer som inte är bosatta inom staden ta kontakt om de är i behov av 

insatser från socialtjänsten. På Stockholm stads webbplats uppges även att till socialjouren 

kan allmänheten vända sig för att få rådgivning och stöd samt att socialjouren har ansvar för 

det psykosociala vid extraordinära och allvarliga händelser som inträffar i Stockholm stad. 

 

6.3 Förtroende för offentliga institutioner och socialtjänsten 

Generellt sett kännetecknas Sverige av att vara ett land med en hög grad av tillit där 

medborgarna har en hög tillit till varandra och till offentliga institutioner (Rothstein 2006). 

Graden av förtroende varierar däremot mellan olika institutioner (SOM-rapport nr 2008:25, 

s.6). Offentliga institutioner som är socialt inkluderande tenderar i högre utsträckning att få 

medborgarnas förtroende medan institutioner som karaktäriseras mera av att vara politiserade 

åtnjuter ett relativt lågt förtroende.  

 Medborgare med en hög utbildningsnivå har generellt sett ett större förtroende för 

offentliga institutioner jämfört med medborgare med lägre utbildningsnivå. Skillnaden mellan 

könen vad gäller förtroende för offentliga institutioner har jämnat ut sig. Tidigare har det visat 

sig att kvinnor i högre utsträckning än män hyst förtroende för offentliga institutioner. För 

olika åldersgrupper varierar också graden av förtroende för samhällsinstitutioner. Bland yngre 

medborgare tangerar institutionsförtroendet att ligga relativt högt medan man i åldersgruppen 

50-64 år finner de som i genomsnitt hyser lägst förtroende (a. a.).  

 År 2008 lät fackförbundet SKTF Novus Opinion undersöka 1000 medborgares förtroende 

för socialtjänsten i Sverige (Vision webbplats 2013-04-04). Opinionsundersökningen visade 

att endast 17 procent har förtroende för socialtjänsten i sin kommun. Bland de medborgare 

som tillfrågats och som hade varit i kontakt med socialtjänsten genom sitt arbete höjdes 

förtroendesiffran till 42 procent. Litet eller mycket litet förtroende för socialtjänsten 

uppskattades till 36 procent medan resterande medborgare sade sig ha förtroende varken eller 

för socialtjänsten (a. a.).  

 I DN:s debattinlägg (2008-02-21) som kommenterar opinionsundersökningen om 

svenskarnas förtroende för socialtjänsten uppges orsakerna till det tappade förtroendet bero på 

att socialtjänsten av olika anledningar saknar förutsättningar att göra ett bra jobb samt att 

massmediernas skandalrapporteringar om socialtjänsten spätt på misstron hos medborgarna.  
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 I BRIS vuxenrapport (2012) uppger organisationen att utifrån deras dokumenterade samtal 

kunna skönja föreställningar om att socialtjänsten är något man ibland hotar med och att det 

kan finnas en oro och rädsla att socialtjänsten kan påverka dem som tar kontakt på ett negativt 

sätt. Utifrån BRIS dokumenterade samtal handlar också mycket av föräldrars negativa 

inställning till sociala myndigheter om informationsbrist. Föräldrar och andra vuxna som 

vänder sig till BRIS undrar hur, vad och vilken typ av hjälp man kan få av socialtjänsten. Den 

bild som ges av socialtjänsten är således att det hos medborgarna finns ett svagt förtroende för 

sociala myndigheter som präglas av föreställningar om misstro, oro, rädsla och att det från 

socialtjänstens sida råder informationsbrist.  

 I SOM-rapporten Förtroende för myndigheter (2008) framgår det också att medborgare 

som använder sig utav sociala tjänster, så kallade brukare, i genomsnitt hyser ett större 

förtroende för de offentliga institutionerna än allmänheten. Utifrån samma rapport går det 

också att delvis förklara varför socialtjänsten inte har ett så stort förtroende hos medborgarna. 

Rapporten påpekar att när ”opinionsvindar” vänder eller uppmärksammas (som är fallet med 

skandalrapporteringarna i massmedia om socialtjänsten) tangerar förtroendet hos 

medborgarna i alla sociala grupper att öka eller (som i det här fallet) minska.  

 Socialtjänsten är dock även myndighetsutövare med maktbefogenheter som även det kan 

skapa negativa föreställningar hos medborgare. Börjeson (2008) menar att hos ”hjälpsökande” 

skapas det en känslomässig reaktion som innebär att den ”hjälpsökande” medborgaren redan 

innan mötet med socialtjänsten kan inta en negativ föreställning. Föreställningen behöver inte 

grunda sig på tidigare erfarenheter utan snarare på att man som ”hjälpsökande” befinner sig i 

underläge inför någon annans makt.  

 Avslutningsvis bör sägas att socialtjänsten inte är en enhetlig verksamhet utan är uppdelad 

på olika verksamhetsområden. Olika verksamhetsområden åtnjuter även varierande grad av 

medborgarnas förtroende. Om man delar upp socialtjänstens utifrån tre huvudsakliga 

verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, handikappomsorgen och äldreomsorgen 

går det dock utan att referera till en specifik källa att påstå att alla tre verksamhetsområdena 

varit ute i massmedialt ”blåsväder” och som troligen haft en stor påverkan på medborgarnas 

attityder och föreställningar om sociala myndigheter. 

 

6.4 It:s utveckling generellt och i politiken 

Idag har internet för majoriteten av svenskarna blivit en del av vardagen. I genomsnitt har 

personer från Sverige använt internet i 14 år (Findahl 2012, s. 50). I mitten på 90-talet, blev 

det möjligt för befolkningen att koppla upp sig via telefonnätet. Sedan skulle det dröja tio år 
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till den andra perioden i mitten av 2000-talet, då bredbandet bredde ut sig och förändrade 

användningen i grunden. Den sista perioden, från 2010 och framåt har handlat om 

genombrottet av mobilt internet. De tre perioderna som beskrivits representerar internets 

generella utveckling. (a. a., s. 56). Startskottet för denna utveckling kan symboliskt spåras till 

det tal Carl Bildt höll i början av 1994. Han talade om den nya teknikens genombrott och 

framförde de it-politiska målen; “Låt oss ställa målen att senast 2010 tillhöra den globala 

utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller utnyttjandet av informationsteknologin” 

(Abalo, Danielsson 2008, s. 17). 

 I början av 1994 låg fokus kring debatten av digitaliseringen främst på den enskilda 

myndighetens utveckling av e-tjänster samt tidigare utbud, men de senaste åren har 

diskussionen istället handlat om den eventuella verksamhetsnyttan. De faser som inträffade 

mellan perioderna kan sammanfattningsvis beskrivas som en diskussion som handlade om att 

utveckla ett förhållningssätt och därigenom nå ut till fler med den moderna tekniken. 

Diskussionen kring digitaliseringen handlade främst om förvaltningens interna framsteg och 

utveckling mot en 24-timmarsmyndighet. Men då verksamhetsnyttan fått stå i centrum de 

senaste åren, har detta inneburit att användarnyttan hamnat i skymundan (a. a., s. 31). Men år 

2012 hävdes alla tidigare mål och ersattes av nya it-politiska mål. (Regeringskansliet 

2012:123, s. 2-3).  

 När det gäller svenskarnas syn på internets roll för demokratin, har denna blivit allt 

positivare (Findahl 2012, s. 50). Under lång tid kantades dock synen på internets möjligheter 

att påverka samhället av kritiska blickar. Men år 2009 började detta förändras och år 2012 är 

det mer än en tredjedel av svenskarna som tror att internet kommer att underlätta för 

medborgarnas inflytande i politiken, i jämförelse med endast 6 procent år 2003. Samma sak 

gäller frågan om huruvida myndigheter också kommer uppmärksamma medborgares åsikter 

och att tilldelandet av politisk makt kommer människor tillhanda i större utsträckning (a. a.). 

 

6.5 De it-politiska målen 

Genom att formulera politiska mål, sätta upp regler och eliminera hinder, skapar regeringen 

goda förutsättningar för utveckling, vilket bör betraktas som dess främsta uppgift 

(Regeringskansliet 2011, s. 6). År 2013 är den it-politiska målsättningen att ”Sverige skall 

vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (a. a., s. 6). Målet för 

Sveriges it-politik är därmed högt ställd (a. a., s. 15).  

 Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande inom användningen av it för att nå 

politiska mål för tillväxt i hela landet, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar. Detta 
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innebär bland annat, med förutsättningen att vi använder it på ett korrekt sätt, kan hjälpa 

skolelever med lässvårigheter, ge en snabbare hantering av patienter på sjukhus samt göra 

demokratin mer tillgänglig.  

 Men det finns andra stora samhällsutmaningar på det nationella planet som ger regeringen 

ytterligare motiv till att öka användningen av it. År 2020 räknar man med att 20 procent av 

svenskarna kommer att vara över 65 år.  

 Nationellt sett står därför Sverige inför utmaningar som en åldrande befolkning. Det ökade 

antalet medborgare som går i pension, ökar således trycket på välfärdsystemet. Det handlar 

också om att många, framförallt unga känner sig utanför systemet, vilket gör det svårt att 

påverka den egna livssituationen. Man ser därmed möjligheterna med it som enorma. It 

förväntas därmed bland annat öka den ekonomiska tillväxten och förbättra social välfärd (a. 

a., s. 13). Det finns stora förväntningar på vad användningen av it kan åstadkomma, för att 

uppnå det högt ställda målet, har regeringen fattat ett beslut om en strategi som både är 

omfattande, men samtidigt enhetlig för it-politiken. Strategin presenteras i It i människans 

tjänst - en digital agenda för Sverige, där regeringens ambitioner inom olika strategiska 

områden samt förslag på både insatser och åtgärder framställs (Regeringskansliet 2011, s. 3).  

 I juni 2012 tillsattes en digitaliseringskommission, som har som huvuduppdrag att följa 

agendan och utvärdera processen i förhållande till målen (a. a., s. 18). Trots högt satt mål har 

Sverige ingen statlig myndighet som på egen hand ansvarar för it-politiska frågor (a. a.). 

Därför tillsattes kommissionen som med agendan som vägledning kommer utforma ett utkast 

till en handlingsplan gentemot det it-politiska målet, visa på digitaliseringens möjligheter, 

kommunicera agendans innehåll, vara administrativt ansvarig för signatärer (företag och 

organisationer kan signera en frivillig avsiktsförklaring om att man delar det it-politiska målet 

och att man vill göra ett frivilligt åtagande som bidrar till att uppnå målet) och samverka med 

olika aktörer i samhället för en ökad digitalisering (Regeringskansliet 2012:61, s. 1).  

 Agendan pekar ut insatser inom fyra strategiska områden som tangerar användarnas 

perspektiv - det skall vara lätt och säkert att använda, tjänster ska vara förenade med nytta, 

behovet av infrastruktur och it:s roll i samhällsutvecklingen (Regeringskansliet 2011, s. 6). 

Regeringen har inom de strategiska även funnit 22 sakområden (Regeringskansliet 2012, s. 7). 

 Digitaliseringskommissionen utgav den 20 december 2012 en handlingsplan för 

genomförandet av den digitala agendan och de it-politiska målen. Handlingsplan för 

Digitaliseringskommissionen - inriktning och ambitioner. Handlingsplanen syftar till att 

åskådliggöra hur kommissionen ämnar genomföra sitt uppdrag, inriktning samt ambitioner 

utifrån de tilldelade huvuduppdragen (a. a.). För att beskriva varje område lite närmre, kan 
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man i handlingsplanen läsa om den huvudaktivitet som varje område omfattas av. 

Huvudaktiviteten i området; analysera utvecklingen i förhållande till målen, handlar om att 

beskriva och analysera utvecklingen inom agendans 22 sakområden, visa på digitaliseringens 

möjligheter där huvudaktiviteten är att synliggöra nyttan av digitaliseringen, kommunikation 

av den digitala agendan innebär att presentera och diskutera agendan för Sverige, 

administrativt ansvarig för signatärerna till den digitala agendan handlar om att stödja och 

utveckla signatärskapet. Handlingsplanen ämnar ses som ett startskott för kommissionens 

arbete som kommer att genomföra de tre kommande åren. Man kommer inledningsvis att 

fokusera på digitalt innanförskap, jämställdhet, skola, digital kompetens och entreprenörskap 

samt företagsutveckling.  

 Varje år skall kommissionen lämna in delrapporter till Regeringskansliet, innehållandes 

bland annat analyser samt åtgärdsförslag. En slutredovisning skall överlämnas senast den 31 

december år 2015 (a. a., s. 3-5, 7, 9, 14, 18, 22).  Detta arbete är något som idag och de 

närmsta åren till stor del kommer att prägla Sveriges politiska utveckling inom it.  

 Det mål som vi står inför idag är det samma som för nästan 20 år sedan, då Carl Bildt 

genomförde sitt tal. Men vi är idag en ledande it-nation och har en stark position 

internationellt (Regeringskansliet 2012, s.12). Sverige ligger idag nära USA i utvecklingen (a. 

a., s. 15). Vid historiska tillbakablickar kan man nämna att Carl Bildt och Bill Clinton var de 

första regeringscheferna som skickade e-post till varandra (a. a., s.12).  

 Enligt Network Readiness Index, har Sverige de bästa förutsättningarna och den bästa 

användningen av it idag. Sverige är idag konkurrenskraftigt och landet ligger i topp i 

jämförelser med andra länder. I Global Competitive Report från 2010-2011 hamnar Sverige 

på andra platsen, efter Schweiz. I tidigare rapporter låg Sverige både efter Singapore och USA 

när det gällde konkurrensen, vilket kan tolkas som att nationen tar sig längre upp inom detta 

område (a. a., s.16).  

 Även om Sverige ligger bra till internationellt står vi inför stora nationella utmaningar - 

agendan som Digitaliseringskommissionen följer, ger anvisning om de fyra redan nämnda 

områdena som utgår från ett användarperspektiv. Ett av områdena har att göra med 

användarvänligheten (Regeringskansliet 2011, s. 16), vilket korrelerar med att fler och fler 

tjänster går att finna på internet. I takt med att samhället moderniseras, förutsätter denna 

förändring att alla ska ha möjlighet att använda det utbud av digitala tjänster som finns, 

oavsett samhällsposition. I rapporten föreslår man under rubriken “lätt och säkert att använda” 

en plattform innehållandes diskussionsforum där erfarenheter kan samlas under ett och samma 

tak, för att möta de krav som ställs, när det gäller användbarheten (a. a., s. 20, 21). 
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6.6 Bakgrunden till Socialrådgivningen på nätet 

Socialförvaltningen i Stockholm stad hade år 2011 arbetsuppgiften att genomföra en 

kartläggning av det sociala arbetet som bedrivs på internet framför sig (Socialförvaltningen 

2011). Kartläggningen skulle undersöka både det arbete på internet som bedrivs inom 

socialtjänsten i staden och externa aktörer i form av bland annat frivilliga organisationer. Idén 

om att själva starta en rådgivning via internet tog fart då man skulle inventera socialtjänstens 

utvecklingsmöjligheter i förhållande till internet.  

 Till den bakgrund som lades till socialtjänstens rådgivning på internet var att medborgarnas 

internetanvändande är brett och att flera rapporter visar på att barn och ungdomar önskar 

kommunicera med professionella vuxna via internet. Projektplanen hänvisar här till rapporten 

från BRIS: Barnen, BRIS och it (2010) och till Löfbergs rapport Digitala erbjudanden (2011) 

som pekar på att unga gärna söker vuxenstöd via internet då de i skydd av anonymitet kan 

“skydda” sig mot åtgärder som vuxna vill erbjuda unga, vilket de kan känna att de ännu inte 

är redo för.  

 En stor inspiration till Stockholms rådgivning på internet har också kommit från Malmö 

och deras digitala rådgivningstjänst. Malmö är den stad som första stad i Sverige lanserat och 

erbjudit medborgare digitala tjänster som frågeformulär på webben och en chatt där 

medborgare kan vända sig för råd och stöd av socialtjänsten. Stockholm stads 

Socialrådgivning på nätet, som projektet döpts till, är tänkt att vara uppbyggt på ett liknande 

sätt som den digitaliserade rådgivningen från Malmö innehållande en plattform för 

frågeformulär, kunskapsbank av tidigare formulerade frågor och svar samt en chattfunktion 

som är tänkt vara öppen under vissa dagar och tider. Socialjouren är de som ska finnas bakom 

och hålla i tjänsterna som socialrådgivningen erbjuder.  

 Det finns flera olika målsättningar i och med e-tjänsten - Socialrådgivning på nätet. När det 

gäller de effekter man vill uppnå, så är det dels att minst 50 procent av medborgarna i staden 

uppger att socialtjänsten blivit mer tillgänglig på internet, dels att antalet ärenden av enklare 

karaktär har minskat med 30 procent i stadsdelsförvaltningen (SDF) till år 2015. Det finns tre 

projektmål som uppges för e-tjänsten. Det första är att göra socialtjänsten mer tillgänglig, de 

andra är att invånarna i Stockholm enkelt får tillgång till en översiktlig information. Att 

invånarna själva kan ta del av en kunskapsbank är det tredje målet. Syftet är att öka 

tillgängligheten för befintliga klienter samt nå personer som inte haft kontakt med 

socialtjänsten tidigare.  
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 Det är inte tänkt att socialtjänsten i och med rådgivningen på internet skall erbjuda 

medborgarna behandlande samtal utan då skall de personer med behov av mer stöd hänvisas 

till rätt social instans och SDF.  

 I projektplanen för Socialrådgivningen på nätet uppges att e-tjänsten riktar sig till 

invånarna bosatta i Stockholms kommun och att de kommer att ha en begränsad möjlighet att 

besvara frågor från invånare utanför kommungränsen. Omfattningen av projektet vänder sig 

till hela socialtjänstens verksamhetsområde förutom de frågor som sorterar under 

äldreförvaltningen. Frågor som sorterar under äldreomsorgen hänvisas till de tidigare 

befintliga kontaktvägarna att nå socialtjänsten. Motivet att begränsa möjligheterna för 

målgruppen om äldre uppges inte i projektplanen. 

 

Del 2 – Metod 

7. Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med studien är att genom att undersöka medborgare i Stockholm stads avsikter och 

attityder till Socialrådgivningen på nätet få en ökad förståelse av medborgarnas inställning till 

en nätbaserad socialrådgivning.  

 För att fånga in medborgares attityder, känslor, tolkningar och föreställningar lämpar sig 

bäst en kvalitativ forskningsansats med intervju som metod (Sohlberg 2009, s.100-101, 135-

136). Med intervjuer som grund för slutledningar innebär möjligheten att på ett fördjupat plan 

studera respondenternas erfarenheter, uppfattningar och avsikter (a. a.). Närheten till 

respondentgruppen genom att använda en kvalitativ metod utgör en styrka för studien 

eftersom den tillåter att på ett djupare plan kunna studera populationen (Abalo, Danielsson 

2008, s.45). 

 

7.1 Forskningsansats 

Som redan nämnts genomförs studien genom en kvalitativ metod. Undersökningen består av 

en explorativ och en deskriptiv ansats. Då socialtjänsten tidigare inte i någon hög utsträckning 

varit digitaliserad och då det finns begränsat med tidigare forskning på detta område är ett 

utav studiens mål att undersöka och beskriva hur attityder i det insamlade materialet ter sig för 

respondenterna inom ämnesområdet.  

 En explorativ ansats kännetecknas av att beskriva hur föreställningar hos individer ter sig 

snarare än hur de kommer att bli eller borde vara (Denscombe 2004, s.39). 
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 En deskriptiv ansats syftar till att besvara frågor som vem, var, varför, hur (Ejvegård 1996, 

s.30-31). Då syftet och frågeställningarna i undersökningen har som mål att undersöka vilka 

som vill, inte vill, varför och vilken påverkan socialtjänstens digitala tjänst kan få för 

medborgare i Stockholm, antar studien således även en deskriptiv ansats. 

 Vidare är studien induktiv, där den teoretiska referensramen har fått växa fram med 

empirin. Frågor om vilka som kommer att vilja använda tjänsten, inte vilja och varför är 

aktuella frågeställningar i studien. I och med inhämtad empiri och för att analysera materialet 

har Hydéns normmodell (2002) använts, vilken är hämtad från normteorin.  

 De begrepp som är kopplade till Hydéns normmodell och som har använts i analysen 

grundas på huvudförutsättningarna vilja och kunskap. Huvudförutsättningarna vilja och 

kunskap kan tillsammans besvara vad som bestämmer handlandet. Bakomliggande 

förutsättningar är ett begrepp som är knutet till huvudförutsättningarna då de utgör 

förklaringar till viljan respektive kunskapen som var och en av fokusgrupperna landat i 

oavsett resonemang som lett till detsamma. Om huvudförutsättningen vilja till handling finns 

går enligt normmodellen att besvara utifrån vilka värden en grupp innehar. Ett bakomliggande 

intresse alternativt ett icke-intresse har sin grund i personliga drivkrafter, vilka bottnar i olika 

motivationssystem som exempelvis moral och etik. Känslor kan påverka viljan, men även 

bakomliggande förutsättningar såsom religion, politik, ekonomi, samvete, estetik och makt. 

Den andra huvudförutsättningen kunskap har sin grund i individens världsuppfattning, och 

som enligt normmodellen påverkas av kognitionen. Kognition påverkar som sagt kunskapen, 

vilken i modellen är förenad med bakomliggande faktorer och som återfinns i begreppen 

erfarenhet, ålder och utbildning, men även kompetens, tradition, etnicitet, genus, position, tyst 

kunskap samt personliga egenskaper. Data som har varit av signifikans, vilket avser större 

delen av gruppens åsikter eller som på annat sätt varit utmärkande har identifierats och 

därefter associerats med en av de bakomliggande faktorerna. Analysen om exempelvis 

utbildningsnivå kommer inte vidareutvecklas i någon större omfattning. Dock finns 

bakomliggande faktorer, däribland utbildningsnivå, illustrerat i form av stapeldiagram i 

resultatdelen respektive tabeller under bilagor (Tabell 1 och 2, bilagor). 

 De utförda fokusgrupperna har även jämförts med och placerats in i periferi-centrum-

modellens grupperingar. Modellens struktur har gjort det enklare att arrangera grupperna i 

olika kategorier men det har även medfört en förenkling av verkligheten, som bidrar till att 

bilden, som framställer fokusgrupper blir något snäv och generaliserad. 

 Empirin grundar sig som redan nämnts på fokusgruppsintervjuer. Intervjuguiden är 

utformad efter fasta frågeområden som rör attityder till internet, till socialtjänsten och mer 
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specifikt till Socialrådgivningen på nätet. Att det är uppdelade områden och att de är fler än 

enbart inriktade till rådgivningen online har att göra med att tidigare forskning (jmf. 

tillexempel Abalo, Danielsson 2008 –Digitalisering och social exklusion) kunnat se att 

tidigare erfarenheter av och till informationsteknik och till den speciella myndigheten har 

påverkat attityden och kunskapen till en förvaltnings digitala tjänster (i det här fallet till 

arbetsförmedlingen). Vi tror att så även kan vara fallet i vår studie. 

 Intervjuguiden är semi-strukturerad och konstruerad på så sätt att vi haft tydliga 

frågeområden och frågeställningar men där ordningen på frågorna vid behov har tillåtits att 

kastats om och där vi (eller moderatorn) har haft möjlighet att ställa följd- eller fördjupande 

frågor. Enligt Bryman (2002, s.127) är en semi-strukturerad intervjuguide utformad som ett 

frågeschema där moderatorn har ett visst utrymme till följdfrågor och där frågorna är allmänt 

formulerade och kan varieras i ordningsföljd.  

 

7.2 Fokusgrupper 

Att använda fokusgrupper som intervjumetod innebär att samla en grupp människor för att 

samtala och diskutera på ett på förhand bestämd fråga eller ämnesområde (Wibeck 2010, s. 

11-12). Fokusgrupper används för att studera människors föreställningar, värderingar och 

attityder och kan användas som en metod ensamt eller i kombination med andra data. Att 

genomföra fokusgrupper kan vara en bra grund för att utveckla frågeområden till enkäter (a. 

a.). En bra definition av vad det innebär att använda sig utav fokusgrupp som metod är: 

             Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt 

ett ämne som bestäms av forskaren. (Morgan, D. (1996). "Focus Groups". I: Annual 

Review of Sociology 22:129-152.) (Wibeck s. 25). 

Den definition som här ges talar om att det inte bara är vad som sägs under intervjusessionen 

som har betydelse utan även att diskussionen sker i ett gruppsammanhang där det även händer 

något med deltagarna i interaktion med andra.  

 Gruppdynamiken i fokusgrupperna kan av metodologiska skäl vara både fördelaktiga 

och/eller problematiska (a. a.). Fördelaktiga skäl med att använda sig utav fokusgrupper som 

metod är att det kan vara lättare för individer att öppna sig och få igång ett samtal i interaktion 

med andra, speciellt om ämnet kan uppfattas som känsligt av deltagarna. Om samtalsklimatet 

är bra och samtalsledaren på ett bra sätt kan ge utrymme för alla deltagare att uttrycka sig är 

fokusgrupp som metod en styrka som kan göra attityder och värderingar synliga och 

nyanserade. Men gruppdynamiken kan även ge upphov till problematiska konsekvenser för 

det empiriska materialet.  
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 Ett av de svårare elementen att utföra fokusgrupper är att sätta samman en bra grupp som 

kan generera ett bra samtalsklimat. Det är många faktorer som bör tänkas på i 

sammansättningen av en fokusgrupp. Några av dem avser heterogeniteten/homogeniteten i 

gruppen. En alltför heterogen grupp kan samtidigt som det kan öka varandras perspektiv även 

göra att samtalsklimatet blir alltför obekvämt eller att det kan vara svårt att få igång ett samtal. 

Är gruppsammansättningen för homogen kan risken finnas att det skapas ett klimat där bara 

ett sätt att tänka accepteras. Sociala variabler att tänka på vid sammansättningen av en 

fokusgrupp är därför att ta hänsyn till personers sociala bakgrund, ålder och kön.

 Problematiskt för samtalsklimatet kan även vara om en individ tar ett allt för stort utrymme 

eller har alltför starka åsikter som på något sätt stör möjligheten för alla att uttrycka sig och 

komma till tals. Problematiken som kan uppstå i gruppsammansättningen och i dynamiken i 

interaktionen mellan deltagarna kan få konsekvenser för det empiriska materialet genom att 

det man vill undersöka; attityder, uppfattningar och värderingar kan gå förlorade och det som 

då förutsatts att undersöka på så sätt inte tillåter sig att göras (a. a.).  

 Fokusgrupperna i föreliggande studie har utifrån ovanstående resonemang utgått från dessa 

utgångspunkter vid sammansättning och rekrytering av fokusgruppsdeltagare.  

 

7.3 Användandet av fokusgrupper i studien 

Eftersom studien syftar till att undersöka medborgares attityder till socialtjänstens digitala 

tjänst och ser därför användningen utav fokusgrupper som en lämplig metod. Det ämne som 

studien behandlar inriktar sig till attityder som medborgare har till socialtjänstens digitala 

tjänst.  

 Innehållet i ämnet delar sig i två delar. Dels innehåller ämnet attityder till en digital tjänst 

och dels till attityder till en offentlig myndighet eller till en speciell sådan, socialtjänsten. Att 

som medborgare ha åsikter om digitala tjänster kan beskrivas vara av en mindre känslig 

karaktär då det handlar om attityder till teknik, medan åsikter om socialtjänsten kan vara av en 

mer känslig betydelse för medborgare. Det är inte att medborgarna har åsikt per se som kan ha 

en känslig betydelse, utan att de människor som har som avsikt eller behov av att använda sig 

utav socialtjänstens digitala rådgivning kan befinna sig i en utsatt position, vilket kan göra att 

ämnet kan uppfattas som mera känsligt.  

 Som ovan beskrivits kan fokusgrupper med fördel användas när det är känsliga ämnen som 

skall beröras. Ett hinder som kan uppstå är dock att om ämnet uppfattas som känsligt kan det 

bli svårt att rekrytera deltagare till fokusgrupperna (a. a.).   
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7.4 Rekrytering och urvalsprocessen startar 

I starten av rekryteringsprocessen var kriterierna för vem som kunde söka breda. Motivet till 

detta var att det kunde vara av intresse för analysen och för att det inte i någon stor 

utsträckning skulle bli en rekrytering av en specifik målgrupp. Den enda avgränsningen som 

gjordes var att ha en undre åldersgräns på 18 år. 

 Från början var det tänkt att respondenterna endast skulle nås via öppna ansökningar. 

Annonsering av fokusgrupperna skedde via stockholm.se (Stockholm stads webbplats), 

Stockholm stads Twitter sida, via internetforskaren och doktoranden Marcin de Kaminskis 

kontaktnät på Facebook och via öppna ansökningar uppsatta på flera socialkontor inom 

stadsdelarna i Stockholm samt på flertalet (publika) platser såsom bibliotek, 

livsmedelsbutiker, anslagstavlor och folkhögskolor. 

 Valet av att använda flera rekryteringskanaler har utgåtts ifrån att deltagarna, genom att 

anmäla sig via öppna ansökningar, har en tydlig anledning till att förhålla sig till det studerade 

ämnesområdet. Tanken var att med hjälp av skilda rekryteringskanaler kunna få en större 

spridning vad gäller olika typer av grupper och attityder. 

 Idag är inte telefonkatalogen något som används i stor utsträckning. Istället använder 

medborgare internettjänster och kommunala hemsidor för att leta rätt på information om 

kontaktuppgifter till myndigheter. I och med detta så är det inte någon speciell grupp av 

människor som använder en kommuns hemsida för att söka information och kontaktuppgifter 

på kommuners webbplatser. Att annonsera om respondenter via Stockholm stads webbplats 

har vi därför inte sett som ett hinder. Facebook är också ett brett och generellt 

informationsteknologiskt användningsområde, även om det rör sig om ett digitalt instrument 

som inte alla vill eller har kunskapen om att använda och därför utesluter en del medborgare. 

Det kan även anas att användare av Twitter i hög grad kan kännetecknas som höganvändare 

av digitala tjänster.  

 I slutrapporten Offentliga tjänster – En nytta för medborgaren eller en nödvändighet för 

kommunen (Ek Styvén et.al 2012) uppges att fokusgrupper är en bra metod för att undersöka 

attityder till kommuners digitala tjänster. Författarna till slutrapporten menar dock för att i 

största möjliga mån undvika att enbart få höganvändare av internet som i högre utsträckning 

använder olika typer av digitala tjänster och är mer positiva till sådana, som respondenter, bör 

man även söka respondenter utanför den digitala världen. 

 Genom att det studerade området täcker in två typer av områden, attityder till digitala 

tjänster och till socialtjänsten och för att undvika att bara annonsera i den digitala världen, har 

annonsering även gjorts på fysiska platser. Valet av att annonsera på socialkontor som kan 
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kännetecknas generera en mer specifik målgrupp har att göra med att det är en målgrupp som 

hör till socialtjänstens domän och som kan tänka sig ha användning av socialtjänstens digitala 

tjänster speciellt. Att använda fler rekryteringskanaler har på så sätt haft ett strategiskt motiv 

och kännetecknas därför som ett strategiskt urval.  

 

7.5 Rekrytering och urvalsprocessen fortsätter 

Det visades dock att använda sig utav öppna ansökningar inte gav ett så stort gensvar. 

Förutom de rekryterade deltagarna som medverkat fanns det en deltagare som avböjde 

medverkan innan intervjutillfället. Ytterligare två individer anmälde sitt intresse efter det att 

tidsfristen (under de tidsramar) för genomförande av intervjuerna passerat. Då det var svårt att 

rekrytera deltagare till fokusgrupperna och det blev nödvändigt att söka respondenter på annat 

sätt. Urvalsprocessen kretsade kring hur respondenter kunde hittas som kunde tänkas vara 

relevanta för studien men som ändå inte riktade sig till en alltför specifik och avgränsad 

målgrupp. Att öppna ansökningar inte gav något större gensvar kan delvis ha berott på den 

korta tid som annonseringen gjordes på. 

 Genom nätverk och snöbollsurval fick vi således kontakt med respondenter som är 

studerande gymnasieelever inom Stockholm, där skolans profil innehar introduktionsprogram 

för elever som inte uppnått behörighet till de nationella programmen, till en frivillig 

organisation som riktar sig till socialt utsatta människor och som arbetar för att förändra 

livsvillkoren för dessa, en fokusgrupp från öppen ansökan, samt individer som hört om 

studien och av nyfiket intresse velat medverka i en fokusgruppsintervju. 

 På det här sättet speglar sig urvalet av att innehålla unga människor, som inte på något 

deterministiskt vis är en grupp som tillhör eller kommer att tillhöra socialtjänstdomänen. Som 

är en grupp där tidigare forskning visat står nära informationssamhället och som är en grupp 

som redan kan ha kontakt med socialtjänsten eller som kanske kommer att få, genom att 

behöva söka stöd för egen del eller för att stödja personer i sin omgivning. Studien vänder sig 

här också till socialt utsatta människor som har erfarenheter från verksamheter inom 

socialtjänstdomänen men även till vuxna som inte tidigare haft erfarenhet av socialtjänsten. 

Fördelen med denna rekryteringsprocess har varit att vi kommit i kontakt med respondenter 

som annars kanske inte skulle anmält sitt intresse men som i hög grad är relevanta för studien. 

 Att använda snöbollsurval motiveras med att de rekryterade informanterna i studien är av 

intresse då de kan relateras till undersökningens tema. De rekryterade grupperna är heterogena 

i förhållande till varandra men relativt homogena inom grupperna. Istället för att 
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homogeniteten inom grupperna kan ses som ett hinder så kan den här typen av 

sammansättning medverka till att identifiera olika sociala grupper och ekonomisk tillhörighet. 

 Att välja grupper som kan representera medborgare som befinner nära respektive längre 

från informationssamhällets centrum kan motiveras utifrån studiens syfte, att undersöka 

individer som kan tänkas vilja alternativt inte vill använda SRN. 

 En fokusgrupp genomfördes utav deltagare rekryterade via öppna ansökningar, som alla 

uppgivit haft egen erfarenhet socialtjänsten men där attityder och förhållningssätt gentemot 

socialtjänsten skiljde sig något åt beroende av om de även kommit i kontakt med 

socialtjänsten via sitt yrke. 

 

7.6 Avgränsningar 

Undersökningens syfte är att studera medborgare i Stockholms attityder gentemot 

Socialrådgivningen på nätet som lanserades av socialförvaltningen inom kommunen i maj 

2013. Genom att använda öppna ansökningar som rekryteringskanaler har det varit fritt att 

ansöka om medverkan. En rekryteringsväg har också varit att söka medverkan hos individer 

som kan sägas vara målgrupper inom socialtjänsten. Detta för att nå målgrupper som är 

aktuella för socialtjänsten och som är grupper som kan tänka sig ha användning av 

socialtjänstens digitala tjänster speciellt. Då vi haft tillträde att även intervjua unga människor 

har detta varit av intresse då tidigare forskning visat att det kan finnas ett intresse från unga att 

komma i kontakt med socialsekreterare och kuratorer via nätet och även är en grupp som i 

stor utsträckning sägs kan stå nära informationssamhället. (Jmf. Barnen, BRIS och IT (2010) 

och Löfberg, Aspán 2011). 

 I rekryteringsprocessen riktar sig intresset till olika gruppers socioekonomiska status. 

Socialt utsatta är en grupp som speciellt kan få/behöva användning av SRN och unga har 

enligt tidigare dokumentation efterfrågat den här typen av nätbaserat stöd. Faktorer som ålder, 

utbildningsnivå och yrkesprofession är något som utefter urval och något som även växt fram 

med empirin kommer att beröras i analysen. Variablerna har visat sig ha betydelse för 

attityder gentemot Socialrådgivningen på nätet, då främst i förhållande till närhet och 

erfarenhet av internet. Studien är avgränsad till att inte beröra variabler som etnicitet och kön. 

 Åldersgränsen på annonserna till de öppna ansökningarna sattes till 18 år med motivet att 

det är enklare att handskas med etiska faktorer som rör attityder emellan 

fokusgruppsdeltagarna själva och det samtycke som behövs inhämtas om respondenterna är 

under myndighetsålder. Däremot består urvalet av några få elever (från 
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introduktionsprogrammet) som ej hunnit nå 18 års gräns men som inom en snar framtid ändå 

fyller 18 år. Samtycke har här inhämtats från målsman.  

 

7.7 Förberedelser och genomförande 

I upptakten av undersökningen hade vi kontakt med projektledaren för Socialrådgivningen på 

nätet, Johanna Löfvenius och aktionsforskaren Karin Osvaldsson, Linköpings universitet (som 

är anställd att följa projektet kring socialtjänstens digitala tjänst). Tillsammans med dem 

diskuterade vi vilka intressanta ämnesområden som finns att undersöka kring den digitala 

tjänsten och vilken metod som bäst kunde lämpas för studien. Vi fick även genom dem 

tillgång till att annonsera efter respondenter på Stockholm stads webbplats och genom deras 

Twittersida på internet. 

 Som handledare har vi till (stor) hjälp haft Lupita Svensson fil.dr i socialt arbete, verksam 

vid Ersta Sköndal högskola och vid rättssociologiska enheten, Lunds Universitet. Och som 

biträdande handledare Marcin de Kaminski, doktorand i rättssociologi vid samma lärosäte, där 

båda har internet som forskningsområde, vilket gjort att vi fått stor hjälp på vägen genom att 

lotsa oss framåt i de frågeställningar vi haft. 

 För att få en bild av det studerade ämnesområdet har vi som förberedelse för utformningen 

av intervjuguiden läst in oss på tidigare forskning, för att förutom kunna utforma själva 

intervjuguiden även kunna tolka det som senare kommer fram under intervjuerna i enlighet 

med hur även andra skulle förstå och tolka det insamlade materialet. Detta är behövligt 

tillvägagångssätt enligt Dalen (2008, s.116) och som även stärker validiteten. 

 En provisorisk intervjuguide upprättades och prövades på en pilotgrupp och vi bestämde 

oss även fortsättningsvis att använda Ersta campus grupprum som lokal för intervjuer. Två av 

intervjuerna är utförda på campus Ersta och resterande tre grupper, som består av redan 

existerande grupper, utfördes på en plats som stod respondenterna nära. Efter det att 

pilotgruppen gjorts såg vi att vi ville komponera grupper som bestod av fyra eller max fem 

informanter i en fokusgrupp. Utifrån Wibeck (2012), författaren till boken Fokusgrupper är 

också fyra upp till sex deltagare per fokusgrupp att föredra för att kunna generera ett bra 

samtalsklimat. Varje intervju genomfördes i genomsnitt under en timme. 

 Transkriberingen gjordes noggrant men menings koncentrerat. Som Kvale (1997) menar på 

är meningskoncentrerade citat bortskalat från onödiga ord som eh och mm och så även 

upprepade ord som inte har betydelse för nyanserna i materialet. De meningskoncentrerade 

citaten är således formulerade i en mer koncis form.   
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 För att se om vi sedan hade en överensstämmelse om vad vi kunde utläsa i materialet, satt 

vi först var för sig och läste resultatet innan vi tillsammans beslutade vad som var relevant att 

presentera i resultatavsnittet. Vilket också var samstämmigt. 

 I resultatdelen kommer den insamlade empirin att presenteras vertikalt. Dels för att göra 

materialet transparent och dels för att grupperna sinsemellan uppvisar en heterogenitet. 

Fokusgrupperna har presenterats och benämnts utifrån bokstäverna A, B, C, D och E. 

Förutom att jämföra empirin med tidigare forskning, analyseras materialet utifrån de två 

teoretiska modellerna om periferi-centrum-modellen (Wilhelm 2000) och Hydéns (2002) 

normmodell.  

 

7.8 Undersökningsgruppen 

Fokusgrupperna bestod i sin helhet av 21 stycken respondenter där 13 stycken var kvinnor 

och 8 stycken var män. Åldersspannet bestod av åldrarna 17 år upp till 65 år. Den 

socioekonomiska bakgrunden hos gruppdeltagarna varierade från utbildningsnivå till 

arbetssysselsättning. Totalt utfördes fem fokusgruppsintervjuer genom de rekryteringskanaler 

som uppgivits.  

 På frivillig organisationen som inriktar sig på människor i social utsatthet fanns det flera 

deltagare som erbjöd sig att medverka, fyra av dem handplockades och intervjun ägde rum i 

ett enskilt rum inne hos brukarföreningen. På gymnasieskolan fick lärarna sätta ihop 

elevgrupperna, efter de som anmält sitt intresse, för att kunna skapa förutsättningar till ett bra 

samtalsklimat. Dessa två intervjuer utfördes i en av skolans lokaler. De två resterande grupper 

sattes samman efter det sätt de anmält sitt intresse på och båda intervjuerna utfördes på 

campus Ersta.    

 

7.9 Validitet 

Den personliga närvaron i kvalitativ forskning kan utgöra en styrka för validiteten då närvaron 

kan minimera risken för feltolkningar och det då i jämförelse med kvantitativ forskning i 

högre grad går att säkerhetsställa överensstämmelsen mellan observationer och begrepp 

(Bryman 2002, s.257-258). Det man vill säkerhetsställa är överensstämmelsen mellan det man 

sagt sig undersöka och det man identifierar eller ”mäter” i undersökningen (a. a.).  

 Syftet med föreliggande studie är att identifiera medborgare i Stockholms stads attityder 

till Socialrådgivningen på nätet. Att använda fokusgrupp som metod där möjligheten att 

observera attityder genom den personliga närvaron, utgör därför en styrka i undersökningen. 

För att få en hög överensstämmelse mellan studiens syfte och frågeställningar och det vi 



30 

 

identifierat i genomförandet av fokusgrupperna, har en litteraturgenomgång och inläsning av 

tidigare forskning gjorts. På så sätt är det lättare att förstå begrepp och hur respondenternas 

utsagor kan tolkas och förstås.  

      Eftersom en stor del av fokusgrupperna är rekryterade genom snöbollsurval, består tre av 

de fem fokusgrupperna av redan existerande grupper. Utsagor av intervjupersonerna är 

påverkade av den sociala kontext som de befinner sig i och som intervjusituationen utgör 

(Neuman 2006). Gruppdeltagare kan om de inte tidigare träffats och känner sig obekväma och 

främmande i intervjusituationen ha svårt att uttrycka sina åsikter och få igång ett samtal 

(Wibeck 2012, s.144). Tre av fokusgrupperna bestod av redan existerande grupper i en lokal 

som för dem inte var främmande och kan ha underlättat samtalsklimatet i positiv bemärkelse. 

Men faran av att använda redan existerande grupper kan generera att informanterna undviker 

att uttrycka åsikter som de tror kan såra någon eller uttrycka sådant som de tror är socialt 

önskvärt (Wibeck 2012; Bryman 2002). Upplevelsen av grupperna har ändå varit att 

samtalsklimatet under intervjuerna har varit gott, även i de grupper som sedan tidigare inte 

varit existerande. Vilket bland annat har visat sig genom att informanterna kunnat utveckla 

sina egna resonemang och kunnat uttrycka ett motargument. Genom att använda redan 

existerande grupper som till viss eller stor del redan känner varandra, kan moderatorn missa 

signaler om ett tyst socialt samspel som är okänt för moderatorn och där denne är omedveten 

om ett socialt tryck som kan finnas i gruppen och där åsikter går förlorade (Wibeck 2012). 

Det är dock inte ett skäl starkt nog för att undvika att tillämpa existerande grupper då det även 

i icke befintliga grupper kan utspela sig sociala faktorer som påverkar respondenternas 

utsagor och som är okänt för moderatorn (a. a.).  

      En fördel med att använda just fokusgrupper som kvalitativ metod är att individer har en 

tendens att utforska sina föreställningar och attityder genom att diskutera olika ämnen i grupp. 

Den sociala processen gör att individer har en större möjlighet att reflektera över sina 

föreställningar för att kunna inta en ståndpunkt. Den ekologiska validiteten, genom att 

använda fokusgrupper, blir därför hög (a. a.). Genom att delvis använda oss av redan 

existerande grupper, har också i positiv bemärkelse låtit oss få en inblick i hur attityder 

uttrycks och utvecklas i en social kontext där individerna lever och skapar sina normer. 

 För att uppnå ett bra samtalsklimat har vi presenterat oss och under vilka ramar som 

studien utförs under. I inledningen av varje intervju har vi även muntligt och skriftligt bett om 

samtycke och informerat om anonymitet och allt det som har att göra med god forskningssed 

(se avsnittet om Etiska reflektioner och förhållningssätt). Vi har inledningsvis även bett om 

ett bra samtalsklimat där alla deltagare låts uttrycka sig. 
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7.10 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i kvalitativa undersökningar är låg och utgör en svaghet menar Bryman 

(2002). Brymans synsätt är att en svaghet med all kvalitativ forskning är att det insamlade 

empiriska materialet inte i någon hög utsträckning kan generera en generaliserbarhet utanför 

det egna studieobjektet, eftersom det används ett begränsat antal individer som urval. Det 

finns dock metodböcker och de som ger ett offensivt försvar för att generaliserbarheten kan 

genereras utanför det egna materialet. Merriam (1994) menar exempelvis att kvalitativa 

studier kan generaliseras utanför den egna undersökningsgruppen. Det då resultaten i 

empiriska studier går att tillämpa inom liknande områden och fält.   

 Empirin i studien består av ett begränsat antal fokusgruppsintervjuer där deltagarna består 

av medborgare i Stockholm. Studien är förutsatt att undersöka attityder från medborgarna 

inom Stockholm. Hos gruppdeltagarna finns en stor sociokulturell spridning och grupperna 

sinsemellan har efter vissa faktorer som åldersgrupp, socialgrupp och så vidare varit 

förhållandevis olika. Den stora spridningen hos gruppdeltagarna har varit intressant för 

materialet just därför att empirin kan belysa de olikheter som visat sig för respondenternas 

sociala bakgrund i förhållande till attityder till Socialrådgivningen på nätet. En risk med att 

materialet består av individer med så olika sociala bakgrunder är att de förhållandevis få 

gruppdeltagarna får representera hela sin socialgrupp, vilket ska understrykas inte låter sig 

göras. En svaghet med studien skulle således vara att det finns ett begränsat antal individer 

som medverkat i studien. Dock går det även i denna studie att föra ett mer offensivt försvar 

som tonar ner att det begränsade antalet individer skulle innebära en svaghet. Resultatet går 

till viss del att generalisera då studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning inom 

liknande områden. 

 

7.11 Reliabilitet 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en studie handlar om huruvida det som identifierats i det 

insamlade materialet eller mätningarna i en studie är korrekt utförda och om de kan replikeras 

(Bryman 2002, s. 86, 257-258). I samhällsvetenskaplig forskning, speciellt när det rör sig om 

kvalitativ forskning, där den sociala miljön är föränderlig och inte går att frysa är det svårt att 

uppfylla kriteriet om att studien skall kunna upprepas under samma förhållanden (a. a.). 

 Studiens genomförande är gjord före lanseringen av socialtjänstens digitala tjänst och även 

om attityder är ett första steg till en handling så kvarstår faktumet att det på detta stadium inte 

går att utröna senare faktiska handlingar. 
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 Studien består av fem utförda fokusgrupper. Även om grupperna består av individer med 

förhållandevis olika sociala bakgrunder och inte låter sig segmenteras har de fem utförda 

fokusgrupperna däremot uppnått en teoretisk mättnad och den egna empirin har delvis kunnat 

skönja mönster som uppfyller en egen mättnad. Studiens material består därför av tillräckligt 

med material för att kunna styrka reliabiliteten och kommer att redovisas utförligt genom att 

materialet presenteras genom citat och sekvenser och frågeställningarna i studien, i 

resultatavsnitten. 

 I genomförandet av intervjusessionerna har även samma moderator använts vid samtliga 

fokusgruppsintervjuer, vilket också Wibeck (2012) menar på är något som hjälper till att 

styrka reliabiliteten för en studie.  

 

7.12 Litteratursökning 

Flera databaser har använts i sökprocessen av tidigare forskning. Sökmotorn LIBRIS 

användes främst till att söka metodböcker. Till bakgrunden har litteratur som varit aktuella 

under socionomutbildningen använts och även det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, 

Google scholar och den vanliga sökmotorn Google använts. De första sökorden i DiVA var 

myndigheter och digitalisering vilket lotsades oss fram till forskningsrapporten Digitalisering 

och social exklusion av Abalo & Danielsson (2008). Rapporten har fungerat som en grind 

öppnare där vi delvis gjort oss en bild av vilka sökord som är gångbara inom ämnesområdet 

men har även fungerat som en startpunkt för en manuell sökning av tidigare forskning. Som 

även Abalo & Danielsson kommit fram till, har även vi sett att tidigare forskning på området 

till största del handlar om implementering av it i förvaltningar och inte av användarstudier. E-

government, e-governance och e-democracy var sökord som genererade rapporter om digital 

divide och social work and IT rapporter som rör socialt arbete i informationssamhället, men 

då fanns det främst rapporter ur ett professions perspektiv. 

 Databaserna som användes var Academic Search Premier, Google Scholar och DiVA. 

Google Scholar har varit den databas som genererat flest tillgängliga rapporter. 

 En stor del av det här avsnittet skulle kunna handla om alla de sökord som vridits och vänts 

på men som inte genererat relevanta forskningsrapporter. Det som har hittats om institutioner 

och digitalisering har till största del behandlat it i skolan och inom hälso- och sjukvården. 

 Swepub är också en databas som använts. Utifrån denna databas har vi hittat rapporter ur 

en svensk kontext. Sökorden som genererat resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar 

har varit kommunala e-tjänster, offentliga e-tjänster och offentlighet och digitalisering. Men 
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även om de är hittade i databasen Swepub har vi i stor utsträckning fått hämta hem dem via 

Google Scholar. 

 Då vi ändå inte hittade tillräckligt med adekvata rapporter, vände vi oss till 

aktionsforskaren Karin Osvaldsson för hjälp. När de sökord vi fick rekommenderade i stor 

utsträckning inte hittades i Academic Search Premier fick vi indirekt tillgång till databaserna 

Scopus och Psychinfo genom att vi ”efter beställning” av Karin fick rapporterna skickade till 

oss. 

 Även Socialstyrelsens webbplats har använts. Sökorden som genererade relevanta 

rapporter var socialtjänst och tillgänglighet och socialtjänsten och förtroende. Sökord om 

socialtjänsten och attityder, förtroende och tillit till den hittades inte via databaserna Swepub, 

Google Scholar eller DiVA. Den vanliga sökmotorn Google hittade fram till Göteborgs SOM-

rapporter, SKTFs förtroendeundersökning till socialtjänsten och till Regeringskansliets 

digitala arbeten. Den tidsperiod som sökning av tidigare forskning har sträckt sig mellan har 

varit från år 2000 till år 2013. 

 

7.13 Etiska reflektioner och förhållningssätt 

För att upprätthålla att etiska aspekter följs har vi som utgångspunkt följt de etiska riktlinjer 

som finns på Vetenskapsrådets (2011) och CODEX (2012) webbplats. Som god forskningssed 

påbjuder har vi utgått ifrån att se till att individskyddskravet följs. Kravet om individskydd 

syftar till att individer som medverkar i forskningssammanhang skall skyddas från kränkning 

och skada (a. a.).  

 För att uppfylla kravet har vi tagit fasta på och följt de fyra etiska principerna om 

samtycke, information, konfidentialitet, och nyttjande (Bryman 2002, s. 440-441). Principen 

om samtycke syftar till att intresserade deltagare skall medverka på frivillig basis och kunna 

avbryta sin medverkan om man så önskar (a. a.). Genom att använda oss utav öppna 

ansökningar som rekryteringskanal har deltagare själva kunnat ansöka om medverkan vilket 

tyder på frivillighet. Vi har även sett till att information om att deltagandet är frivilligt funnits 

med i vår annons samt i vårt informationsblad. Principen om informationskravet innebär att 

medverkande i en studie ska föreläggas av att det funnits tydlig information om studiens syfte 

och vad det innebär för en deltagare att medverka (a. a.). I informationsbladet som vi delat ut 

till alla deltagare i fokusgrupperna har vi tydliggjort vad syftet med studien är, talat om i 

vilket sammanhang som studien utförs och vilka vi är som driver undersökningen, att 

materialet ljudinspelas och hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kommer att kunna 

ta del av, att deltagandet bygger på frivillighet och anonymitet. Att medverkan bygger på 
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frivillighet har varit viktigt att trycka på när det kommer till de respondenter som rekryterats 

inom de redan existerande grupperna. Att studien har frivillighet som grund har meddelats 

skriftligt och muntligt och det har varit viktigt att tala om att om man önskar avbryta sin 

medverkan inte kommer att få en negativ påföljd. Konfidentialiteten eller anonymiteten syftar 

till att det insamlade materialet hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av 

det samt att personuppgifter inte lämnas ut. Förutom att tala om att utomstående inte kommer 

att kunna ta del av personuppgifter och det insamlade materialet har vi i informationsbladet 

även talat om att materialet, när undersökningen är klar kommer att raderas. Inför varje 

fokusgrupp har vi understrukit att vi kommer att hålla på anonymiteten och att vi önskar att 

varje deltagare även de skall göra detsamma som en respekt inför varandra. I enlighet med 

konfidentialiteten har deltagarnas blivit avidentifierade, genom att avlägsna namn, ort och 

kön, i de citat som presenteras.  

 Till sist kommer principen om nyttjande som avser att insamlad empiri inte skall falla i 

händer på någon utöver det forskningsprojekt som har varit avsett och tydliggjorts för 

deltagarna. Som redan beskrivits har vi i informationsbladet redogjort för att utomstående inte 

kommer att kunna ta del av det insamlade materialet.  

 Som sista åtgärd har deltagarna fått skriva på och godkänna att de tagit del av 

informationsbladet och vad medverkan innebär.  

För de intervjupersoner som ännu inte hunnit fylla 18 år, har samtycke behövt inhämtats från 

målsman. 

 Då studien bedrivs på magisternivå faller studien inte under Lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. En ansökan om etikprövning har därför inte 

gjorts. Bestämmelserna för etiskt försvarbar forskning har vi ändå förhållit oss till och har 

som avsikt att följa.  

 

8. Tidigare forskning och kunskapsläget 

Avsnittet om tidigare anförda arbeten kommer att presentera det studerade ämnesområdet ur 

flera delperspektiv. Tidigare forsknings kommer således att innehålla forskning om 

socialtjänstens tillgänglighet och attityder till myndigheten, myndigheters digitalisering och 

påverkan på medborgare, ungas förhållningssätt till it och till social professionell kontakt samt 

det sociala arbetet i förhållande till informationsteknologi. Inledningsvis vill vi även markera 

att avsnittet innehåller källor av olika dignitet, där både sedvanlig forskning och offentliga 

utredningar presenteras. 
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8.1 Attityder till socialtjänsten 

Socialstyrelsens lägesrapport 2011, 2012 – Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, uppger att befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården ökat, 

i senaste undersökningen av Svenskt kvalitetsindex (2010), som regelbundet undersöker 

befolkningens förtroende för välfärds- och samhällstjänster medan det inom socialtjänsten 

inte finns motsvarande undersökningar som gjorts (Socialstyrelsen 2011, s.37; Socialstyrelsen 

2012, s.11). Inte heller i de årliga SOM-rapporterna från Göteborgs universitet som även de 

undersöker förtroende för offentliga institutioner, finns socialtjänstens verksamheter med som 

ämneskategori. Det finns tydligt mer att önska när det kommer till forskning som avser 

förtroende i förhållande till socialtjänsten. Det har förutom SKTF:s undersökning år 2008 som 

visat på ett lågt förtroende hos befolkningen (se avsnittet om Förtroende för offentliga 

institutioner och socialtjänsten), varit svårt att hitta forskning som avser den här typen av 

frågeställningar. 

 

8.2 Socialtjänstens tillgänglighet 

Socialtjänstens tillgänglighet för medborgare med funktionsnedsättningar (exempelvis 

synnedsättning, hörselnedsättning och kognitiva svårigheter) uppges i Socialstyrelsens 

lägesrapport (2011; 2012; 2013) vara starkt begränsade. En undersökning av Sveriges 

kommuners webbplatser visar på att den mest grundläggande informationen för personer med 

funktionsnedsättning är relativt lätt att nås och använda men att möjligheten till att få 

information utöver den mest grundläggande, i alternativa format, är mycket begränsat (a. a.). 

 Alternativa kommunikationssätt, än de som finns idag är begränsade. Den grupp som 

uppges vara mest utsatt när det kommer till tillgängligheten hos socialtjänsten, är personer 

med hörselnedsättning, som har svårt att få kontakt med socialkontoren genom 

telefonkommunikation (Socialstyrelsen 2013). Men brister i tillgängligheten på socialtjänstens 

webbplatser kan också handla om att texter inte finns översatta till lättläst svenska för 

personer som kan vara i behov av detta. 

 När det kommer till hur Sveriges kommuner informerar om vilka insatser som erbjuds vid 

missbruk och vart personer med missbruksproblem kan vända sig för rådgivning, på sina 

webbplatser, får knappt en tredjedel av kommunerna godkänt. Av de kommuner som ändå fått 

Socialstyrelsens godkännande finns hälften av dem i storstadslän, där Stockholm är en av 

dem. 
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 Socialstyrelsen menar på att nå ut med information via kommuners egna webbplatser och 

att utveckla denna är ett viktigt steg för att kunna bemöta medborgare med tillgänglighet (a. 

a.). 

 

8.3 Myndigheter, digitalisering och ökad tillgänglighet 

Den offentliga sektorn i västvärlden står inför en digital omvandling där det finns ett tryck på 

att avancera genom tekniken på internet (Marche, McNiven 2002). Utvecklingen av det 

offentliga på nätet har givit upphov till begrepp som utan översättning är e-government och e-

governance, där e- står för det elektroniska i offentlig verksamhet. De båda begreppen 

används ibland synonymt men kan delas upp i att e-government syftar till att de offentliga 

använder internet för att leverera information och service till medborgarna medan e-

governance syftar till hur bestämmandet av vilka digitala tjänster som skall levereras till 

medborgarna sker (a. a.). 

 Att använda internet som medel för att nå ut till medborgare är ett ”styrningsmedel” som 

uppges avge transparens och ger ett tydligt ansvar, som kan förbättra kvaliteten på tjänster och 

tillgängligheten, som är bekvämt för medborgarna och som kan bli mer kostnadseffektivt för 

de offentliga institutionerna genom att standardiserade frågor och uppbyggd kunskapsbank 

minskar tid på återkommande frågor (Torres, Pina, Acerete 2006; Seifert 2003). 

 Samtidigt som digitaliseringens ökade möjligheter för tillgänglighet, transparens och 

effektivisering finns även en baksida som kan om den inte hanteras göra så att utsatta 

människor i samhället blir än mer marginaliserade (Abalo, Danielsson 2008). Sociala klyftor 

som finns i den fysiska världen har även följt med in i den digitala världen och som innehåller 

klyftor i utbildningsnivå, arbetssysselsättning, etnicitet och låg inkomstnivå (Seifert 2003; 

Abalo, Danielsson 2008; Holmberg, Weibull 2007, Warf 2012; Sipior, Ward, Conolly 2013). 

 Den digitala klyftan som består av resurssvaga respektive resursstarka användare av 

internet definieras av dels materiella faktorer som tillgång till dator och internetuppkoppling 

och dels till attityder och kunskap till internet (Seifert 2003). Digitalt resurssvaga kan också 

bestå av personer med olika handikapp som gör att de inte kan använda data och internet i 

samma utsträckning som andra (a. a.). Den digitala klyftan, uppges i en forskningsrapport 

gjord av amerikanska forskare och en irländsk forskare, vara mer signifikant när det kommer 

till användandet av offentliga webbplatser än av medborgares användande av internet 

generellt (Sipior, Ward, Conolly 2013). 

 I en svensk kontext har mer än tre fjärdedelar av den vuxna befolkningen tillgång till 

internet (Holmberg, Weibull 2007, s.404). Sett till social klass finns det förhållandevis stora 
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skillnader i internetanvändandet. Sedan 90-talet tycks dessa skillnader mellan sociala klasser 

inte ha minskats. Medan 8 av 10 högre tjänstemän och personer med högre utbildningsnivå 

frekvent använder internet på veckobasis, så använder hälften av arbetarna och personer med 

lågutbildningsnivå internet någon gång i veckan år 2007. Dessa skillnader i frekvens av 

internetanvändning har delvis att göra med användningen av internet på arbetsplatsen (a. a.). 

Siffror som troligtvis ändrats sedan intåget och utbredningen av smartphones och surfplattor. 

                   

8.4 Användning och attityder 

Den största skillnaden som finns i frekvensen av att använda sig utav internet, är den mellan 

äldre och yngre människor (Holmberg, Weibull 2007). Sett till social klass och ålder fungerar 

yngre medborgare som en utjämnare av skillnaderna mellan sociala klasser när det kommer 

till internetanvändning. Mellan könen har det tidigare funnits skillnader i användningen av 

internet men som har klingats av. Män har tidigare använt internet i högre utsträckning än 

kvinnor. I år 2007 undersökning uppges dock att män tillbringar mer tid på internet än vad 

kvinnor gör (a. a.). 

 I en kvantitativ (enkät-) undersökning år 2008, som syftade till att undersöka medborgares 

användning av och attityder till arbetsförmedlingens (AMS) digitala tjänster, fann man i sina 

resultat signifikanta skillnader i förmågan att använda och i attityder till arbetsförmedlingens 

digitala tjänster korrelerat till resurssvaga och resursstarka sociala grupper (Abalo, Danielsson 

2008). De flesta av de som medverkat i undersökningen (762 respondenter) hade tillgång till 

internet, endast 6 procent hade aldrig använt internet (a. a., s. 95). De grupper som hade 

tillgång till och erfarenhet av internet hade en gynnsam relation till internet och bestod främst 

av högutbildade, tjänstemän, yngre och människor bosatta i storstäder (a. a., s. 97-98). Denna 

relation påverkade också attityden, då många med lång erfarenhet också hade ett stort 

självförtroende när det gäller användningen (a. a., s. 98). Den grupp som bestod av 

resurssvaga, som i studien var lika stor, bestod bland annat av arbetare och lågutbildade och 

hade en mindre gynnsam relation till internet, främst på grund av kortare erfarenhet (a. a.). 

De flesta av respondenterna hade en positiv inställning till AMS hemsida men inte till AMS 

som myndighet. Högutbildade var den grupp som i högre grad hade en negativ attityd till 

AMS som myndighet i jämförelse med lågutbildade (a. a., s. 96). 

 Sammanfattningsvis pekar resultaten på att det framförallt är sociala faktorer som 

geografisk hemvist, yrke och främst utbildning som till stor de påverkar deltagarnas relation 

till både internet och AMS webbplats (och dess tjänster). Man finner dock att det finns 

skillnader utbildningskategorierna emellan. Lågutbildade ansåg i högre grad än de med högre 
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utbildning att AMS webbplats var krävande, på grund av ett komplicerat språk. Slutsatsen av 

detta, visar på att högutbildades erfarenhet och därmed ett större digitalt resursövertag, inte 

bara påverkar förhållningssättet till internet, utan även till användningen och attityderna till 

AMS webbplats. Oberoende av om man ser till deltagarna i studiens relation till internet eller 

AMS webbplats, så finner man att utbildningsnivå som en gemensam variabel som är 

avgörande för om personen i fråga tillhör en digitalt resursstark eller resurssvag grupp. Då 

AMS som myndighet är juridisk bunden att behandla alla lika, innebär denna skillnad ett 

problem. Att en stor grupp exkluderas genom att inte ha samma förutsättningar, skapar en 

digital klyfta. Även om det finns andra vägar att kontakta myndigheten, finns det en outtalad 

önskan om att tjänsten bör användas (a. a., s. 99). Detta har en paradoxal effekt, då de som 

behöver den digitala tjänsten mest är de som oftast på grund av bristande kunskap använder 

densamma minst. Dessa är också oftast en grupp som redan befinner sig i ett utanförskap, och 

därmed blir ännu mer marginaliserade. Detta tar oss tillbaka till början av texten, och 

kopplingen mellan socioekonomisk tillhörighet och digital exklusion. Problematiken har inte 

sin grund i den fysiska tillgången till internet, utan handlar om sociala faktorer. Ju lägre 

socioekonomisk status, desto längre från det moderna informationssamhället kärna och tvärt 

om (a. a., s. 97). Bilden är självklart inte svartvit, det finns fördelar med att som medborgare 

kunna använda sig av digitala tjänster, såsom ökad tillgänglighet, men i det här fallet får det 

negativa konsekvenser för en viss del av medborgarna.  

 I delrapporten E-medborgare och p-medborgare – vilka är de? (Ek Styvén et.al 2011) som 

är en del av projektet ”kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster” och som har 

undersökt medborgares användning av och attityder till myndigheter i hela Sverige har visat 

på att medborgare överlag har förtroende för internet som kontaktkanal till offentliga 

verksamheter och generellt till kommuner och myndigheter. 

 Däremot visar delrapporten ur samma projekt – Medborgarperspektiv på kommunala e-

tjänster att medborgare generellt sett i högre grad önskar kontakta kommunen via 

telefonsamtal och eller genom besök än via internet. 59 procent uppges föredra personlig 

kontakt medan 46 procent uppges föredra internet som kontaktkanal. 16 procent uppges 

föredra brevkommunikation. Signifikanta skillnader finns mellan ålderskategorier men inte 

mellan kön. 33 procent av de medborgare som fyllt 55 år eller mer (upp till 75 år) uppges 

föredra internet som kontaktkanal, 59 procent i åldersintervallet 35-54 år och 64 procent i 

åldern 16-34 år föredrar internet som kontaktkanal. 

 I slutrapporten Offentliga e- tjänster – En nytta för medborgaren eller en nödvändighet för 

kommunen? har slutsatsen av resultaten dragits till att medborgare inte använt offentliga e-
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tjänster i den utsträckning myndigheter förväntat sig, vilket författarna av undersökningen 

menar på delvis kan förklaras av en oförståelse för medborgarnas behov. För att uppnå effekt 

av offentliga e-tjänster bör fokus vara inriktade mot användarna (medborgarna och 

personalen) och deras attityder genom att förstå hur dessa kan skilja sig åt gällande behov, 

beteende och attityder samt att informera medborgare om offentliga e-tjänster. Studien visade 

att det är få medborgare som känner till vad för kommunala e-tjänster som tillhandahålls. 

Bland alla undersökta grupperingar ökade sannolikheten att vilja använda kommunala e-

tjänster om man upplevde sig känna till vilka som finns (a. a.). 

 Även i en internationell kontext har man kommit fram till att det är få medborgare som 

känner till vilka offentliga e-tjänster som finns och att en medvetenhet om dem gör 

medborgare positivt inställda till dem och ökar deras avsikter att använda dem (Sipior, Ward, 

Conolly 2013). 

 Författarna till slutrapporten om ”Offentliga e-tjänster” (Ek Styvén et.al 2011) presenterar 

tre grupperingar (segment) av användare till internet, istället för att använda de sedvanliga 

sociala klyftorna som används under begreppet om den digitala klyftan. De tre segmenten 

uppdelas i p- medborgare (de oroliga), p/e- medborgare (de osäkra) och e- medborgare (de 

otåliga). 

 P-medborgarna är de som föredrar offentlig kontakt genom besök eller telefon. De 

karaktäriseras av de som oftast består av den äldre befolkningen (nästan fyra av fem i detta 

segment var i åldrarna 55-75 år), de har en lägre utbildningsnivå som i högre utsträckning 

hänger samman med det högre åldersintervallet. De kännetecknas därtill av att de hyser ett 

relativt lågt förtroende för kommunen och ett mycket lågt förtroende för internet. 

 P/E-medborgare, kan använda både internet och personlig kontakt för att söka information 

och sköta ärenden, även om de föredrar den sistnämnda. Det avgörande för detta är vilken 

sorts ärende det handlar om. De ser fördelarna med att använda internet, i form av effektivitet 

och tidsbesparing. Men de ser också nackdelar såsom frånvaron av den personliga kontakten. 

De tycker att det är viktigt med alternativa vägar. Här finns en större åldersspridning och de 

ser sig själva som relativt vana av internet och genomsnittlig när det gäller användning av 

offentliga e-tjänster. De kännetecknas inte av oro för risker med internet, de har ett medelhögt 

förtroende för internet såväl som för kommunen (a. a., s. 8-9). 

 E-medborgare, är de som helst vill göra allt på nätet. Generellt består detta segment av 

yngre medborgare än vad som är fallet för P- och P/E-medborgarna, två tredjedelar av detta 

segment är mellan 16 och 44 år. Högskoleutbildade är överrepresenterade inom denna grupp. 

De upplever sig ha betydligt bättre förmåga att använda sig av offentliga e-tjänster än den 
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genomsnittliga användaren av internet. De har en tillit till kommunen och ser många fördelar 

med att använda e-tjänster, både när det gäller tidsbesparing och effektivitet för egen skull och 

för kommunen (a. a., s. 6). 

  

8.5 Unga och it 

Unga i åldrarna 12 till 16 år använder sig 70 procent av internet på fritiden (Medierådet 2010, 

s. 31). Enligt Medierådets rapport ökar ungas användning av internet avsevärt varje år. 

 Löfberg och Aspán refererar i sin studie till diverse forskare som menar att internet på flera 

sätt blivit ett naturligt inslag för unga i deras vardag (Löfberg, Aspán 2011, s. 26). 

 Forskarparet lyfter även fram Susanna Sterns forskning som hävdar att internet erbjuder ett 

socialt sammanhang där känslor och tankar som vanligtvis är privata kan ges ett utrymme för 

reflektion. Internet fungerar därmed som en maktutjämnare för många unga. Det kan förklaras 

av att unga kan uppleva det lättare att samtala om känsliga ämnen på internet där normer och 

värderingar inte blir lika tydliga, som i direkta möten med vuxna utanför den digitala världen. 

 I ungas föreställningar kan vuxenvärlden upplevas skrämmande, då många unga bär på 

uppfattningen att mötet också är förknippat med risken att förlora den egna integriteten eller 

att den vuxne agerar på eget bevåg. Tidigare forskning har visat att det finns vissa faktorer i 

ungas kommunikation på internet som kan påverka etablerade relationer. En sådan faktor kan 

vara bristen på användning av känslosymboler, vilka i ungas sätt att kommunicera kan öka 

tydligheten i budskapet. Bristen på sådana symboler kan bidra till att det som skrivits blir mer 

svårtolkat i jämförelse med en situation utanför internet där kroppsspråket och röstens tonläge 

kan tydliggöra budskapet (a. a., s. 40, 43, 95).  

 Forskning har även påvisat skillnader mellan samtal via telefon och chatt. I Fukkink och 

Hermanns (2009) komparativa forskning har man jämfört telefonhjälp med chatthjälp på 

Dutch Kindertelefoon som är en tysk hjälplinje för barn mellan 8-18 år. Resultaten visade 

bland annat att kontakten pågår längre i chatten, chatten var något bättre än telefonhjälpen när 

det gällde att förbättra den psykiska hälsan samt reducera upplevelsen av problemets omfång 

(Fukkink, Hermanns 2009, s. 762-764). 

 I en svensk kontext är BRIS en organisation som barn och unga vänt sig till för att få 

socialt stöd. Anderssons & Osvaldsson (2012) utvärdering av BRIS internetbaserade 

stödkontakter visar på att barn, till största del, upplever att de mår bättre efter en digital 

kontakt med BRIS. Alla digitala stödfunktioner upplevs som positiva. Däremot var det 

digitala forumet som uppskattades mest av barn och unga är diskussionsforumet. I forumet 

kan användarna diskutera med varandra. Forumet ansågs som extra bra då de fick se att de 
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inte var ensamma om sitt problem och att det upplevdes positivt att även ha möjlighet att 

stödja andra (a. a., s. 10) 

 Trots de hinder som finns på internet finner många unga en slags fristad där då de normer, 

förväntningar och värderingar som finns utanför den digitala värden inte äger samma 

giltighet. På det sättet kan man finna en frihet oberoende av vem man är utanför den digitala 

världen (Friends 2009, s. 24). Genom att vara helt anonym, kan unga undvika andra 

människors (ofta vuxnas) inblandning i sitt liv (Löfberg, Aspán 2011, s. 50). Den unge har 

därmed fördelen att välja stöd och råd som ges utifrån sina egna val. På det sättet behåller den 

unge sin oberoende ställning (a. a., s. 7, 51). 

 

8.6 Socialt arbete och it 

Socialt arbete och modern teknologi kommer allt närmre varandra. I Australien har den 

federala regeringen bildat en stor organisation (23.000 anställda, varav 500 arbetar med 

socialt arbete) för social service som riktar sig till en stor del av befolkningen, med strävan 

efter att effektivisera men samtidigt ge en mer personlig service (Camilleri, Humphries 2008, 

s. 253). Centerlink som organisationen heter, använder sig i stor utsträckning av it i det 

sociala arbetet. It-systemen som bland annat består av klienthantering och e-post, påverkar 

således det sociala arbetet i stor utsträckning (a. a., s. 251).  

 När det gäller det sociala arbetet på Centerlink, består detta bland annat av beslut om 

ekonomiskt bistånd, krisinterventioner och intensivt arbete med de mest socialt utsatta (a. a., 

s. 252). En forskargrupp har tagit vara på detta faktum och genomfört en enkätstudie för att 

undersöka hur den tekniska utvecklingen påverkat det sociala arbetet. De har funnit både 

positiva och negativa aspekter av denna process.  

 Några negativa aspekter som man funnit i studien är att majoriteten av de anställda inte fått 

någon formell utbildning inom it, och att konsekvensen av detta är att teknologin inte nyttjas 

fullt ut. Istället måste socialarbetarna gissa och blir beroende av de “it-kunniga” på 

arbetsplatsen. I förlängningen menar man att detta kan påverka en del av sociala arbetet 

negativt. Det kan även dras till sin spets, då även om socialarbetarna möter organisationens 

behov betyder det inte att de alltid når fram till klientens unika situation. Det finns dock inte 

tillräckligt med stöd för det i undersökningen (a. a., s. 258).  

 Trots de nackdelar man funnit, finns fördelar, såsom större tillgänglighet och därmed ett 

bättre klientfokuserat stöd till de personer med problem som kräver hjälp just vid det tillfälle 

då en svår situation uppstår.  
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 Sammanfattningsvis kan sägas att teknologin är användbar och ökar möjligheten att nå ut 

till fler, men kan bli ett hinder om den inte används rätt. Ett sätt att komma till rätta med detta 

är enligt studien mer utbildning (a. a.).  

 

8.7 Framtiden och socialt arbete 

Det är svårt att veta hur den tekniska utvecklingen i framtiden kan komma att påverka det 

sociala arbetet. Om man följer utvecklingen som det ser ut just nu, så kan man sätta en 

prognos, som pekar på att sannolikheten är hög för att det kommer att påverka socialt arbete i 

relativt stor utsträckning, men på vilket sätt är än så länge svårt att säga. Under denna 

utveckling kommer de som arbetat med traditionellt socialt arbete att möta de som en dag 

kommer att gå i deras fotspår.  

 I ett försök att se vad framtiden kan komma att ge har forskarna Rick Csiernik och 

Patriecia Furze (2006) ställt frågor om vad studenter på ett engelskt universitet (School of 

Social Work at King’s University College, London, Ontario) tänker kring det som den 

tekniska utvecklingen för med sig.  

 Frågan har undersökts genom fokusgrupper bestående främst av studenter som läser till 

socialarbetare samt handledare. I bakgrunden av de konsekvenser it har i samhället idag ställs 

frågan om nya socialt exkluderade grupper samt de förändringar som bland annat påverkar det 

sociala arbetet. Ökad arbetstakt, nya roller och glapp i it-kunskap mellan generationerna är 

exempel på de konsekvenserna (Csiernik, Furze 2006, s. 10).  

 Både för- och nackdelar med it kom fram i undersökningen. Vad dagens och framtidens 

socialarbetare har för inställning till ny teknologi, är en huvudfråga i sammanhanget (a. a.). 

Utgångspunkten i denna fråga, har att göra med de olika perspektiv det finns mellan de som är 

vana vid att använda it och de som inte är det. Grunden i socialt arbete handlar om att möta 

människan, medan teknologi fungerar som en mellanhand i kommunikationen mellan 

individer (a. a., s. 12-13). Faktum som blir viktiga pelare, när denna typ av frågor behöver 

besvaras.  

 Resultaten indikerar, att teknologi reducerar möjligheten att hålla klientinformationen 

konfidentiell, främst när det gäller kommunikation genom e-post och mobiltelefoni (a. a., s. 

18). En annan nackdel var att när socialarbetare kommunicerar utan att mötas ansikte mot 

ansikte, så försvinner det viktiga mötet mellan två människor, som annars är en sådan central 

del i det sociala arbetet (a. a., s. 19).  

 Den positiva aspekten, var att teknologi genom olika tekniker (e-post, videotelefoni 

etcetera.) kan nå ut till isolerade grupper, där man bland annat kan räkna in personer med 
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olika funktionsnedsättningar (a. a.).  

 Deltagarna ansåg att it kan komma att förändra omfattningen av hur rådgivning och 

interventioner kan komma att se ut i framtiden, främst när det gäller unga och vuxna som 

söker hjälp (a. a., s. 21). Andra viktiga tankar deltagarna hade kring socialt arbete och it var 

att de borde komplettera varandra, istället för att vara två åtskilda delar (a. a., s. 21-22). Att it 

kommer att förändra socialt arbete, var något som alla deltagare var överens om.  

 Ett orosmoln var frågan om i vilken utsträckning de grundvärderingar som socialt arbete 

står på, som kommer att finnas kvar i samband med att ny teknologi blir tillgänglig. Frågan 

kan endast delvis besvaras - att det har med hur man använder teknologin, inte tekniken i sig 

(a. a.).  

 Slutligen blir frågan om vad ny teknologi i framtiden kommer att föra med sig. Kommer 

informationssamhällets tilltagande utveckling föra med sig mer gott eller ont in i det sociala 

arbetet? (a. a., s. 23). 

 

9. Teoretiska referensramar 

För att förklara och förstå så mycket som möjligt av studieobjektet har vi valt en teori samt en 

modell som verktyg för att på bästa sätt försöka skapa så god kunskap som möjligt.  

 Insamlad data har analyserats med hjälp av Hydéns (2002) normmodell, en modell som är 

kopplad till normteori med förankring i samhällsvetenskapen, vilken är vår huvudsakliga 

teoretiska förankring. 

 Tillsammans med tidigare nämnd teori, har den så kallade Periferi-centrum-modellen 

använts, där Wilhelm (2000) skiljer mellan grupper som befinner sig i närheten av, eller i 

informationssamhällets centrum samt grupper som i större eller mindre utsträckning befinner 

sig i dess periferi. 

 

9.1 Introduktion till de teoretiska referensramarna 

Inledningsvis är det av relevans att göra sig bekant med betydelsen av de centrala begreppen 

normer och attityder, och därefter få en inblick i de teoretiska referensramarnas 

användningsområden.  

 Den definition av normbegreppet som använts i studien är tidigare beskrivet under rubriken 

centrala begrepp, men här är en kortare repetition av betydelsen. Definitionen pekar på att: 

“normer utgör imperativ som är socialt reproducerade och utgör individens uppfattning 

avseende omgivningens förväntningar på det egna beteendet” (Baier, Svensson 2009, s. 72). 
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Så som definitionen tolkats och används i studien att normer agerar handlingsanvisningar 

vilka producerats i den samhällskontext som individen eller gruppen befinner sig inom.  

 Normmodellen kan tänkas användbar i studien, då syftet är att få kunskap om medborgares 

attityder, mer specifikt om vilka attityder som finns samt om de kan leda till en eventuell 

handling eller inte, det vill säga om det finns tillräckligt starka motiv och drivkrafter som 

uttrycks genom de grundläggande förutsättningar, vilka nedan även kommer refereras som 

huvudförutsättningar, som i normmodellen utgörs av vilja, kunskap och möjligheter att 

använda e-tjänsten (Hydén 2002, s. 280, 285). 

 Enligt Baier och Svensson (2009) kan attityder definieras av att: ”attityder utgör 

emotionella kognitiva tumregler, vilka guidar människor i deras handlingar på liknande sätt 

som normer” (Baier, Svensson 2009, s. 164). På det sättet så stämmer modellen överens med 

frågeställningarna som är inriktade på att utröna vilka attityder som riktar sig mot e-tjänsten, 

viljan att använda densamma samt en förklaring till varför.  

 Periferi-centrum-modellen är ett verktyg för att se hur långt eller nära en individ står 

informationssamhället, som har använts för att identifiera, men även presentera var 

informanterna befinner sig i förhållande till informationssamhället. 

 

9.2 Hydéns normmodell 

Normmodellen som används i studien för att utforska attityder har sin grund i normteorin men 

utgår från normvetenskapen: ”som gör det möjligt att kartlägga förekomsten av normer och 

deras olika funktioner och samband” (Hydén 2002, s. 267). Modellens utgångspunkt är 

frågeställningen om vilka faktorer som leder till ett handlande (a. a., s. 290). 

 Normmodellen är ett verktyg för analys av ett särskilt fall eller problem, som kan användas 

för att förstå vilka bakgrundsfaktorer som kan ha lett till ett handlande samt vad som ligger 

bakom normens uppkomst – alltså en slags förklaringsmodell (a. a., s. 274). 

 Därmed kommer vi till de faktorer eller förutsättningar som påverkar normen. Det finns tre 

grundläggande förutsättningar, som står som huvudförutsättningar i normmodellen. De första 

två utgår från ett aktörsinriktat handlingsteoretiskt perspektiv (Vilja och Kunskap) och den 

sista från ett struktur- och systeminriktat perspektiv (Möjligheter) (a. a., s. 288-289). Det 

handlingsteoretiska och struktur- och systeminriktade perspektiven kommer inte att fördjupas 

i någon vidare mening, utan skall fungera som en utökad förståelse för normmodellens 

uppbyggnad, det för att ge läsaren en större förståelse för densamma. 

 De tre huvudförutsättningarna består av värderingar som har inverkan på viljan (V), 

kognition som påverkar kunskap (K), därefter systemvillkor som har verkan på de möjligheter 
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(SM) som en individ har att agera (a. a., s. 280). Före dessa finns ett flertal bakomliggande 

förutsättningar och systemvillkor som påverkar tillkomsten av ovan tre huvudförutsättningar, 

vilka kommer vidareutvecklas nedan. 

 

9.2.1 Vilja och kunskap 

Frågan som de två huvudförutsättningar vilja och kunskap kan besvara är: vad bestämmer 

handlandet? I detta fall har normmodellen ett aktörsinriktat, handlingsteoretiskt innehåll, i 

förhållande till vilken vilja och kunskap som gäller i det specifika fallet (Hydén 2002, s. 288). 

Enligt nationalencyklopedin ses handlingsteorin som en filosofisk teori:  

”De centrala frågorna för handlingsteori är hur man ska karakterisera avsiktlighet huruvida 

handlingar bör förklaras genom orsaker eller avsikter, samt hur flera människors handlande 

kan samverka för att skapa samhälleliga strukturer” (NE 2010). 

 Den första förutsättningen för normen, vilja (och värden) handlar om motivbildningen hos 

den handlande aktören (Hydén 2002, s. 281).  

 Enligt normmodellen påverkas viljan av bakomliggande faktorer som exempelvis intresse, 

ekonomi, religion, samvete, moral och etik (a. a., s. 287). Viljan påverkas således av de 

värden som en person innehar, det vill säga olika drivkrafter som har sin grund i diverse 

motivationssystem, det kan bland annat handla om etiska övertygelser eller politiska 

ställningstaganden (a. a., s. 285). 

 Nästa huvudförutsättning i normmodellen, kunskap (och kognition) har många betydelser 

och vinklar i normmodellen och begreppet utgör den andra huvudförutsättningen i modellen. 

Kunskap påverkas precis som värderingar av andra faktorer, eftersom de är kopplade till vår 

världsuppfattning (a. a.). 

 Kunskapskomponenten utgår från begreppet kognition, som enligt Egidius: ”har att göra 

med den delen av beteendet och de reaktioner, medvetna eller icke, som består av uppfattning, 

erfarenhet, tänkande och lärande av det informativa innehållet i dessa processer” (Egidius 

2005).  

 Kunskap går alltså att betrakta som ett sätt att uppfatta världen. Faktorer såsom utbildning 

och samhällsposition kan därför påverka synsättet och varierar utifrån olika omständigheter 

vilket bidrar till skillnader som påverkar den enskildes kognition (Hydén 2002, s. 285). I detta 

fall rör det sig om bakomliggande faktorer som exempelvis kompetens, erfarenhet, tradition, 

etniskt ursprung, utbildning, ålder, men även personliga egenskaper (a. a., s. 287). 
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9.2.2 System och möjligheter 

Den frågan huvudförutsättningen möjligheter (och systemvillkor) kan besvara är: vad 

bestämmer normen? Här inrättar normmodellen ett systemteoretiskt perspektiv, i förhållande 

till de möjligheter och systemvillkor som gäller i det specifika fallet (Hydén 2002, s. 288-

289). Enligt Nationalencyklopedin är systemteori en: ”teoretisk ansats att formulera generella 

lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, biologiska eller sociala” (NE 2010). 

 Huvudförutsättningen möjligheter utgörs i normmodellen av bland annat de samhälleliga 

systemen som exempelvis det politiska, ekonomiska och det socio-kulturella (a. a., s. 287). 

 Det går att förstå huvudförutsättningen, möjligheter, som en premiss vilken är kopplad till 

de systemvillkor som omger en individ, där villkor handlar om begränsningar. I det här fallet 

handlar det om ramar som sätts upp av samhället men även av naturen (Hydén 2002, s. 283).  

  Ett konkret exempel skulle kunna vara det naturgivna system som bland annat innefattar 

tyngdlagen, vilket sätter en fysisk gräns som får betydelse för individens handlingsutrymme 

(a. a.).  

 Det bör poängteras att förutsättningar för en handling inte per automatik innebär 

handlande, vilket i praktiken innebär att det är många olika faktorer som avgör huruvida en 

individ agerar eller inte (a. a., s. 268). 

 I Baier & Svensson (2009) beskrivs systemvillkoren med hänvisning till Hydén. Dessa 

utgörs av det politiska, ekonomiska, socio-kulturella och naturgivna systemet. Enligt Baier & 

Svensson beskrivs det politiska systemet, vilket är kopplat till politiska beslut, av författarna 

som: ”Det politiskt/administrativa systemet är ett system för skapandet och hanterandet av 

beslut som angår ett kollektivt intresse” (Baier, Svensson 2009, s. 112). 

 Det andra systemet är det ekonomiska systemet, som är kopplad till den vardagliga 

hanteringen av kontanter vilket gör att: ”Det ekonomiska systemet är starkt handlingsinriktat. 

Man kan betrakta det ekonomiska systemet som ett system där spelreglerna är mycket viktiga 

men där systemet inte i sig genererar handlingsanvisningar med något faktiskt innehåll.” (a. 

a., s. 113). 

 Det tredje systemet, det socio-kulturella systemet handlar om det sociala samspelet. Det 

syftar till att skapa sammanhållning och beskrivs så här: ”I det socio-kulturella systemet lär vi 

oss vad som är socialt, det vill säga hur relationer mellan människor går till och vad som 

präglar vissa grupper i samhället, den kulturella aspekten” (a. a., s. 111).  

 Till sist har vi det naturgivna systemet som utgörs av det fysiska- och biotiska systemet (a. 

a., s. 114). Det fysiska och biotiska systemen skiljer sig åt på det sättet att det fysiska är mer 

kopplat till de omgivande naturlagarna såsom tyngdlagen eller fotosyntesen, medan det 
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biotiska hör ihop med den fysiska kroppen och dess styrkor och svagheter (Hydén 2002, s. 

283-284). 

 

9.2.3 Normprocessen 

Vilja, kunskap och möjligheter både samverkar och påverkar varandra. Mellan exempelvis 

vilja och kunskap sker en normbildningsprocess, där de olika huvudförutsättningarna påverkar 

varandra – kunskap om internet kan påverka viljan att använda olika e-tjänster och vice versa 

(Hydén 2002, s. 287).  

 Detta kan illustreras som en cirkel (fig. 1), där de olika delarna har inverkan på varandra.  

 

Fig. 1 - Hydéns normmodell 

 

 

Illustration av normmodellen, Hydén, s. 284. 

 

9.2.4 Användning av normmodellen 

Inom normmodellen finns det som tidigare illustrerats tre huvudförutsättningar och de 

bakomliggande påverkansfaktorerna. Dessa utgör de teoretiska ”linser” vilka empirin 

analyserats genom, för att generera kunskap ur normerna i våra fokusgrupper.  
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 Då de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra, såsom cirkeln (fig. 1) illustrerar, kan 

även andra samband ses mellan huvudförutsättningarna (a. a., s. 287). De 

huvudförutsättningar som används i normmodellen har olika betydelse utifrån vad som skall 

studeras, men när normmodellen används på konkreta fall ändå bör samtliga faktorer 

uppmärksammas då alla faktorer påverkar normen, om än i varierande grad (a. a., s. 288).  

 Av det som tidigare skildrats utifrån de olika delarna i normmodellen, kan en slutsats dras 

vilket beskrivs enligt Hydén, som menar att: “Syntesen består sedan i behovet av att se till 

samspelet mellan värde, kunskap och möjligheter i det särskilda fallet, där långsiktiga 

systemförutsättningar kan fungera som premissleverantör för individen och bidra till att 

formulera kortsiktiga motiv för handlandet” (a. a.).  

 

9.3 Periferi-centrum-modellen 

Wilhelm (2000) beskriver olika grupper baserat på hur nära eller långt ifrån de befinner sig 

från informationssamhällets centrum. För att illustrera dessa används en periferi-centrum-

modell för att tydliggöra gruppernas avstånd från varandra (fig. 2), dessutom kopplas 

modellen till socioekonomisk status.  

 Modellen delar in människor i olika grupper under tre huvudkategorier, beroende på 

avståndet från informationssamhällets centrum. Grupperna består av ytterligheter, då den 

grupp som är längst från centrum, i periferin, beskrivs som helt ovetande om den tekniska 

utvecklingen, medan den andra kategorin består av de som befinner sig i centrum - de som 

styr över den tekniska utvecklingen.  

 De tre huvudgrupperna består av till att börja med den grupp som befinner sig i periferin - 

de immuna till utveckling (IU). Periferisk tillgång (PT) till avancerad information och 

informationsteknologi är den andra gruppen. Den sista som är närmst centrum, utgörs av de 

som ingår i gruppen periferi användare (PA) (a. a., s. 73-74).  

 De tre olika grupperna karakteriseras av olika i kunskapsnivå, erfarenhet och hantering av 

informationsteknologi samt fysisk tillgång till teknik (a. a., s. 74).  

 Det finns också en grupp som inte ingår i den huvudsakliga indelningen, de som befinner 

sig i centrum (C) av informationssamhället.  

 Det främsta användningsområdet för modellen i den här studien blir att urskilja och 

identifiera olika nivåer av digitalt “marginaliserade” respektive digitalt inkluderade grupper i 

det moderna samhället.  
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Fig. 2 – Periferi-centrum-modellen 

 

 
 

Illustration av Periferi-centrum-modellen, Wilhelm, s. 74. 

 

De individer som ingår i den första gruppen, som fått etiketten - immuna till utveckling (IU), 

kan uttrycka att de kanske aldrig hört talas om internet eller iallafall aldrig använt en dator 

(Wilhelm 2000, s. 74).  

 Det Wilhelm menar med begreppet "immuna till utveckling", handlar inte om att 

individerna själva ställer upp hinder, istället menar han att det redan finns stora klyftor som 

skapar barriärer vilka förhindrar den egna förmågan att utvecklas inom det tekniska området. 

Det leder även till att fördelningen av bland annat sociala privilegier, som inkluderar 

teknologi, inte blir jämnt fördelade i samhället (a. a., 75). Svag privatekonomi kan ha sin 

grund i exempelvis fysiska hinder eller begränsade arbetsmöjligheter vilket hör ihop med den 

fattigdom som kännetecknar gruppen, och som blir orättvis i sammanhanget då möjlighet till 

informationsteknologi är begränsad (a. a., s. 74).  

 De flesta i denna grupp har ingen vidare kunskap om internet, men kan ha använt enklare 

typ av teknologi såsom telefoni etcetera. En negativ spiral tar fart där fler hinder genereras i 

ett samhälle som blir mer och mer beroende av teknologi. Ett samhälle där en minoritet 

missgynnas, och som resulterar i olika attityder både till och från de som är utanför denna 

utveckling.  
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 Ytterligare hinder för de individer som befinner sig i periferin, kan bestå i oron för att ens 

integritet eller trygghet ska hotas vid användningen av informationsteknologi (a. a.). Utifrån 

dessa faktorer är det förståeligt att det är svårt för denna grupp att närma sig 

informationssamhället, och det skapar digitala klyftor som gör att dessa människor har svårt 

att ställas till förfogande av det som annars kan erbjudas.  

 Närmre centrum, står den andra gruppen som har periferisk tillgång till avancerad 

information (PT). Det innebär att de har tillgång till internet, men inte alltid från hemmet 

(Wilhelm 2000, s. 75). Gruppen står närmre centrum och skiljer sig från första gruppen, även 

om tillgången är begränsad använder de tekniken i större utsträckning. PT-gruppen står 

närmre det moderna samhället och har därför lättare att anpassa sig, vilket går att koppla till 

att de har större tillgång till teknologin i jämförelse med föregående grupp, men främst på 

grund av att de har en högre socioekonomisk status (a. a.). 

 Personer i tredje gruppen, Periferianvändarna (PA) använder främst olika servicetjänster på 

internet, men inte nödvändigtvis informationssökning eller social kommunikation med andra 

(Wilhelm 2000, s. 74). Gruppen står hittills närmst centrum av informationssamhället, även 

om de inte befinner sig i dess mitt. Enligt Wilhelm har: ”periferianvändarna oftast tillgång till 

internet hemma, men de skapar sällan eget material eller kunskap på internet” (vår 

översättning) (a. a., s. 76). Många individer i den här gruppen jobbar inom ett serviceyrke, 

exempelvis kan det handla om hälso- eller affärsrelaterade yrken. De flesta tillhör medelklass 

vilket går att förklara med att många har studerat på högskola (a. a.). 

 De individer som befinner sig i centrum (C) tillhör enligt Wilhelm eliten i det nya 

informationssamhället. Då gruppen befinner sig i kärnan av utvecklingen, har de också 

möjlighet att medverka i framtagandet av många av de tjänster och annat digitalt innehåll som 

skapas på internet (a. a., s. 76). Det som händer och kommer hända i informationssamhället, 

kontrolleras därmed till stor del av dessa individer. 

 

9.4 Teorikritik 

Kritik som kan anföras till användningen av Hydéns (2002) normmodell handlar dels om 

individens egna beslut, men inte mindre om hur outforskat normer hittills är inom 

normvetenskapen. 

 Det individuella beslutet går att knyta ihop med normer, men är på intet sätt ensamt 

determinerande. Det finns många faktorer utöver de huvudförutsättningar (vilja, kunskap och 

möjligheter) som kan påverka normer och i förlängningen handlandet, varav den kontext 

individen befinner sig inom utgör en av dessa faktorer (Hydén 2002, s. 289). Normteorin ses 
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idag som rudimentär och den behövs mycket mer forskning av området för att kunna dra 

slutsatser kring de funktioner och samband normer har i samhället (a. a., s. 268).  

 Studiens andra modell, den så kallade periferi-centrum-modellen är framtagen utifrån en 

amerikansk kontext, vilket gör att den kan skilja sig något från hur olika grupper ser ut i det 

svenska samhället, vilket för med sig att modellen inte helt och hållet går att generalisera till 

ett svenskt sammanhang. Modellen är grovt uppdelad vilket gör den både lätt och svår att 

använda. Modellen presenterar tre grupper som i varierande grad står i periferin eller nära 

centrum, medan centrum utgörs av en fjärde grupp som befinner sig i informationssamhällets 

mitt. Modellen är baserad på två extrema ytterligheter, vilket medför en grov förenkling av 

verkligheten. Då informationssamhället dessutom står under ständig utveckling kan det 

upplevas problematiskt att kriterierna för indelning av grupperna är av statisk karaktär, medan 

den verklighet modellen försöker beskriva snarare är mer dynamisk. 

 

Del 3 - Resultatredovisning 

10. Resultat 

Det insamlade materialet kommer att presenteras vertikalt, för varje utförd 

fokusgruppsintervju. Varje grupp kommer att presenteras som en bokstav, A, B, C, D, E. Efter 

varje inledande text under respektive grupp redovisas bakgrundsfaktorer och förhållningssätt 

med hjälp av stapeldiagram för tydlighetens skull. Ordningsföljden av de presenterade 

grupperna har inte att göra med i vilken kronologisk ordning de är utförda utan enbart efter i 

vilken ordning intervjuerna har blivit transkriberade. 

 Syftet med att presentera empirin vertikalt är att de intervjuade grupperna är differentierade 

och där attityder och föreställningar går isär. På det här sättet presenteras empirin på ett 

transparent sätt och det är lättare att få en översikt över hur attityder och föreställningar yttrar 

sig för och inom de intervjuade grupperna.  

 Då intervjuguiden har haft en mer strukturerad karaktär så har det också lett till att det varit 

lättare att ta fram frågeområden och se vilka teman som går att presentera. Det skulle ha gått 

att presentera materialet utifrån vilja, kunskap och möjligheter eftersom det är mönster som 

går att finna, men då det även finns en annan dimension som ger kunskap om hur olika 

delområden yttrar sig, vilka är attityder och föreställningar till internet, socialtjänsten och 

sedan Socialrådgivningen på nätet, presenteras materialet efter dessa. Den dimensionen gör 

det lättare att se hur de olika delområdena tillsammans skapar viljan, kunskapen och 

möjligheterna till att använda socialtjänstens digitala tjänst.  
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 Varje avsnitt i resultatdelen presenteras av de olika intervjuade grupperna och de tre 

frågeområdena som rör internet, socialtjänsten och Socialrådgivningen på nätet. Inför 

analysen av de intervjuade grupperna kommer en sammanfattning av varje resultatavsnitt att 

presenteras för att underlätta läsningen.  

 Empirin kommer att presenteras i form av enstaka citat, i större eller mindre sekvenser utav 

konversationen och i en mer sammanfattad text för att illustrera viktiga sekvenser av 

respondenternas attityder och föreställningar till de olika frågeområdena.  

 

10.1 Fokusgrupp A 

Grupp A bestod av fyra personer, två kvinnor och två män. Åldersintervallet på deltagarna var 

20 år upp till 32 år. Alla medverkande förvärvsarbetar. Två av respondenterna har 

högskola/universitet som utbildningsnivå medan de andra två har gymnasieutbildning som 

högsta utbildningsnivå. Alla de fyra respondenterna uppger att de har ett mycket positivt 

förhållningssätt till internet, två av respondenterna uppger att de känner sig mycket trygga 

med internet och de andra två uppger att de känner sig trygga med internet. Tre av de fyra 

deltagarna använder internet genom och/eller på sitt arbete. Ingen av respondenterna har haft 

egen erfarenhet av socialtjänsten.  
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Frågeområde: Internet 

De genomgående attityderna till och användning av internet var positiva. Respondenterna 

uppgav att de alltid och jämt använde sig utav internet för nöjen (som sociala medier), arbete 

och informationssökning. Som illustration tas två citat upp som kom i talföljd efter det att alla 

gruppdeltagare uttryckt sig positivt till internet: 

Deltagare 2: I jobbet, i hemmet, däremellan. 

Deltagare 4: Ja. Det är inte ofta man inte använder internet. Ja till och med när jag körde bil hit så haha…inte 

för att det gick så himla bra men haha. Det verkar som att vi nog är pro internet i alla fall.  

Citaten visar i vilken utsträckning internet används och attityderna som riktar sig till det. För 

att beskriva internet med några ord använde deltagarna ord som anonymt, oändligt, fri 

kommunikation, gratis och beroendeframkallande.  

Frågeområde: Socialtjänsten 

Under frågeområdet ställdes frågor om vad för tankar som dyker upp när det hör ordet 

socialtjänsten, hur de kan beskriva socialtjänsten och om de har ett förtroende för 

socialtjänsten. Frågorna kring socialtjänsten motiveras till att det är de som skall 

tillhandahålla den digitala tjänsten och att föreställningar, attityder och förtroende för 

myndigheten kan påverka viljan av att använda socialtjänsten på nätet.  
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 Respondenterna beskriver att de inte har så stor koll på socialtjänsten och vad för insatser 

som erbjuds. De första tankarna som dyker upp är att det rör sig om missbruksfrågor och 

socialbidrag men att det inte bara är de insatser som socialtjänsten tillhandahåller. En 

respondent uttryckte sig så här: 

Deltagare 4: Familjerådgivning tänker jag på när jag tänker på socialtjänsten överlag. Familjer som har problem. 

Det behöver ju inte bara ha med droger att göra. Men också att dom inte har pengar också. Att dom behöver 

avlastning. Då kan man få hjälp av socialtjänsten. 

Citatet visar att det finns en förståelse för att socialtjänsten även erbjuder tjänster som inte är 

det mest självklara så som tillexempel missbruksfrågor men att det även kan vara svårt att 

veta vilka verksamheter som tillhör socialtjänstdomänen och vilka som tillhör andra 

kommunala tjänster. Respondenterna kunde heller inte särskilja socialtjänsten från 

Socialstyrelsens arbete vilket visades genom att då de samtalade om socialtjänsten istället 

använde beteckningen Socialstyrelsen. En fråga som ställdes var även om respondenterna 

hyser ett förtroende för socialtjänsten. Frågan om förtroende för socialtjänsten är av vikt då 

det kan påverka viljan av att söka stöd och rådgivning på Socialrådgivningen på nätet. Nedan 

visar sekvensen för hur gruppdeltagarna diskuterade kring sitt förtroende för socialtjänsten 

generellt: 

Moderator: Om man pratar om förtroende för socialtjänsten, skulle ni säga att ni har ett förtroende för 

socialtjänsten? 
Deltagare 4: Nej inte direkt. Nej det har jag inte men det är ju på grund av de här skräckhistorierna som man hör 

och det är ju fler av dom jag känner som inte får den hjälpen dom behöver även om dom, även om dom inte är 

dom här som är längst ner på botten av samhället så ok, dom klarar sig, men dom har det ju ändå svårt så… 
Deltagare 2: Men det är väl även lite svårt att anpassa en tjänst, när varje fall känns så personlig. Det känns som, 

i varje fall att, det känns som om varje fall som kommer in till socialtjänsten har ett unikt problem i sitt fall 

liksom medan man då på nåt sätt lyckats, eller då man har skapat en organisation där man, jag kan tänka mig ha 

guidelines för beroende på, man klassas ändå in under nån men eftersom man jobbar med människor så blir det 

ju väldigt personligt och det är väl det som gör det svårt också att jämföra dom i en hel hög. Det känns liksom, 

att man lätt hamnar i, att man kan få nåt som inte riktigt är skräddarsytt efter dig men som funkar för de flesta. 

One size fits only sådär och det är det som gör att man kan känna att det inte riktigt funkar för en. För som man 

vi säger också, man hör ju bara, det rapporteras ju bara om de dåliga nyheterna, tänkte jag säga. När det går 

riktigt dåligt så får man höra det men det är ju väldigt sällan man får läsa om när det går riktigt bra eller hur bra 

det gick. Det beror ju på. 
Moderator: Så generellt, förtroende för socialtjänsten, hur ser det ut? 
Deltagare 3: Det känns lite som, att det handlar om vad man får för handläggare, att man ha såhär lite tur eller 

otur vad man får för person. 
Deltagare 4: Ja, faktiskt. 
Deltagare 2: Men sen bilden är ju ganska låg, alltså förtroendebilden är ju ganska låg eftersom ja, men man är ju 

säkert mer nyanserad så. 
Deltagare 3: Ja.  
Deltagare 1: Ja. 

Dialogen visar att det generellt hos deltagarna finns en låg förtroendebild för socialtjänsten 

men de kan ändå se att det finns faktorer som gör att de inte har hela bilden, att det kan finnas 
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strukturella och andra faktorer som har skapat den bilden hos dem själva. De uppger även att 

de hoppas att socialtjänsten skulle kunna hjälpa dem om de behövde stöd själva.  

Frågeområde: Socialrådgivningen på nätet 

Intervjuguiden utformades så att moderatorn först läste upp en bakgrundsbeskrivning till 

socialtjänstens digitala tjänst och sedan fick respondenterna spontant berätta vad det tyckte 

om att Socialrådgivningen på nätet skall lanseras inom Stockholm stad. Sedan fortsatte 

intervjuguiden att behandla de olika frågeområdena. Strukturen för intervjuguiden gjordes så 

för att se huruvida deltagarnas åsikter ändrades efter dialogens gång, om när deras perspektiv 

vidgades ändrade sin uppfattning. Grupp A hade genomgående en positiv uppfattning om 

Socialrådgivningen på nätet och åsikterna ändrades inte.  

 Frågor som ställdes var bland annat vilka attityder som riktar sig till socialtjänstens digitala 

tjänst, hur de själva skulle gå tillväga om de behövde socialtjänstens stöd, vart de själva skulle 

vilja vända sig för stöd, hur de tror andra skulle se på socialtjänsten på nätet och vilken effekt 

som kan bli av att socialtjänsten lanseras på nätet.  

De spontana attityderna och tankarna som följde yttrade sig i nedanstående dialog: 

Deltagare 1: Jag tänker att, det är väl så utformningen är tänkt att, jag tror att det kan vara ett bra sätt att närma 

sig människor som kanske vill ha hjälp men som inte riktigt vet hur man ska närma sig. Och då blir det såhär 

enklare att, tror jag, i alla fall för ungdomar, jag tror att det för dom kan vara lättare att skriva än att lyfta på 

luren.  Det låter bra. Jag vet inte, det kommer säkert ramla in en massa såhär djupare frågor också. 

(2 turer följer) 
Moderator: Du sa att det är bra för ungdomar, kan det också vara bra för den vuxna målgruppen? 

Deltagare 1: Ja, det är säkert bra för alla som använder internet om man, men det känns som att dom som är lite, 

den färska generationen, har inte lite enkelt att sträcka sig efter en telefon men jag har en känsla av att i alla fall 

dom från min ålder (27 år) och neråt har enklare att göra det, men jag vet inte, det är bara en känsla jag har.  

Deltagare 2: Ja, jag tror det är ganska talande eftersom vi har haft telefonlinjer tidigare och nu är ju telefoner 

nästan borta och man ringer ju inte ens sina kompisar längre utan man skickar ett textmeddelande istället. Ringa 

är lite såhär… 

Deltagare 3: Det kanske är skönare att chatta med någon än att man att man måste ta steget å ringa och så 

kanske nån hör eller att det blir pinsamt tyst eller vad som helst. Så, så hade jag tänkt om jag hade varit eller 

behövt ringa dit och prata med nån eller nåt sånt där. Men jag tror också att det är så, jag tänkte på det där att 

som du sa, att om det blir för mycket att den här frågan kan du hitta här, och man hänvisas dit då kanske det blir 

att man skiter i det helt och hållet för att man får känslan av att, nej dom kan inte hjälpa mig då om dom bara 

slussar mig vidare. Jag tror i så fall att man ska vara tydlig med, att kan jag få någon att prata med här eller är det 

här bara ett ställe där man kan få reda på vem man kan prata med? Så man får göra det tydligt, kanske, så att det 

inte blir så.  

Deltagare 2: Ja, det låter bra.  

Dialogen ovan visar hur respondenterna tror hur Socialrådgivningen kommer att tas emot av 

individer och grupper i samhället. Att det främst är den unga generationen som kommer att ta 

till sig socialtjänstens digitala tjänst men även hur de själva ser på den. Nedan följer en dialog 
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som belyser hur respondenterna ser på Socialrådgivningen på nätet då vi närmar oss ämnet på 

nytt: 

Moderator: Hur ser ni på att Stockholm stad kommer att erbjuda socialrådgivningen på nätet?  

Deltagare 4: Jag tycker att det låter positivt som sagt. Det ger ju faktiskt mer möjlighet att ta kontakt med dom 

och det känns ju som att det ju också ett ganska stort steg att gå till socialtjänsten överlag. Vilken ålder man än är 

i, att ta kontakt med dom och det är ju inte jätte kul att behöva göra det och det kan ta emot att gå till vart dom nu 

sitter.  

Deltagare 1: Det är ju lite som jag touchade innan att speciellt den yngre generationen liksom, dom sitter ju bara 

på facebook och sånt. Då får man ju vara där dom är.  

Deltagare 4: Ja. 

Deltagare 1: Som jag tillexempel, jag har ju aldrig känt att jag behövt hjälp kanske men jag har heller inte ens 

en aning om hur jag ska närma mig dom. Det närmaste jag har är google att söka på socialhjälp eller nånting och 

då förhoppningsvis så hamnar man där och då är det ju ganska nära till att man kanske ställer en första fråga eller 

nånting.  

Vid frågan om hur de själva skulle gå tillväga om de skulle behöva stöd från socialtjänsten 

dök även citat upp som beskriver hur en av respondenterna själv försökt hitta information på 

nätet om hur och vad som gäller för att kunna anmäla sitt intresse för att fungera som 

stödfamilj:  

Deltagare 4: Men jag har också sökt alltså, eller sen jag ska flytta till ORT så har jag ju sökt, jag vet inte om det 

är socialtjänsten eller kommunen som tillhandahåller det men om man vill vara, jourhemshjälp eller vad man nu 

är för nånting sånt, då har ju jag varit inne och sökt eller då har jag ju googlat men då har man ju hamnat på nån 

kommunsida och där har det bara stått nåt nummer till nån socialtant.  

Moderator: Och då har det inte stått nån information vidare utan då måste man ringa till nån? 

Deltagare 4: Ja, precis, då måste man ringa eller så har det varit en mejladress ungefär. Där skulle jag kunna 

tycka att, där skulle man kunna utöka till att om man vill va det så kan man väl få söka det via internet, att man 

kan fylla i ett formulär och sen får väl dom kontakta en om dom tycker att man är lämplig. För det är ju, för hur 

svårt ska det vara att ställa upp på en sån sak. Det är lite konstigt. Det gör det inte lättare. När det inte ens finns 

bra fosterhem överlag. 

Deltagare 3: Nej, verkligen. 

Respondentens önskan visar på att det även kan finnas de som inte behöver socialtjänstens 

stöd för egen del som kan ha behov av socialtjänstens digitala tjänst utan att det finns 

medborgare som även kan söka information och rådgivning hos socialtjänsten för att kunna 

erbjuda socialt utsatta sitt eget stöd. Något som också togs upp var att gruppdeltagarna 

uttryckte att det kunde finnas ett intresse från andra verksamheter, från skolor och andra som 

arbetar med människor, att de kunde få nytta av Socialrådgivningen på nätet. Konversationen 

nedan får exemplifiera: 

Deltagare 4: Ja, men det är ju många som har sådär. Men som sagt, jag vet inte hur folk ska komma i kontakt 

med den här nya e-tjänsten. Vi som kanske, vad ska man kalla det, är vanliga människor som kanske inte är i, 

först beroende av dom, vi har ju ingen aning om det här.  

Deltagare 1: Och jag kan tänka mig folk som behöver hjälp, det är inte lätt att veta om det finns en sån här 

tjänst. För om man var där inne för ett år sen och sen tänker å nej nu måste jag ringa till en sån här jobbig tant då 

går man väl heller säkert in där på fem år igen om det inte blir mycket värre. Så jag antar att det behövs lite 

synlighet om man ska få det att fungera. 

Deltagare 4: Jag vet inte hur många procent som är egen uppsökare eller vad man ska säga, till socialtjänsten 
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eller om det är via anmälningar att nån skola eller nåt tar kontakten än att man gör det själv? 

Deltagare 2: Nej men det är väl det, att eftersom det inte är så många som tar kontakt själva, redan idag så är det 

ju svårt, vilka kommer då att ställa frågor i forumet eftersom det inte är så många som vill söka kontakt själva 

och så. 

Deltagare 4: Men och andra sidan kanske det blir så att det kanske blir lättare för skolor och så eller såna som 

faktiskt jobbar med, om man nu jobbar som psykolog själv och inte har koll på dom, kanske man kan fråga om 

hjälp var man kan söka eller vända sig till.  

Dialogen visar inte bara på att det finns föreställningar om att verksamheter som arbetar med 

människor kan få nytta av tjänsten utan även på att de diskuterar att det kan vara svårt att 

sprida vetskapen om tjänsten bland de som har behov av den, då de tror att det är många som 

inte självmant söker stöd för egen del.  

 På frågan om huruvida respondenterna skulle söka stöd via Socialrådgivningen på nätet 

eller hellre vilja använda en internet tjänst från en frivillig organisation blev svaret att det inte 

hade spelat någon större roll eftersom de inte heller kände till sådana tjänster från andra. 

Behövde de stöd skulle de börja söka information via internet och sedan välja stöd efter det 

som dykt upp i sökfältet och passat in på deras behov bäst.  

 En parallell som dök upp i frågan om hur de själva skulle gå tillväga om de hade behov av 

socialtjänsten, var vårdguidens tjänster: 

Deltagare 1: Jag tror jag har en ganska bra parallell till det här, 11 77 eller? 

Deltagare 3: Ja? 

Deltagare 1: Vårdguiden. För det känns som att alla vet var man ringer när man behöver sjukhus eller frågor och 

hjälp men det kanske oftare man stöter på sånt jag vet inte. Men det känns som att socialstyrelsen är mer 

anonym… 

Deltagare 4: Ja men det är ju lite mer socialt accepterat att söka på, om du har brutit fingret eller nånting än att 

om du ja… 

Deltagare 1: Ja, kanske. 

Deltagare 2: Det sprider sig kanske snabbare när det är… 

Deltagare 1: Ja, man pratar lättare. 

Deltagare 2: Ja man pratar lättare om att man har varit inne på vårdguiden än att man har varit inne på 

socialtjänsten. Det är lättare att säga. Men sen har jag för mig att dom gjorde reklam för den också så jag tror 

faktiskt att dom lade lite budget på det också.  

Om användningen av Socialrådgivningen på nätet kommer att få effekt menar respondenterna 

här att det har att göra med hur informationen om att den finns sprids, om det kommer att 

läggas budget på information om tjänstens existens men även att det kan vara svårare att 

tjänstens existens sprids från mun till mun då det finns en norm i samhället som gör att söka 

stöd hos socialtjänsten är mindre socialt accepterat än inom hälsovården. Respondenterna 

diskuterar sedan utförligt vad som krävs för hur de tror att Socialrådgivningen på nätet skall få 

effekt. De diskuterar bland annat att de tror att det lättaste är att tekniskt skapa tjänsten medan 

det svåraste kommer bli att få in den nya strukturen i organisationen. Dialogen glider sen in på 

vilken påverkan Socialrådgivningen på nätet kan få för medborgarna i Stockholm. Sekvensen 

nedan visar på att respondenterna tror att det så småningom kommer att bli en förväntan från 
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socialtjänstens sida att medborgarna i första hand skall använda sig utav de digitala tjänsterna 

före andra kontaktvägar (som att ringa): 

Deltagare 4: Ja, dom kanske kommer bli som dom taxi020, dom har ju en sån, varje gång man ringer dit så vill 

dom ju hänvisa till sin app, att man ska gå till deras app istället. Då kanske det blir nåt sånt.  

Deltagare 2: Ja eller att man ska gå in och kolla deras hemsida istället. 

Deltagare 4: Ja, men det är ju många som har sådär. Men som sagt, jag vet inte hur folk ska komma i kontakt 

med den här nya e-tjänsten. 

Vilken påverkan Socialrådgivningen på nätet kan få för medborgare i Stockholm talades 

också i termer om transparens och öppenhet: 

Deltagare 4: Det som är bra att dom finns på internet är ju att då är det ju faktiskt sparat. Men som sagt det är ju 

inte, men det är väl där att man kanske inte vill gå in på så djupa grejer kanske men att det faktiskt går att göra 

att, ja den här personen sa såhär, nu är vi ju inte i USA så att man stämma folk men här så kan man ju faktiskt 

spara det och säga, ja men jag har faktiskt här att den här personen sa såhär… 

Moderator: Att det blir mer öppenhet och transparens? 

Deltagare 4: Ja. För annars när man går och pratar med nån bakom en stängd dörr så då blir det ju bara ord mot 

ord, men här har du det på internet och då kan man ju faktiskt spara dialogen man haft. Så det skulle ju vara en 

fördel om man ska prata om makt. Då kan inte dom säga att nej, du sa inte så. 

Ett annat exempel som dök upp under frågan vilken påverkan socialtjänstens digitala tjänst 

kan få för medborgare var även en anonymitets aspekt: 

Deltagare 1: …men det är väl det som är så bra med internet att om man går på ett möte så om det blir för 

mycket så måste du göra en massa socialt jobbiga prylar och säga hej då och gå därifrån medan man på internet 

bara kan kryssa i rutan uppe i hörnet så är du borta.  

Deltagare 2: Man får bra anonymitet genom att bara sitta bakom datorn. 

Citaten illustrerar att det finns en tanke att det kan finnas fördelar med att söka stöd genom 

internet, för att hålla en distans mellan sig själv och den professionelle, som inte går att göra 

på samma sätt i fysisk form.  

 Som en avslutning på intervjun fick gruppen själva sammanfatta det som sagts under 

samtalets gång. De avslutande orden från respondenterna får visa den sammanhållande bilden 

över hur deras attityder till Socialrådgivningen ser ut: 

Deltagare 1: Och sen generellt, det är väl ingen här som säger att det inte är en bra idé eller? 

ALLA INSTÄMMER 
Deltagare 1: Det känns som att det är på tiden om man säger så. 

Deltagare 2: Eller man skulle kunna uttrycka det så att, har dom inte redan det här?! Det känns som att de flesta 

myndigheter redan har den här typen av tjänst så att… 

Deltagare 1: Eller borde ha… 

Deltagare 2: Ja eller borde ha, Så det känns som ett naturligt steg att ta.  

10.2 Fokusgrupp B 

Grupp B består av respondenter som besöker den frivillig organisation, som vi fått kontakt 

med, och som arbetar för att förändra livsvillkoren för socialt utsatta. Gruppen bestod av fyra 
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personer i åldersspannet 39 år upp till 65 år. Tre av dem var män och en kvinna. 

Sysselsättningsgraden varierade från arbetslös, ideellt arbetande, förvärvsarbetande till 

pensionär. Gruppen har som helhet en relativt negativ attityd till internet och graden av 

känslan av trygghet på internet varierade från mycket otrygg till vet ej och till trygg. Ingen av 

deltagarna har tillgång till internet i sin bostad utan endast genom frivilligorganisationen. Alla 

har haft en egen erfarenhet av socialtjänsten.  
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Frågeområde: Internet 

Ingen av deltagarna hade tillgång till internet i sin bostad utan använde internet genom 

frivillig organisationen. Den yngsta av de medverkande hade tidigare använt sig utav internet 

i stor utsträckning men på grund av sin sociala situation tycker han att det är för dyrt att 

abonnera på en internetuppkoppling och har gjort ett aktivt val av att inte använda internet i 

någon större utsträckning. En av respondenterna uppger att han dagligen använder internet för 

att hålla mejlkontakt med människor knutna till organisationen. En av respondenterna 

uttryckte att han inte använde internet men att indirekt, använder man ju, jag använder genom 

NAMN hehe, eller av mina barn om man ska ut på internet. Den sista av deltagarna uttryckte 

att Ja, jag använder internet, men jag är ju inte så här jätte bra på det. Men jag menar det 

här vanliga, googla fram uppgifter och mejla, så är jag ju på banan.  

 Gruppdeltagarna uppgav blandade attityder till internet, både positiva och negativa, men 

till större delen bestod det av negativa attityder, som dels bottnade i att de kände en osäkerhet 

kring hur det fungerar, dels misstänksamhet till det och dels att internet kan ha en negativ 

påverkan på människor. Nedan illustreras en sekvens av hur attityderna till internet riktar sig: 

Deltagare 3: Mm det är ju bra som en informationskälla och som, men det är många som försvinner in i internet 

å glömmer att spela fotboll så att säga. Det är nog inte så bra. 

(5 turer följer)  
Deltagare 4: Men, ja, det var där jag svarade, vet ej där på , hur trygg jag är, jag blir, jag menar, googla det är 

ok, mejla det vet jag det händer ingenting, men dom där facebook och det där det litar jag inte ett dugg på och 

allt som poppar upp hehe. Hit och dit. Hehehehe. Så det är där jag är. Så inte skulle jag använda den där tjänsten 

så mycket för jag litar inte på, jag litar inte riktigt på det.  

Moderator: Vad är det som gör att du inte litar på det? 

Deltagare 4: Det är ju så mycket som man har hört. Alla bedrägerier. Sno personnummer och hela det här.  

Deltagare 2: Man blottar sig ju när man går in.  

Deltagare 4: Ja.  

Deltagare 2: Det gör man ju. Man vet ju inte om, man vet ju inte, man har ju ingen aning egentligen. 

Överhuvudtaget hur det funkar.  

Deltagare 4: Jag får jätte många mejl, 846 tror jag, som ligger på min mejl som jag måste få bort hehhehe. Och 

var dom har hittat mig det vet jag inte, det är ju någonstans i det här systemet som dom har hittat mig.  

Deltagare 3: Jag tycker folk borde informeras mer om vad det finns för alternativ om hur man kan använda det 

(internet) också för att de flesta vet ju inte vad dom håller på med, vad dom trycker på… 

Kunskapen till internet visar att några av respondenterna uttrycker att de inte vill använda 

digitala tjänster generellt men även inte Socialrådgivningen på nätet då tillit till tekniken inte 

finns där, vilket uppges bero bland annat på att då man inte vet hur det fungerar gör att man 

känner sig blottad. Det som var positivt med internet att för de individer som klarar av det, att 

få betala räkningar via internet och i positiv bemärkelse när det gäller att söka information och 

även mejl.  



61 

 

 De såg också utifrån sina egna erfarenheter och genom andra att internet har en sorterande 

effekt av användare och icke användare av internet och att det finns sanktioner riktat mot dem 

som inte använder sig utav ”ny” teknik: 

Deltagare 4: Jag tror att det kan bli en uppdelning i samhället också. Av icke användare och användare. Det är 

ju bara att titta på de här stackars pensionärerna som går in och betalar sina räkningar på banken. Får betala 150 

kr per inbetalning. Va!? Det är ju 6000 om året om de har 3 räkningar i månaden.  

Deltagare 3: Ja, det är ju fruktansvärt.  

Deltagare 4: Och jag menar dom blir ju, och det gäller ju dom utsatta och dom gamla. Det blir ju ett uppdelat 

samhälle helt enkelt.  

Deltagare 2: Ja, en del är utanför och en del är inne. Det är ju bara så. I den här världen.  

Informanterna uppgav i sekvensen, men även i andra sekvenser, att de ser att de som saknar 

kunskap och/eller tillgång till internet, då främst grupper som socialt utsatta och den äldre 

generationen, blir satta i ett utanförskap där de sanktioner och förväntningar mot och till 

medborgare ökar klyftan mellan resurssvaga och resursstaka och i förhållande till användare 

och icke användare av internet i samhället.   

Frågeområde: Socialtjänsten 

Tre av de fyra respondenterna uttryckte direkt negativa attityder till socialtjänsten generellt 

sett. Det som var negativt med socialtjänsten, hade de en samstämmig syn på att det främst 

har att göra med strukturella faktorer och inte med socialsekreterarna. De upplever 

socialtjänstens verksamhet som kaosartad och tror att socialsekreterarna själva upplever sin 

arbetssituation som sådan. En av respondenterna uttryckte att han tycker det är fel att 

socialsekreterarna får vara de som skall bära att socialtjänsten anses otillräcklig och att de inte 

vågar ge ut sitt stöd till utsatta för att de får stå till svars inför systemet om deras klienter inte 

lyckas tillgodogöra sig det stöd de fått. En av respondenterna hade en mer positiv syn på 

socialtjänsten och uttryckte: 

Deltagare 1: Nej men så som jag ser det, vi har faktiskt väldigt bra kontakt med socialtjänsten här på 

organisationen. Och dom säger detsamma när vi kommer till ja soc. Det blir så mycket lugnare. Då följer vi med 

den här personen som ja ska ha sitt. Så där har vi inga problem med dom. Men det är ett problem. Och det är när 

vi ska få tag i dom. På morgonen, då ska den här komma och då ska jag ringa mellan 9 och 10 å då är den inte 

där, den kommer tillbaka efter 12, då ringer man då och nähä, då är den borta och kommer inte tillbaka förrän 

imorgon eller på tisdag, torsdag. Det är sånt där… 

Citat visar att det inom gruppen fanns en som hade en mer positiv attityd till socialtjänsten 

men medan han såg att socialtjänstens otillgänglighet var det som var mest negativt.  Vilket 

alla respondenter var samstämmiga om. Den mer positiva attityden gentemot socialtjänsten 

speglas även i citatet genom att denne genom sitt engagemang inom brukarorganisationen 

kommit i kontakt med socialtjänsten ett flertal gånger genom att stödja andra. Ett valt citat (av 
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flera återkommande) som också visar på att socialtjänsten upplevs som oåtkomlig av 

respondenterna, och hur de tror hur andra medborgare påverkas av den tillgänglighet 

socialtjänsten har idag, var att de av ekonomiska skäl inte hade tillgång till stort utrymme för 

telefonsamtal:  

Deltagare 2: Dom flesta har ju ingen telefon idag som är fast. Och för att kunna sätta dig i de här telefonköerna 

som är så måste man ju ha en fast telefon. Dom flesta har ju ett comviq kontant kort liksom, det räcker ju 

ingenting i dom här köerna, så att där faller ju många som aldrig kommer fram. Om dom inte går in på 

organisationen och får hjälp alltså. Tillgängligheten till myndigheten är ju lika med noll för den som behöver det. 

Det är helt klart.  

Genom att inte ha tillräckligt med ekonomiska resurser att nå socialtjänsten på, i det här fallet 

via telefon som kontaktkanal, ansågs inte socialtjänsten vara tillgänglig för de som saknar 

ekonomiska resurser. Något som också togs upp som negativt är att något en av 

respondenterna uttryckte som blankettmobbning: 

Deltagare 2: Och så är det ju blankettmobbning som är hehe fruktansvärd för dom som har svårt att uttrycka sig 

och läsa. Och uttrycka sig i text och skriva så är det ju stora problem och där hjälper ju organisationen till. Men 

är man ensam, då skulle man ju inte klara deras behov av att få, ja att man inte blåser dom. Dom är ju så jävla 

rädda för att man ska blåsa dom. Men jag går ju inte till soc för att försöka blåsa dom, jag går ju inte dit i första 

taget. Men när man väl är där så blir man behandlad som att man ska blåsa dom hela tiden, så att ja… 

Det som även är intressant i detta citat är att behovet av att kunna förstå, skriva och läsa 

socialtjänstens information och riktlinjer för att få stöd, vilket i det här fallet, för den som har 

svårt med det skrivna språket gör att socialtjänstens stöd kan upplevas som otillgängligt. 

 Parallellen till att ha svårt att uttrycka sig via text och ha svårigheter att läsa och förstå 

information som ges kan även dras till Socialrådgivningen på nätet. Finns det svårigheter att 

generellt uttrycka sig via text kommer de svårigheterna även finnas vid användningen av 

socialtjänstens digitala tjänst.  

 Förtroende för socialtjänsten fanns inte i någon högutsträckning om alls av tre av 

respondenterna. Den av respondenterna som hade högst förtroende för socialtjänsten uttryckte 

Det är väl lite si och så med det. Men vissa har man ju bra kontakt med. Sen förtroende så 

där, det är väl fifty fifty. Förtroendet eller frånvaron av det uppgav några av respondenterna, 

påverkar deras attityd till Socialrådgivningen på nätet och att de inte vill använda den.   

Frågeområde: Socialrådgivningen på nätet 

Som ett komplement till befintliga kontaktvägar och för människor med en mer strukturerad 

tillvaro sågs Socialrådgivningen på nätet som positivt, i grupp B. Två exempel från olika 

sekvenser får illustrera: 
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Deltagare 3: Så länge det handlar om bara ett komplement till någonting så kan det ju inte vara fel liksom.  

Deltagare 2: Men sen kan man ju ser så här att, vi ser ju det här utifrån vårat sätt, men det kan ju också vara 

arbetslösa, utförsäkrade, men har full koll på allting och har sin dator  och det är ordning i familjen och allting 

fast du behöver socialhjälp. Dom människorna är det nog ett plus för. Så att det där beror på vilken utgångspunkt 

man har men många gånger så kanske det är så idag att det är barnfamiljer många som behöver hjälp, och som 

lever ett helt perfekt liv men som inte har någon inkomst. För dom människorna, som har lite struktur på livet, 

för dom är det nog bra. Det skulle jag nog tro. 

Citatet ovan visar på att de kan se en fördel för andra grupper, än de som är mest socialt 

utsatta att socialtjänstens gjort sig tillgängliga på internet. För dem själva och för andra hårt 

socialt utsatta kunde de dock inte se socialtjänstens digitala tjänst som något som kommer att 

användas. Det på grund av att många av dem saknar tillgång till dator och för att i socialt 

utsatta lägen är det inte alltid lätt att söka stöd. Nedan visas utdrag från två sekvenser som 

också visar på hur de kunde uttrycka sig angående avsaknad av materiell tillgång, att andra än 

de själva kan få nytta av tjänsten, människor med en mer strukturerad tillvaro men även från 

organisationens sida: 

Sekvens 1: 
Deltagare 2: 90 % av dom som kommer hit har ingen data. Det är ju så. Så enkelt är det. Att det kommer, vi från 

organisationen kommer ju få användning av det, självklart men individen i sig, det tror jag inte. Det kommer inte 

att fungera.  

Sekvens 2: 
Moderator: Om vi spekulerar lite, tror ni att det kommer att vara många som kommer att använda 

socialrådgivningen på nätet?  

Deltagare 2: Jag säger samma igen, det kommer att vara dom har struktur fast det har gått åt helvete med arbete 

och det. Dom kommer nog att ha nytta utav det. Men dom som oss som det har gått snett för i livet. Vi kommer 

nog inte ha, det finns ingen chans att ens ta upp kommunikationen på en dator när man är riktigt illa ute. 

Deltagare 3: Så är det.  

Deltagare 2: Jag vet inte om jag har fel.  

Deltagare 3: Nej, så är det ju.  

Deltagare 2: Ja. Vad som behövs i dom lägena när man ligger risigt till är ju att det finns en människa som tar 

tag i en och försöker att skaka liv i en. Funkar det inte då kommer det ju inte att funka över nätet heller. Den 

målgruppen som vi är här på organisationen så är det nog väldigt lite chans att någon tar kontakt med sociala via 

nätet.  

Deltagare 1: Men det är nog möjligt att vi härifrån organisationen också kommer att använda oss utav den här 

tjänsten också. Genom att försöka få tag i vissa från socialen. 

De två sekvenserna ovan är också intressanta utifrån att de inte enbart speglar att det finns de 

som inte har tillgång till internet i någon hög utsträckning eller som utsatt själv komma att 

använda socialtjänstens digitala tjänst, utan att det finns ett intresse utifrån organisationens 

sida att vilja eller ha behovet av Socialrådgivningen på nätet. Det finns även flera sekvenser 

där respondenterna uttrycker att de från organisationens sida kan tänka sig få användning av 

socialtjänstens digitala tjänst. Men även andra användningsområden än vad 

Socialrådgivningen på nätet är tänkt skall erbjuda idag, sågs med intresse av deltagarna. I 

sekvens två visas det på att det, även om det är ett missförstånd om vad tjänsten kommer att 
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tillhandahålla för service, att det är av intresse att försöka nå professionella via internet. Det 

som också skulle önskas av socialtjänstens digitala tjänst var att då socialsekreterare upplevs 

som otillgängliga och svåra att nå, att det skulle vara en vinst med att kunna göra 

tidsbokningar med handläggare från socialtjänsten.  

 De spontana attityderna till Socialrådgivningen på nätet var kantade med en misstro till hur 

tjänsten är tänkt att användas och kunde även upplevas som diskriminerande, för de som inte 

har tillgång till internet och de kunde se risker med att det personliga, fysiska kontakten 

försvinner. Eftersom sekvensen är lång presenteras bara en del av den för att illustrera de 

attityder som respondenterna hade inledningsvis i intervjun: 

Deltagare 4: Det som poppar upp direkt är ju frågan om man kan göra anmälningar via LVU, och dylikt? Är det 

meningen att man skall kunna göra det på den här tjänsten? Det är ju rätt läskigt!  

(4 turer följer)  
Deltagare 2: Jag ser direkt en diskriminering där för folk som sitter inne. Dom har ju inte tillgång till internet 

och det är dom som ska ha kontakt med socialtjänsten. Dom som verkligen behöver kontakt med socialtjänsten. 

Där försvinner dom direkt. För dom har ju ingen dator. Så det är ju en grej som inte är så bra. För det blir ju en 

diskriminerad grupp i sådana fall. Där ser jag ett problem.  

(10 turer följer)  
Deltagare 2: Och sen försvinner ju den här personliga kontakten. Den försvinner ju.  

Deltagare 3: Det stämmer ju.  

Deltagare 2: Det är ju lättare att sitta och samtala med en människa öga mot öga. Här försvinner ju hela 

personkemin och allting, det här med förtroende, vågar man ja, det är ju mycket som försvinner. Det är ju 

mycket som blir fel om det inte är en personlig kontakt. 

Alla respondenter var även samstämmiga om att de för egen del föredrog att ha en personlig 

kontakt med socialtjänsten och skulle vända sig till socialtjänsten med hjälp av organisationen 

eller genom att ta personlig kontakt med dem genom att ringa eller besöka socialkontoret, om 

de var i behov av stöd eller rådgivning.  

Vid olika sekvenser under intervjun tog respondenterna upp att de upplever att det är många 

myndigheter som har blivit mer digitaliserade och därmed också har blivit mer otillgängliga 

och svåra att vända sig till. Flera av respondenterna uttrycker att som ett komplement är det 

inte fel att lägga till en tjänst men att det inte får bli praxis eller gå ut över andra kontaktvägar. 

Vid frågan om de tror att det kan finnas ett behov av att socialtjänsten lanseras på nätet löd ett 

citat: 

Det beror ju på helt vad det går ut på liksom. För att som sagt var som ett komplement till någonting så då är de 

ju absolut, barnfamiljer och såna, knappar säkert in sig hellre på datorn och gör det där än inne på soc, på fem 

minuter istället för att det ska behöva gå en halv dag. Behöva ta ledigt från jobbet och lekis, skola och skit 

liksom, så då verkligen, som ett komplement är det bra men man måste ju se socialtjänsten måste se egentligen 

varför finns vi liksom, och vad är det för målgrupp av folk det handlar om. Och det är därifrån man kan utgå 

ifrån om man ska hitta vägar för folk att kunna kontakta och allt sånt där.  
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Citatet illustrerar att de som är mindre socialt utsatta men som ändå är i behov av stöd från 

socialtjänsten kan se bekvämligheten av att vända sig till socialtjänsten via internet. Här 

kommer tidsaspekten in att medborgare kan bestämma utifrån sin egen preferens när 

socialtjänsten skall kontaktas och att man i frånvaro av fysisk kontakt kan spara tid. Däremot 

illustrerar citatet även att hos socialtjänstens målgrupper finns det de som inte uppfattar 

socialtjänsten som tillgänglig och att de därifrån behöver utgå för att hitta kontaktvägar som 

inte distanserar socialt utsatta från socialtjänsten i än större utsträckning. Flera av 

respondenterna uttryckte även att de trodde att socialtjänstens lansering på nätet kommer att 

leda till att andra kontaktvägar för att få information och rådgivning av socialtjänsten kommer 

att tas bort. En av respondenterna uttryckte att: Ja det är bra om det inte är på bekostnad på 

något annat. Det är ju det som är uträknat redan, att det kommer bli, naturligtvis. Dummare 

än så är jag inte. Det fanns också en diskussion om socialtjänstens lansering på nätet, och en 

vidareutveckling av tjänsten, kommer att innebära en sanktion för de som inte vill, kan eller 

har möjlighet att använda socialtjänsten på internet. En av respondenterna drog en parallell till 

föregående tema om att det finns sanktioner i form av betalning för de som inte använder 

internet för att betala sina räkningar: Det kanske kommer att bli så att det kommer att kosta 

200 spänn för att få gå och träffa sin socassistent. Antingen går du ut på internet eller så får 

du betala. Även om respondenten här inte menar det bokstavligen så finns ändå en 

underliggande undran över hur utvecklingen av socialtjänstens lansering på nätet kommer att 

te sig i framtiden.  

 Det var inte heller helt klart att alla av respondenterna hade kunskap om, om det är tillåtet 

att äga en dator om man är i behov av försörjningsstöd. En av respondenterna uttryckte: Och 

för att få ett socialbidrag så får man ju inte äga någonting. Får man äga en dator? Det vet vi 

ju inte. Får man det? 

 

10.3 Fokusgrupp C 

Fokusgrupp C bestod av fem gymnasiestuderande elever, varav fyra var tjejer och en kille, på 

ett introduktionsprogram i Stockholm. Åldersintervallet sträckte sig från 17 år upp till 19 år. 

Generellt ansåg sig gruppen ha en positiv attityd till internet medan känslan av trygghet av att 

använda internet gick från otrygg till vet ej, till trygg. Två av eleverna saknar tillgång till 

internet hemma. En av eleverna uppger att internet är något som denne bara använder i 

skolan. En av eleverna har haft egen kontakt med socialtjänsten.
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Frågeområde: Internet 

Hur man inom gruppen använde sig av internet skiljde sig åt. Tre av de fem respondenterna 

använde internet i stor utsträckning och var också de som hade mest positiv attityd till 

internet. En av de fem respondenterna använde enbart internet som informationssökning i 

utbildningssyfte, under skoltid. En av respondenterna uttryckte att som informationssökning 

och för att läsa nyheter och sport så var internet bra men att man även behöver vara försiktig 
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med internet och att det på internet finns mycket som är falskt och idiotiskt.  

Internet användes av de flesta av dem mest genom sina mobiltelefoner. Så här beskrev två av 

dem sitt internetanvändande: 

Deltagare 2: Ja, jag kan inte leva utan internet.  

Deltagare 1: Ja, verkligen.  

Deltagare 2: Men jag sitter inte så mycket vid datan utan jag använder mest mobilt internet och såntdära. 

Internet är något som de flesta av eleverna i gruppen använder i stor utsträckning, men det var 

även en av deltagarna som inte använde internet i samma utsträckning och uttryckte att: jag 

tycker inte om att sitta vid datan sådära hela tiden.  

Vid frågan vad de gör på internet så uttryckte de bland annat att de: 

Deltagare 5: Kollar sport  

Deltagare 1: Facebook.  

Deltagare 2: Ja och Insta (Instagram) hehe.  

SKRATT  

Deltagare 5: Twitter  

Deltagare 1: Men det är bra till allt, om vi såhära har ett skolarbete som vi ska göra och jag inte hittar all info i 

boken, då kan man liksom gå in på nätet och kolla. Alltså det finns ju allting där. Och så när man ska kolla 

bussen och så och vad som helst så behöver man ju internet. Till allt.  

Att fråga om deras internetanvändande och vad de gör på internet har sitt motiv i att deras 

erfarenheter av det kan vara en faktor som styr deras handlande och förhållningssätt till 

webbplatser och digitala tjänster. Hur deras erfarenheter ser ut i förhållandet till internet 

visades även när de fick beskriva deras och andras attityder till internet. De olika sekvenserna 

visar på hur de upplever sina egna och andras erfarenheter av internet: 

Sekvens 1 
Deltagare 2: Aggressiva ibland. Vad jag har märkt i alla fall.  
Moderator: För dig eller för andra?  
Deltagare 2: För andra och för mig.   
Moderator: Vad är det som är aggressivt?  
Deltagare 2: Dom skriver på ett annat sätt. Så det gör dom, dom pratar på ett annat sätt än i verkligheten. Jag vet 

inte vad exakt nu då men… 

Sekvens 2 
Deltagare 5: Dom försöker väl skrämmas vissa.   
Deltagare 2: Dom hotar mycket men dom säger mycket, men dom gör inte sen. Typ så.   
Deltagare 1: Det tror jag är nog som jag sa lite innan att det så här, om man skriver nåt, asså, så kan man ju 

skriva precis det man känner eller vad man tycker men skulle, man kanske inte vågar säga i vanliga fall. Man 

kanske inte vågar säga det framför personen eller säga det i telefon eller så men det är lätt att skriva liksom så. 

Där kan man skriva vad som helst när man sitter framför en dator. 

Sekvens 3 
Jag tycker i alla fall så här, att det var mer när man var yngre, då var det mer så här att, nät- alltså folk som skrev 

såhär att, taskiga grejer och så där, men det var mer när jag var yngre. Jag har inte upplevt, alltså så mycket sånt 

på sista tiden men det kanske andra gör, jag vet inte.  
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Erfarenheterna av internet speglar här att det kan vara lättare att skriva och våga fråga sådant 

som man kanske inte skulle våga i vanliga fall, bakom distansen, men att det även kan finnas 

en risk för att man på internet blottar sig och kan bli föremål för andras kommentarer som inte 

alltid kan upplevas som positiva. Det fanns också kommentarer om att nätmobbning gör att 

många ungdomar mår dåligt. 

Frågeområde: Socialtjänsten 

Inom gruppen fanns det heterogena åsikter till socialtjänsten och även förtroendet för dem 

varierade. Den respondent som hade minst förtroende för socialtjänsten var den med egen 

erfarenhet av dem. Citaten nedan visar hur de beskrev socialtjänsten och om de hade 

förtroende för dem: 

Sekvens 1 
Deltagare 1: Jag vet inte hur jag ska förklara, jag kan ju inte sitta och typ dra upp hela mitt liv men alltså jag har 

haft med dom att göra och dom har förstört mitt liv för mig, dom har gjort mycket dåliga saker har dom. Dom 

säger att dom är till för att hjälpa men alltså dom gör mycket som inte hjälper heller som förstör som gör att man 

mår sämre liksom.  

Deltagare 5: Jag har ingen aning. Jag har aldrig haft med dom att göra typ.  

Deltagare 1: Det är väl svårt att beskriva dom om man inte har haft med dom att göra liksom.  

Deltagare 3: Jag tror att det är både och men mest negativt.  

Deltagare 4: Det är väl positivt.  

Deltagare 1: Självklart är det positiva saker dom gör också men jag menar det skulle kanske inte funka kanske 

om dom inte fanns, det är klart dom gör positiva saker också att dom hjälper folk och så men, dom måste ju 

finnas men dom gör mycket fel också. Som jag vet, alltså inte bara mot mig andra, vänner och sånt där också, har 

liksom, dom har gjort fel mot dom också. 

Sekvens 2 
Deltagare 2: Det kanske inte är så kul att ha med dom att göra.   

Moderator: Vad kan det vara som inte är så kul?   

Deltagare 2: Jag vet inte men det är typ vad andra sagt att dom typ inte är så bra att man får ont i huvudet av 

dem sådära. Alltså jag vet inte men om jag skulle behöva hjälp så tror jag att dom skulle kunna hjälpa mig 

ganska mycket. 

Det var svårt för eleverna att prata om socialtjänsten. Det blev ofta tyst och de kände att de 

hade svårt att svara. Efter att vi gått igenom alla frågeområden så fick de tycka till om de 

frågor som hade ställts under intervjun. De sa då att det var lättare att prata om frågor som rör 

internet då de kände att de inte visste hur de skulle svara på frågor om socialtjänsten, eftersom 

de inte vet så mycket om dem. Internet upplevdes också som ett mer spännande område att 

prata om då det ligger närmare deras vardag. Sekvenserna visade ett varierande förtroende till 

socialtjänsten, att upplevd misstro för dem som inte tidigare haft egen kontakt med 

socialtjänsten grundar sig i vad andra har sagt medan man tror sig kunna få stöd från 

socialtjänsten om eget behov uppstod. 
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Frågeområde: Socialrådgivningen på nätet 

Även attityder till Socialrådgivningen på nätet var heterogena inom gruppen. De spontana 

tankarna till socialtjänsten online skiljde sig inte ifrån de attityder som togs upp när 

frågeområdet behandlades på nytt. De tre respondenterna som använde internet mest aktivt 

var också de som hade en mest positiv attityd till Socialrådgivningen på nätet. En av 

respondenterna hade inte en negativ föreställning om den digitala tjänsten men tyckte att det 

var bättre med en personlig kontakt. En av respondenterna uttryckte att det var negativt med 

Socialrådgivningen på nätet för att det upplevdes bättre att ha en personlig kontakt och att 

träffa någon i verkligheten. Detta tas upp i flera sekvenser. Nedan presenteras en av dem: 

Moderator: Om jag säger socialtjänsten på nätet, vilka tankar är det som poppar upp då?  

Deltagare 5: Negativt.  

Moderator: Vad är det som är negativt?   

Deltagare 5: För då blir det svårare att berätta när man sitter och skriver så. Om man pratar med personen (i 

verkligheten) så blir det mer personligt.   

Moderator: Vad säger du?  

Deltagare 4: Jag håller med honom.   

Moderator: Så du skulle också hellre vilja ha en personlig kontakt?  

Deltagare 4: Ja.  

Deltagare 3: Alltså det skulle vara bra både ha en sähär personlig men också bra att ha en såhär kontakt över 

internet, där man kan vara anonym. Det finns så här vissa saker som man kanske inte vill berätta såhära, 

personliga saker, så kan man berätta genom datan typ, som man inte vet vem det är.  

Moderator: Och då är det lättare än att prata med någon genom telefon eller boka tid med?  

Deltagare 3: Ja, ja.  

Deltagare 2: Jag håller med henne. Det är bra, det är smart. 

Dialogen visar att det finns olika upplevelser av att, det kan vara svårare eller lättare att 

använda det skrivna språket för att dela med sig av sina upplevelser och känslor. I sista 

kommentaren ovan, beskrivs det att det kan vara lättare att berätta saker via internet och där 

anonymiteten är en viktig faktor. För de av eleverna som uttryckte positiva attityder till 

Socialrådgivningen på nätet var anonymitetsfaktorn den del som upplevdes som viktigast men 

även att de hade lättare att uttrycka sig och dela med sig av sig själva genom internet. Här är 

ett exempel på hur en av eleverna uttryckte sig om det: 

Deltagare 1: Jag tycker att det låter bra (att socialtjänsten lanseras på internet) för att de kan vara så svåra att få 

tag på annars. När man ringer och såntdära. Det kan vara svårt att få tag på dom så jag tycker att det låter bra. 

Sen så kan det vara lättare också om man vill ställa en fråga, om man inte vill, alltså det kan vara lättare att 

skriva en fråga än att man ska ringa eller att man ska ringa dit å fråga alltså, om vissa saker. 

Moderator: Vad är det som gör att det blir lättare, att sitta framför datorn?  

Deltagare 1: Jag vet inte, jag tycker det är lättare att fråga på datorn eller att skriva ett sms än att ringa dit å 

fråga än att asså säga det till personen framför sig…nej, men jag tycker också så, att om man vill fråga någonting 

och vara anonym så är det bra att man ska kunna vara anonym än att man ska behöva ringa och säga sitt namn 

och sådär. 
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Förutom anonymitetsaspekten och att det kan upplevas enklare att utföra förfrågningar via 

internet visar exemplet på att det även kan upplevas som positivt att inte behöva registrera sig 

men det finns även en önskan om att det via en digital tjänst ska vara lättare att nå 

socialarbetare då de upplevs av respondenten som otillgängliga.  

I samtalet om hur de själva och hur de trodde att andra såg på att socialtjänsten finns på 

internet så uttryckte en av eleverna att det fanns både bra och negativa saker med att 

socialtjänsten lanseras på internet: 

Deltagare 2: Jag tror att det kommer att vara bra och negativt, tror jag.  

Moderator: Vad är det som kommer att vara bra, att folk kommer tycker är bra?  

Deltagare 2: Typ att få använda internet.  

Moderator: Och vad som är negativt eller dåligt?  

Deltagare 2: Ahh, det är… att alla får tillgång till vad du sagt, typ så… 

Det som var positivt var att få tillgänglighet till socialtjänsten via internet men det fanns även 

en oro för att andra skulle känna igen personen som skrivit och blottat sina problem i det 

publika forumet.  

Men även för de av respondenterna som hade en mer positiv attityd till socialtjänstens digitala 

tjänst så var det ingen utav dem som skulle vilja använda tjänsten om de hade behov av stöd 

eller behövde prata, för egen del. Alla respondenter uppgav att de i första hand skulle vända 

sig till närstående eller vänner, fysiskt eller digitalt, och de hade heller ingen erfarenhet av 

eller kände till en sajt de skulle vara bekväma att vända sig till för stöd. En i gruppen 

formulerade sig såhär: 

Jag skulle alltså vända mig typ till någon vän eller någon i familjen eller sådär…Chatta med någon kompis eller 

nåt. Eller så skulle jag inte prata med nån. Alltså man kan ju må dåligt utan att prata med någon också. 

I grupp C fanns det heterogena attityder till Socialrådgivningen på nätet. Tre av de fem 

eleverna var mer positiva till den digitala tjänsten och såg fördelar med att de finns 

tillgängliga på internet. För egen del såg de däremot sig inte som användare av den, om de 

behövde stöd eller rådgivning. Steget att söka stöd via internet utanför sitt eget kontaktnät var 

inte något som eleverna hade erfarenhet av eller stod nära till att använda.  

10.4 Fokusgrupp D 

Grupp D bestod av fyra gymnasiestuderande elever på ett introduktionsprogram i Stockholm. 

Tre av deltagarna var tjejer och en kille i åldern 18-19 år. Attityderna till internet sträckte sig 

från bra till mycket bra. Alla gruppdeltagare upplevde sig trygga på internet. Två av eleverna 
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uppger att de inte har tillgång till internet hemma. Internet användes ofta genom mobilen. En i 

grupp D uppger sig ha haft en egen kontakt med socialtjänsten. 

 

 

Frågeområde: Internet 

Respondenterna gav intrycket av att vara mycket positivt inställda till internet och använde 

det i stor utsträckning. Användningsområdet på internet var stort men mest dominerade 
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användning av sociala medier som Facebook och Instagram. De beskrev internet som roligt, 

att det kan ge en positiv energi och att det kan vara ett bra tidsfördriv: 

Deltagare 1: Alltså det är bra, internet hjälper en. Jag tror den hjälper en psykiskt också. Det gör den. 

Deltagare 3: Ja. 

SKRATT 

Moderator: Vad är det som hjälper psykiskt då? 

Deltagare 1: Nej men det är typ när du har tråkigt och du inte mår bra, det vill säga typ om du är sjuk och bara 

är hemma och har jätte tråkigt. Då kan du ba hålla på med internet.  

Deltagare 1: Det ger en energi. 

Deltagare 2: Man får ju tillgång till musik. Då blir man ju lite hajpad.  

Respondenterna står här internet nära och är något som påverkar deras vardag. Till största del 

såg de internet som positivt. Det som mest kändes negativt med internet var att det kan 

förekomma ett klimat bland sociala medier som ibland kan upplevas som kränkande:  

Deltagare 1: Allt det hära, alla som är dumma, alltså jag har inte råkat ut för det peppar, peppar… 

Deltagare 2: Jaaa… 

Deltagare 1: Men alltså, men jag tänkte på dom som har råkat ut för det. 

Moderator: Vilka är det som är dumma? 

Deltagare 1: Men typ dom som typ, om nån som…tar kort, tar bild såhär och så säger dom dumma 

kommentarer. 

Deltagare 4: Ja just det. 

Deltagare 3: Sen finns ju det här sånt här photoshop och sådär… 

Moderator: Så här, modifiera bilder, är det så du menar? 

Deltagare 3: Ja, ja 

Deltagare 2: Ja, såhär och så visar dom och skriver kommentarer, som är så onödiga. Och sen såhär, dom hackar 

på en. Och sen man säger, ta bort den, dom säger nej vi vill inte, vi ska ha kvar den. Inombords man mår ju 

dåligt. Och man säger att dom ska ta bort den här bilden på mig. Men det gör dom inte. Vad ska man göra.Och 

därför, dom hackar på en hela tiden då. Och det är inte bra. 

ALLA INSTÄMMER 

Deltagare 1: Mm mm. Det är synd för dom som blir drabbade för det. Så där kan man ju må jätte psykiskt och 

sånt där. Alltså sådär där det var, var det Göteborg eller Malmö…? 

Deltagare 3: Göteborg. 

Deltagare 1: Det här med det var nån som hade lagt ut såhär med massor av tjejer och killar och så här att dom, 

att dom lägger ut och sånt där.  

Moderator: Instagram…? 

Deltagare 1: Ja exakt, ja, det där är jättefult. Det är det som är det negativa för mig.  

Dialogen ovan visar på vilka erfarenheter eleverna har från internet och som kan påverka dem 

i sitt agerande på internet. I det här fallet, fast i en senare sekvens under frågeområdet, 

Socialrådgivningen på nätet, dras det en parallell till detta klimat och att elevernas handlande 

på nätet även styr deras attityder till andra digitala tjänster. 

Frågeområde: Socialtjänsten 

Till socialtjänsten fanns det blandade attityder. Den respondent som haft egen erfarenhet av 

socialtjänsten var den som också hade minst förtroende för socialtjänsten. En av 

respondenterna uttryckte att denne har svårt att uttala sig om socialtjänsten i brist på egen 

erfarenhet. Två av respondenterna hade ett mer positivt förhållningssätt till socialtjänsten men 
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sade sig ha påverkats negativt genom att de av andra hört negativa saker om socialtjänsten. De 

beskrev socialtjänsten med ord som hjälpsamma och som kan ge trygghet samtidigt som de 

inte skulle påstå att de har ett så högt förtroende för socialtjänsten. Vad som påverkat dem i 

hög utsträckning var negativa saker de hört av andra och att negativa attityder kan vara 

påverkade genom grupptryck. Sekvensen nedan illustrerar hur argument om hur socialtjänsten 

visar sig och hur de beskriver socialtjänsten: 

Deltagare 2: Det är dom som har svårt. Dom som såhär är rädd för sin familj. Vad ska dom ta sig till, det är klart 

dom ringer socialtjänsten.  

Deltagare 3: Socialtjänsten hjälper inte alltid med…folk. 

Deltagare 2: Nej, men dom hjälper dig lite, förstår du? Och du berättar lite vad som har hänt. Eller ja, och sen 

dom hjälper dig.  

Deltagare 5: Ja. 

Deltagare 1: Ja om du behöver hjälp. 

Deltagare 2: Inte alltid men nästan.  

Moderator: Kan det vara så att dom inte hjälper? 

Deltagare 3: Alltså inte hela tiden.  

Deltagare 1: Det kan ju vara att dom har så många som behöver hjälp. Då kan dom inte hjälpa alla. 

Deltagare 2: Ja.  

Deltagare 2: Inte alla, men vissa. Såhär ungdomar, det är klart dom är såhär, jag ska inte gå dit, typ jag hatar att 

vara där, dom är inte snälla där. Då är det såhär men ja, jag behöver en lägenhet, dom är emot mig, eller nåt sånt. 

Det finns ju vissa som verkligen hackar på en som… 

Moderator: Hur påverkar det er syn på socialtjänsten? 

Deltagare 2: Ja alltså man får ju såhär… 

Deltagare 1: Man får ju dålig syn då. 

Deltagare 2: Ja självklart… 

Deltagare 1: När folk har varit med om någonting som har varit dåligt med sociala. 

Deltagare 2: Sen man vet typ en grej att dom typ såhär, tog tag på mig såhär hårt och skrek, det klart man får 

såhär syn på, att såhär då är dom typ otrevliga där borta, jag ska inte gå dit då. Det är klart, man får så här dålig 

förebild.  

Moderator: Vad säger du? 

Deltagare 3: Det som dom sa liksom.  

Moderator: Så det är typ allmänt negativa uppfattningar? 

ALLA INSTÄMMER 

Deltagare 1: Det som är såhär dåligt med socialen, som dom pratar om, det är ju att dom inte ibland hjälper och 

att dom typ allt sånt där och om man hör dåliga grejer. 

Deltagare 2: Det kan ju va både positiva och negativa… 

ALLA INSTÄMMER 

Deltagare 2: Det blir också som ett grupptryck. 

Moderator: Att man ska tycka illa om socialtjänsten? Fast man egentligen inte vet så mycket om dom? 

Deltagare 2: Ja, exakt. 

Deltagare 1: Ja. 

Deltagare 3: Man måste liksom själv gå. 

Deltagare 1: Ja, exakt, för jag tror, du har väl inte varit där? Jag har inte heller varit där. Men alltså dom som 

mår dåligt alltså som går dit, som jag har hört, dom har inte fått den hjälp dom behöver.  

ALLA INSTÄMMER 

Moderator: Har du förtroende för socialtjänsten? 

Deltagare 4: Hehe. Nej, jag vet inte riktigt.  

Moderator: Tror du att dom skulle göra ett bra jobb? 

Deltagare 4: Dom kan göra det men jag är rätt osäker på om dom skulle göra det.  

Sekvensen ovan är lång men då det var så blandade åsikter om socialtjänsten och hur de 

beskriver den så har den fått stå med i sin helhet. Påverkan från andra uttrycktes vara stor i 
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gruppen och att negativa attityder också kunde bottna i att det kan finnas ett grupptryck som 

styr normen kring hur legitimerad socialtjänsten är. 

Frågeområde: Socialrådgivningen på nätet 

Eleverna i grupp D hade alla generella, positiva attityder till Socialrådgivningen på nätet. 

De positiva attityderna som yttrade sig kunde se ut så här: 

Deltagare 1: Men det är bra.  För dom som inte vet hur man ska göra och sånt där. 
Deltagare 3: Men det är bra. Det är liksom bättre än att gå till dom och behöva säga hela historien så skriver 
man bara till dom eller mejlar liksom 
Deltagare 4: Ja, jag vet inte riktigt, men mest tycker jag att den här socialgrejen på nätet tycker jag verkar bra. I 
alla fall. Det är bra att de finns på nätet så att man kan kolla med dom och sådär. Typ. Att det ska vara 

en såhär enkel, bra sida där man kan kolla lite, och få veta lite mer om dom. 
Deltagare 1: Ja, det är sant faktiskt. 
Deltagare 2: Ja. 
Moderator: Att dom behöver informera om sig själva, vad dom gör och så? 
Deltagare 4: Ja, precis. Men som inte är för enkel, det ska inte vara för lite, man ska kunna läsa om 
mer grejer, att dom har. 

De generella attityderna var att det var positivt att Socialrådgivningen på nätet lanserades då 

den kan fungera som informationskälla för de som behöver socialtjänstens stöd. Det fanns 

även en önskan om att den digitala tjänsten ska vara lätt att använda men att den samtidigt ska 

vara så informativ att den ska kunna ge tillräckligt med underlag för den rådgivning man 

söker efter. En av gruppdeltagarna menade att det är positivt med den digitala tjänsten på så 

sätt att man slipper träda fram och visa sig som stödsökande, vilket visar på att 

anonymitetsaspekten ses som en fördel. En av respondenterna uttryckte också att en positiv 

poäng med Socialrådgivningen är att andra som befinner sig i en utsatt och liknande position 

kan gå in på socialtjänstens digitala tjänst och se att de inte är ensamma om sitt problem. I en 

diskussion pratades det även om vilket forum inom tjänsten som man tyckte var mest positiv. 

Samma respondent uttryckte det så här under två olika sekvenser: 

Sekvens 1: 

Man kan ju också kanske ha det som dom, då får man ändå svar. Då känner man sig också trygg att nån annan 

har det så, då vet man att man inte är själv. Det kan också vara bra. 

Sekvens 2: 

Det jag skulle tycka var bra är den vägen som kan hjälpa andra. Det här att man skriver anonymt, att ja jag har 

det så där, och kanske nån annan har det problemet och sen då hjälper ju du den också automatiskt. Så jag 

tycker den var bra. 

En faktor var att anonymitets var bra och att man på så sätt även kan hjälpa andra genom att 

visa att det kan finnas fler som kan befinna sig i samma situation som man själv. Det fanns 

dock en stor oro i gruppen över att anonymiteten kunde röjas, och även om respondenterna 
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hade en positiv attityd till socialtjänsten på nätet så fanns det för egen del en övervägande 

preferens att istället ringa till socialkontoret. Nedan visas utdrag från två sekvenser: 

Sekvens 1: 
Deltagare 2: Jag tycker, jag känner mig trygg ifall jag skulle kontakta dom per telefon eller boka en tid. 
Moderator: Känns det tryggare att ringa än att skriva? 
Deltagare 2: Ja. Man vet aldrig vem det är som ser även om man kan vara anonym. 

Sekvens 2: 
Moderator: Vad kan hända av att socialen finns på internet? 
Deltagare 1: Alltså jag tror eller vi säger att vi två, vi har skrivit där, och så ser vi varandras och vi känner igen 

varandras, och nästa dag kan vi säga så här att ja, skrev du såhär. Det kan också vara dåligt. 
Deltagare 3: Ja, just det… 
Deltagare 1: Så alla hör och då kan det bli problem… 
Deltagare 4: Ja. 
Deltagare 2: Ja och då går den och säger till alla… 
Deltagare 1: Ja, och då säger den, har du sagt så där… 
Deltagare 2: Ja, exakt. Så säger man att, det var inte jag, sanningen, men dom säger jo det va du… 
Deltagare 3: Ja och dom säger, jo jag ska visa er vad hon har skrivit. 
Deltagare 1: Ja, det där kan vara dåligt. 
Deltagare 2: Man kan få rykten. Det blir kaos sen. 

Förutom preferensen att för egen del föredra att ringa vid behov av stöd så var 

anonymitetsaspekten det som sågs som den största risken med att socialtjänsten finns på 

internet. Paralleller till diskussionen om att anonymiteten kan röjas och att man då kan bli 

utpekad och kommenterad kan dras till ungdomarnas tidigare erfarenheter av internet och 

användningen av sociala medier (se avsnittet under Frågeområde: Internet, i grupp D.) Andra 

sekvenser om preferensen att ringa istället för att använda den digitala tjänsten kunde se ut så 

här: 

Sekvens 1: 
Moderator: Om ni hade behov av socialtjänsten hur tror ni att ni skulle gå tillväga? 
Deltagare 1: Hur vi skulle kontakta dom. Jag tror jag skulle ringa dom. 
Deltagare 2: Jag med. Jag skulle boka en tid. 
Deltagare 1: Jag gillar inte att skriva såhär, och jag har såhär och såhär… 
Deltagare 3: För att om man ringer… 
Deltagare 1: Vänta. Kan du hjälpa mig med det här och sådär… 
Deltagare 3: Man tänker hela tiden på vad man ska skriva. Om man kan ringa så bara, jag frågar eller dom 

frågar och jag svarar. Det blir kortare och man vet vad man kan säga. 
Deltagare 2: Det kanske är lite nervöst innan man ska ringa… 
Deltagare 4: Ja, precis. 
Deltagare 2: Men sen går det över 

Deltagare 1: Ja, och sen går det bara över. 
Deltagare 2: Jag har varit i den där situationen att jag ringer, jag har inte vågat men sen jo, jag ska inte vara så 

feg så jag ringer istället och pratar. Jag kanske har varit nerös men det går över… 
Deltagare 1: Ja, det går över. Ja, och annars skriver man ju typ som en hel bok, om man ska skriva till dom. Om 

det är nånting stort. Det är skönare då att ta det genom telefonen. 
Deltagare 2: Ja, än att skriva typ en A4 på datorn. 

Sekvens 2: 
Moderator: Tycker du att det finns ett behov av att det finns på nätet? 
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Deltagare 2: Men det som jag tycker är bäst är att ringa dit, inte via datan. 

Moderator: Du tycker det är bättre att ringa dit? 

Deltagare 2: Ja. Annars måste du vänta på ditt svar. Genom att ringa får du allt, alltså, bakom telefonen. Det du 

vill ha svar på och det är bra så. Ringa, jag tycker det är bäst. 

Deltagare 1: Ja, det är väl bättre. 

Deltagare 2: Man får ju det svaret man vill ha. 

Deltagare 1: Ja, man får ju snabbare svar och man hör ju allt istället för att läsa… 

Deltagare 2: Ja om dom ringer dig och… 

Deltagare 3: Eller boka tid. 

Deltagare 2: Ja, möte. Det är bättre, eller också att ringa. 

Deltagare 4: Ja, det är mycket bra. 

I sekvens 1 diskuterades det att det kan upplevas som svårt att uttrycka sig i text och att det i 

textform kan upplevas som att göra ett större arbete. Det finns här också en föreställning om 

att det personliga mötet, eller att höra “det sociala samspelet” via telefonkontakt kan göra att 

den kontakten kan upplevas ge tillräckligt med information för att behovet av stöd skall 

kännas uppfyllt. Ur dialogen går det även att utläsa att det kan kännas som ett större steg att 

ringa men att fördelen med telefonkontakt eller ett personligt möte kan ge större fördelar som 

överbrygger andra kontaktvägar, som Socialrådgivningen på nätet.  

 I sekvens 2 går det också att utläsa att preferensen för egen del att närma sig socialtjänsten, 

är via telefonkontakt. Det visas även här att det fysiska sociala samspelet är något de föredrar. 

Det som även är intressant i denna dialog är att de upplever att det sociala samspelet gör att du 

på snabbast sätt kan få den information du behöver och kan slippa ta kontakt i flera turer, 

samtidigt som de föredrar att få svar på en gång när de söker det istället för att behöva invänta 

svaret från socialtjänsten.  

 Den generella attityden i grupp D är positiv till Socialrådgivningen på nätet och de kan se 

flera fördelar med att den finns. För egen del skulle de dock välja att ta kontakt med 

socialtjänsten via telefon eller personligt möte. I dialog kring huruvida de stod nära till att 

använda och söka stöd via internet svarade de att de inte använt sig av någon liknande tjänst 

tidigare och hade inte heller kunskap om hur utbudet av liknande tjänster (som tillexempel 

hos frivilliga organisationer) ser ut. För stöd eller rådgivning uppger respondenterna att de 

skulle i första hand söka sig till fysiska personer i sin närhet eller till mentorer och/eller 

psykolog kopplad till skolan. Eleverna upplevde att de hade ett bra stöd från mentorerna i 

skolan och då de upplevde sig sedda av dem, så har de inte heller behövt öppna sig för tanken 

att söka stöd på andra platser. En av respondenterna uttryckte att inför framtiden om man får 

höra att tjänsten fungerar och om man upplevde att man kan lita på socialtjänsten så skulle 

denne ha större avsikt att vilja använda Socialrådgivningen på nätet. 
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10.5 Fokusgrupp E 

Grupp E bestod av fyra personer genom öppen ansökan. Åldern på deltagarna sträckte sig från 

37 år upp till 65 år. Tre var kvinnor och en var man. Tre av de fyra respondenterna hade 

tillgång till internet från hemmet och en av dem uppgav sig även ha tillgång till internet via 

arbetet. Upplevd trygghetskänsla på internet sträckte sig från vet ej, till trygg och till mycket 

trygg. Alla respondenter uppgav att de haft egen erfarenhet av socialtjänsten. 
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Frågeområde: Internet 

Alla respondenter uttryckte ett positivt förhållningssätt till internet och upplevelsen av det 

sträckte sig från bra (en respondent) till mycket bra (tre respondenter). Däremot var det inte 

alla av respondenterna som upplevde sig bevandrade på nätet. Inom gruppen fanns det olika 

nivåer på hur man såg sig själv som användare av internet. Nedan presenteras sekvensen på 

frågan om hur deras attityder till internet ter sig generellt: 

Moderator: Hur ser era attityder till internet ut, generellt? 

Deltagare 4: Ja, jag eller mina attityder till internet är att jag har hållit på med det så länge jag kan minnas. Sen 

hardcore tiden. Jag har hållit på att jobba med det. Så datorer, det är naturligt, som användare. Även om det 

kanske inte är så för andra i min ålder. 

Deltagare 3: Jag tar sakta men säkert mark, inom den digitala världen för att, eller för att jag känner att jag 

behöver det och jag uppskattar det väldigt mycket, jag har skaffat en iphone en sån här smartphone, med både 

dator och telefon i samma och jag är förälskad i den och det var ett sätt att ta mig mer in det men annars förut har 

jag haft hotmail, så här i arton år eller så men jag har inte gjort så mycket på internet. Lite sådär, lat är jag. Men 

motivation ger mer smak. Med mina foton, jag har lärt mig mer om säkerhet.  

Deltagare 1: Ja det är svårare, det är lite svårare för de som är lite äldre som jag, som inte har haft det i skolan så 

att säga, att börja lära sig något nytt, det är ganska tufft. Och man har ju ingenting, ingen data, sen gammalt.   

Deltagare 3: Jag gick en datorkurs när jag hade sådana här a-kasse dagar förut och då lärde jag en massa…för 

det är ju inte säkert att man har tillgång till dator, det krävs ju en investering. Sen har jag hamnat i såna jobb där 

det alltid har varit dator.  

Deltagare 2: Jag känner mig bekväm och bevandrad på nätet.  

Deltagare 1: Det gör inte jag. 

Sekvensen visar på att det inom gruppen finns en stor variation på hur kunskapen om internet 

ter sig och att kunskap om internet kan handla om närheten till internet genom tillgång men 

att det även kan handla om en fråga om ålder, där tekniken inte tidigare funnits och som gör 

att den kan, men inte nödvändigtvis, skapa ett hinder för inlärning.  

 Internet användes mest som en källa till information, även för den respondent som inte 

upplevde sig bevandrad på nätet. Internet användes mycket genom arbetet för en av 

deltagarna och sociala medier, som Facebook, användes av några av respondenterna. Internet 

beskrevs av gruppdeltagarna som en möjlighet till information, kommunikation, en möjlighet 

till ett demokratiskt samhälle men även som en källa till stress och där digitaliseringen i 

samhället ökar trycket på att lära sig mer om internet. De två sekvenserna nedan illustrerar 

internet som en möjliggörare men även den stress som deltagarna upplevde att internet kunde 

ge upphov till, att inte hänga med i utvecklingen och att det finns medborgare som saknar 

tillgänglighet till internet: 

Sekvens 1 
Deltagare 1: Är man utsatt har man ofta inte internet, de som behöver ha socialtjänsten har kanske inte ens 

tillgång till internet.  
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Deltagare 3: Nej, precis. Men man har ju tillgång till internet via biblioteket… 

Deltagare 1: Fast är man utsatt kanske man inte vill gå till biblioteket heller.  

Deltagare 3: Nej, det är inte helt tillgängligt. 

Sekvens 2 
Deltagare 4: Man tror att man hinner med men så blir man stressad i slutändan.  

Deltagare 2: Stress, man ska ju vara uppkopplad hela tiden. Tiden mellan fritid och arbete suddas ut. 

Deltagare 1: Det finns också en stress av att man inte hänger med i utvecklingen. Som jag då. Som mig, jag 

förstår mig ju inte på internet och sånt där och hänger inte med.  

Deltagare 3: Ja, precis, jag känner mig tvungen att ta tag i det. Men en sak som är positivt med det är ju att 

internet ger en möjligheter till ett demokratiskt samhälle. Men än så länge är det ju inte så censurerat. Jag tänker 

på sikt kommer det nog kunna bli mer restriktivt, vilka som får tillgång till vilka saker… Jag tänker att det är lite 

bra för att vara sant. Vi kan streama filmer och sådär men än så länge har vi möjligheter att egentligen göra 

revolution. 

Genom sekvenserna går det att utläsa att det finns föreställningar om att det finns de som har 

tillgång till internet, men att det inte är tillgängligt för alla, speciellt då för de som är socialt 

utsatta och mest kan tänkas behöva stöd från socialtjänsten. En av respondenterna uttryckte 

här även att, även om det kan finnas en fysisk tillgång genom att använda internet på andra 

platser än i hemmet så kan det upplevas som svårt för de som är utsatta att ta tillträde till 

internet genom exempelvis bibliotek. Det blir här en fråga om icke användare och användare 

av internet.  

 Ingen av respondenterna hade sökt ett psykosocialt stöd från webbplatser eller digitalt 

genom frivilliga organisationer. 

Frågeområde: Socialtjänsten 

Attityderna gentemot socialtjänsten som myndighet var blandade hos respondenterna. Två av 

respondenterna uppgav sig inte ha förtroende för socialtjänsten medan de andra två var mer 

positivt inställda. Alla respondenter var dock eniga om att socialtjänstens struktur ger upphov 

till en alltför stor social kontroll som de kännetecknade som ett överförmynderi. Det fanns 

också en överensstämmelse inom gruppen att de ansåg att det saknades resurser inom 

socialtjänstens verksamhet, såväl inom försörjningsstöd som inom andra verksamheter. En av 

respondenterna uttryckte att jag har många kompisar som jobbar som handläggare och 

många av dem, som jag upplever det, känner sig väldigt maktlösa för att dom kan inte hjälpa 

sina klienter som dom vill för att det finns inga pengar. Nedan visas ett utdrag ur sekvensen 

om hur fokusgruppsdeltagarnas förtroende för socialtjänsten ser ut: 

Moderator: Om vi pratar om förtroende för socialtjänsten, kan ni säga att ni har ett förtroende för 

socialtjänsten? 

Deltagare 3: Mitt är gott. Men under vissa förutsättningar då. Jag kanske inte så jätte gärna, alltså man ska vara 

stark för att orka med alla de här kontrollerna.  

Deltagare 1: Ja, så är det.  

Deltagare 3: Jag klarar mig helst utan det.  
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Deltagare 2: Men jag tänker också att tanken är att socialtjänsten ska vara en trygghet i samhället och där 

socialtjänsten ska vara ett stöd dit du kan vända dig om du behöver hjälp, oavsett vad det gäller, ekonomiskt, 

med dina barn eller boende alltså det är meningen att det ska vara ett stöd för mig. Men min känsla är att det mer 

en kontroll och ett överförmynderi. Där jag liksom får stå till svars. Och bli liksom… 

Deltagare 1: Ja, man känner sig ju som ett barn som inte kan… 

Deltagare 2: Ja, precis och det tycker jag är synd. Men det är den känslan jag har.  

Deltagare 1: Ja, det stämmer också för mig.  

Deltagare 4: Jag har ruskigt dåligt förtroende för socialtjänsten. Jag har ju råkat vara den här som har råkat ut 

för alla de här kontrollerna, överförmynderiet och att de tryckt på att så här ska det vara. Så säger man nånting 

om att man behöver hjälp är det vissa som inte ens lyssnar utan de fortsätter bara att misstänkliggöra en. Om du 

har behövt låna pengar för att klara dig då säger dom att, ja du har ju klarat dig, och man behöver ju betala 

tillbaka, då blåser man ju dom på pengar så socialtjänsten uppmanar en att bli bedragare. Det tycker jag är 

ruskigt underligt. Jag har försökt att hitta det i lagstiftningen att man ska säga så.  

Deltagare 3: Jag tror bekymret är att allt man får mot sig, att det går in i en själv. Den som jobbar där kan ge 

besked som går rätt in i magen och då kan man inte koppla bort den känslan från, alltså man måste vara ganska 

stark för att kunna klara av det rent mentalt, att kunna parera. 

Deltagare 1: Ja. 

Deltagare 2: Att få ett nej. 

Deltagare 3: Ja, att få ett nej. Att försöka förstå, vad är det dom hänvisar till tillexempel. Istället för att lyssna på 

det så tror jag att jag själv skulle bli lite rädd och då skulle inte jag kunna ta till mig någonting istället. Jag skulle 

nästan behöva nån som hjälpte mig att söka.  

ALLA INSTÄMMER 

Sekvensen ovan är lång men här ges en bra bild över hur attityderna till socialtjänsten ser ut 

för grupp E. I sekvensen speglas förutom upplevelsen av socialtjänsten som ett 

överförmynderi även att man som medborgare inte alltid har kunskap om systemets riktlinjer, 

vilket kan skapa en misstro till myndigheten. Det kan även vara svårt att som utsatt förstå de 

motiv som uppges för avslag till en ansökan, där du som socialt utsatt befinner dig i en 

pressad situation och står under någon annans välvilja och beroende. Det som ansågs som 

positivt med socialtjänsten var som en av respondenterna uttryckte det, ett vackert system där 

du inte behöver vara beroende av din familj för att klara dig och där det finns en grundnivå 

som ska gälla för alla människor.  

Frågeområde: Socialrådgivningen på nätet 

Attityderna till Socialrådgivningen på nätet var blandade hos gruppdeltagarna och inom varje 

gruppdeltagare. Rent generellt och utifrån frågan om tillgänglighet, var alla överens om att det 

var i positiv bemärkelse som socialtjänsten lanseras online. Att lägga till en kontaktväg för att 

kunna nå ut till fler människor, ansågs som en fördel. En av respondenterna uttryckte det så 

här, i nedanstående citat: 

Jag tror att det är lite bra men att det också är mycket politiskt. Jag tycker att det är bra att det finns en 

rådgivning på nätet också, verkligen, jag tror man fångar upp människor som, en del som inte skulle hört av sig 

annars. Det är en bra ingång, alla ingångar är bra liksom, för de som behöver hjälp. 

Att nå ut till fler medborgare illustreras här som en bra uppsökande verksamhet genom 

rådgivningen på nätet. I citatet visas även att det finns föreställningar om att det har en 
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politisk betydelse att rådgivningen lanseras på internet och inte bara ur ett folkhälsovårds 

perspektiv. Den påverkan, som Socialrådgivningen kan få för medborgare i Stockholm, 

genom att den lanseras på nätet uttrycktes även som att från de politiska beslut som tas, att 

förvaltningen ska bli mer digitaliserad, på sikt kan leda till att socialtjänstens verksamhet 

kommer att påverkas, och så även de stödsökande: 

Deltagare 3: Utifrån ett inifrån perspektiv så tror jag att det finns en risk för att de centraliserar allt. Det har 

funnits många socialdistrikt och sen har sakta men säkert de slagits ihop, kommuner har slagits ihop, utifrån 

politiskt önskemål, först 2007 eller när det var och sen, jag tror det har varit i två omgångar. Och jag tror att det 

här kommer att påverka socialtjänsten ännu mer, att det skärs ner. Dom tvingar människor att göra så mycket 

som möjligt på nätet tillexempel. Jag tror att det kan passa vissa jätte bra men jag tror också att en stor mängd 

människor som behöver socialen, som behöver socialkontakt som kommer att drabbas. 

Deltagare 1: Ja och många av de som behöver hjälp har inte internet.  

Moderator: Så det kan bli något som förloras där, genom att sitta bakom en dator? 

Deltagare 3: Ja, absolut. Jag tror att det kommer att bli ännu mer så att det kommer bli att man ska vända 

papper. Det kanske kommer att passa dom som bara har problem med ekonomin och då är det ju jätte bra för då 

slipper man ju en massa. Men för andra som har andra bekymmer än ekonomin så finns det en risk för att dom 

får möta en människa som ser dig. Men det förutsätter ju att den människan orkar möta en person.  

Sekvensen visar att det finns uppfattningar som har att göra med att de politiska mål som är 

uppsatta, där det finns en förväntan på att medborgarna ska använda digitala tjänster istället 

för ”fysisk” service, som skall göra att förvaltningen effektiviseras, kommer att få en negativ 

effekt för den målgrupp som socialtjänstens verksamheter riktar sig till. För den målgrupp 

som har en mer strukturerad tillvaro, där det mer handlar om att inte tillhöra andra befintliga 

socialförsäkringssystem (som exempelvis a-kassa) och befinna sig i en tillfällig ekonomisk 

utsatthet, att för den målgruppen kan det finns fördelar att myndigheten digitaliseras medan 

det för andra, i mer socialt utsatta positioner kan handla om att det personliga mötet, som här 

anses nödvändigt, kan gå förlorat. Den förväntan som finns gentemot medborgarna att 

använda digitala förvaltningstjänster upplevs här också som en uppdelare av användare och 

icke användare av internet, där de som är mest socialt utsatta blir drabbade, genom att sakna 

den materiella tillgången till dator och kunskap till densamma. För egen del ansåg dock tre av 

de fyra respondenterna att myndigheternas digitalisering i sig, så även socialtjänstens, inte i 

någon hög utsträckning skulle påverka dem att uppleva ett utanförskap.  

 Faktorer som påverkade deras attityder i positiv bemärkelse till socialtjänsten online var 

bland annat anonymitetsaspekten, där medborgaren slipper att registrera sig och där frånvaron 

av det fysiska samspelet kunde underlätta det första mötet med socialtjänsten. Citatet 

presenterar hur anonymiteten bakom en dator kan underlätta mötet med socialtjänsten utifrån 

en av respondenternas perspektiv: 

En sak jag tänkte på, jag tycker att det bra att socialtjänsten har gjort sig tillgänglig per internet för att jag vet 

själv att jag är mer öppen med vissa saker på internet om jag skulle vara i ett möte eller om man sitter hemma 
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och får vara på internet och skulle behövt hjälp så skulle jag vara öppnare i vad jag skulle säga. Så skulle jag 

funka. Så på det sättet så skulle det funka bättre på mig om jag skulle kontakta socialtjänsten. Jag är övertygad 

om det. Det skulle vara skönare istället för att försöka höra efter, om jag tyckte att de lät snäsiga eller försöka 

höra nyanser eller försöka höra toner i samtalet istället för att jag skulle styra över efter vad jag vill ha fram.  

En av respondenterna uttryckte även att OM kunskapen och närheten till internet fanns där 

skulle denne också känna att en digitalkontakt med socialtjänsten skulle underlätta, dels för att 

denne respondent upplevt ett icke gott bemötande av handläggare, dels för anonymitetens 

skull och dels på grund av hörselnedsättning. Respondentens erfarenhet av internet och 

socialtjänsten har här betydelse för avsikten att och attityden till att använda 

Socialrådgivningen på nätet. Det fanns också en av respondenterna som uttryckte en ovilja att 

sitta i telefonköer och att passa telefontider och där sågs en digital tjänst att föredra. Dock höll 

inte alla respondenter med om detta, för en av respondenterna sågs det sociala samspelet via 

telefonkontakt som en preferens före en digital: 

Jag kan dra paralleller till försäkringskassan. Om jag vill dom någonting så ringer jag dom även om jag kan leta 

fram svaret själv (på internet). Så väljer jag att ringa. För då kan jag ha en kommunikation direkt…Jag sitter 

hellre en kvart i telefonkö för att få prata med någon direkt… men det kanske är för jag är stressad då, jag orkar 

inte sortera all text, jag blir andfådd nästan.  

Förutom att respondenten utryckte att det var bättre med en telefonkommunikation visar 

citatet att det även kan handla om att det kan kännas tidskrävande att sovra bland information. 

Svårighet att leta fram, att tolka och läsa text och att det kan finnas en stressfaktor vid social 

utsatthet som kan påverka viljan att använda den digitala tjänsten diskuterades även: 

Deltagare 3: Det jag är negativ till är att, för de personerna som behöver stöd inte kommer att leta upp den 

informationen för att man liksom är för stressad.  

Deltagare 2: Ja, det kan ju till och med vara så att man inte kan läsa… 

Deltagare 3: För jag tror att man kan vara för stressad.  

Deltagare 4: Man ska ju inte bara kunna läsa utan även förstå vad som sägs i texten. Det är ju en otrolig skillnad 

i vissa sammanhang.  

Deltagare 3: För när man är stressad påverkar det ju också ens förmåga att kunna ta in information. Men för de 

som inte berörs av det här så mycket så är det här (Socialrådgivningen på nätet) helt fantastiskt. Så typ, lättare 

frågor. 

Stress, att som socialt utsatt inte själv uppsöka stöd eller vara mottaglig för information 

ansågs av respondenterna vara en stor faktor som kan påverka viljan att använda 

Socialrådgivningen på nätet. Lättare typ av rådgivning ansågs av gruppdeltagarna var det mest 

idealiska för den digitala tjänsten. Dels för att det kan upplevas som svårt och jobbigt att 

komponera ihop en längre text men även risken för att anonymiteten kan röjas trots kravet om 

avidentifiering av personuppgifter: 

Moderator: Vilken kontaktväg skulle du föredra att använda, inom socialtjänstens digitala tjänst? 

Deltagare 4: Skulle jag ställa en generell fråga skulle jag nog välja att skriva så att den kan publiceras men om 
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det är en mer personlig fråga som rör mig själv eller anhöriga eller nåt sånt där då skulle ja göra så att jag fick 

svaret själv.  

Deltagare 3: Men det borde ju vara så att det inte är man själv som ska behöva ta ansvar för om det blir för 

personligt utan att det är socialarbetarna som sitter där som ska se till att det inte kommer ut några 

personuppgifter eller så. Det får dom ju inte göra.  

Deltagare 1: Men om du skriver utan att lägga in några personuppgifter så kan ju ingen veta vem du är. 

Deltagare 3: Jo men det kan man faktiskt, det kan gå att, jo… 

Deltagare 4: Men det är klart om du beskriver för mycket av dig själv om, jag har ett litet ensamt jobb, jag bor i 

ett stort hus på Drottningholm, jag har problem med min fru och mina barn slår mig, de vill att jag ska sluta 

jobba och pensionera mig, vad ska jag göra…? 

SKRATT 

Deltagare 3: Jo, men typ det är Torbjörn, det är 100 % säkert, för den historien känner jag till exakt. Det är ju så 

de räknar personuppgifter.  

Deltagare 2: Vi har ju mest pratat om försörjningsstöd och stöd för vuxna men det finns ju, precis som du sa, 

misshandelsfall och…  

Moderator: Så ni tror att det kan finnas en risk för att ni tror att folk kan känna sig att de blottar sig eller blir 

uthängda?  

Deltagare 2: Om man är ett offer, tänker jag, är kvinna och blir misshandlad, eller om man är ett barn hemma 

och blir misshandlad och då behöver man prata om det, då kanske inte den här tjänsten är bra. Och om man då 

vet att mina föräldrar kan få fängelse då de kan spåra upp min ip-adress eller om det publiceras så kanske min 

kompis känner igen min situation. Då tror jag att det kan bli ett hinder då. Om man är ett offer, så tror jag att man 

är känsligare än att om man behöver fråga saker och behöver hjälp med pengar. Det kanske är ganska genant det 

också men det är nog känsligare om man är ett offer.  

Även om respondenterna kunde se att socialtjänsten skulle ta ansvar för en avidentifiering av 

en person så kunde de ändå uppfatta att det kan finnas en sådan risk att anonymiteten röjs. 

Rädslan för att andra skulle kunna identifiera en, som vänner eller familj, sågs av 

gruppdeltagarna som en faktor som kan påverka viljan av att använda den digitala 

rådgivningstjänsten. Att anonymiteten röjs via att ip-adressen kan spåras sågs som en annan 

faktor som kan påverka viljan att använda tjänsten. Här i lojalitetssyfte till sina närstående. 

Känsligare faktorer som att vara ett offer sågs som en av de största faktorerna till att inte vilja 

använda Socialrådgivningen på nätet.  

 De såg även en risk som kan skapa missnöje hos sig själva och medborgare som har sökt 

rådgivning via den digitala tjänsten. Att den rådgivning man efterfrågat sedan inte stämmer 

med den handläggning man sedan får på socialkontoret: 

Deltagare 4: Men om det funkar lite granna som skatteverkets rådgivning så kan man inte ta för givet att dom 

råden man sen får håller i verkligheten. Och det är ju bullshit om det blir så att dom råd man får inte håller i 

verkligheten. Så att ska man ha en rådgivningsfunktion, ska det ju också vara så att dom råd man får ska stå för 

något så att det är så det ska gå till och inte någonting annat.  

Deltagare 2: Jag kan hålla med om det som sades här att det kanske finns en risk då att man får råd och sen när 

man väl tar kontakt med socialtjänsten så får man inte den hjälpen, som att man fått rådet som att man är 

berättigat till.  

Deltagare 3: Men det är nog en bra tanke. Det man hör, för det är ju inte samma person, det här är ju inte 

myndighetsutövning, utan det här är ju bara rådgivande. 

Deltagare 4: Ja, men då får dom väl sätta sig ner med myndighetspersoner och komma överens om vilka råd 

dom kan ge. Det måste finnas en saklig grund till det man svarar, annars är det ju bara välvilliga människor som 

sitter där och svarar. Och vad har man för glädje av det? 

Deltagare 2: Nej, man får väl utgå ifrån att det är utbildade socionomer, att man i socialtjänsten kommer att 

svara på sina egna frågor. Men det man har hört det är ju att även de människor som har kontakt med 

socialtjänsten kan få olika behandling och olika erbjudanden. Beroende på vilken socialsekreterare man har för 
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tillfället eller vilket socialkontor man råkar tillhöra. Det kan ju vara väldigt stor skillnad ibland. Även om det är 

myndighetsutövare på båda ställena.  

Även om tjänsten enbart är en rådgivande funktion och inte innebär handläggning kan det 

upplevas som frustrerande om man som medborgare tror sig ha fått kunskap om hur 

riktlinjerna för stöd ser ut. Som en av respondenterna påpekade så har denne en erfarenhet av 

att stödet i olika stadsdelar kan skilja sig åt, vilket kan påverka möjligheten för socialjouren 

som ansvarar för den digitala tjänsten, hur de väljer att svara och att råden därmed kan förlora 

sin effekt och behöva hänvisas till sin stadsdel. Dessa faktorer upplevs som styrande för hur 

attityder till och avsikten att vilja använda socialtjänsten på nätet ter sig för respondenterna. 

Att socialtjänsten har resurser att erbjuda efter den rådgivning som givits till medborgare 

anses vara en annan styrande faktor för att de skall kunna känna tillit till den digitala tjänsten. 

Ett önskemål från deltagarna att tjänsten skulle tillhandahålla var att de gärna såg att man 

skulle kunna bok tid via internet. Detta skulle innebära att arbetssättet på socialkontoren 

måste förändras men respondenterna tror att det kan ge upphov till en positiv effekt, att 

medborgarna kan uppleva socialtjänsten som deras rättighet istället för socialkontorets. Som 

avslutning på resultatdelen för grupp E, presenteras en sammanfattande dialog kring gruppens 

attityder till Socialrådgivningen på nätet: 

Moderator: Sammanfattade attityder till Socialrådgivningen på nätet, hur ser de ut? 
Deltagare 3: Blandat. 
Deltagare 1: Blandat. 
Deltagare 2: Jag tror att den är positiv. Jag tror att alla vägar öppnar upp, alla möjligheter till att bredda sig, tror 

jag är positivt. Det måste ju vara positivt att man kan nå fler. Men att de vägarna finns kvar. Det får inte ersätta.  
Deltagare 4: Jag håller med om att ju fler vägar man öppnar så är det bra men sen måste det ju finnas resurser att 

ta emot också. Klarar man inte det så är det ju onödigt att informera om att man har det, hej vad bra att du hittat 

hit men tyvärr har vi inga resurser att hantera dig.  
Deltagare 2: Jag har ju jobbat inom ett stödjande yrke, med utsatta människor, där skulle jag också kunna tänka 

mig att jag då i mitt yrke skulle kunna skriva och söka information för att kunna ge då till de personer som jag 

jobbar med. Men om jag själv skulle behöva hjälp så skulle jag föredra att ringa.  

Attityderna i denna grupp var blandade till Socialrådgivningen på nätet. Och även i denna 

grupp går det att hitta respondenter som uttrycker att de för egen del gärna använder 

telefonkommunikation vid behov av stöd men att när det handlar om att stödja andra ser de 

sig mer nära att använda Socialrådgivningen på nätet. 

 

11. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningen av varje resultatavsnitt presenteras här för att underlätta läsningen inför 

analysen av resultatet. 
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11.1 Fokusgrupp A 

Deltagarna i grupp A känner inte varandra sen tidigare men visade sig vara en grupp som 

väldigt mycket liknade varandra i åsikter och social bakgrund på många sätt. Personerna har 

vanligtvis inte socialtjänsten som intresseområde men redan inledningsvis gör de sig snabbt 

en bild över hur rådgivningstjänsten är tänkt att fungera vilket förklaras med deras närhet och 

erfarenhet av internet generellt men även erfarenhet av hur andra myndighets webbplatser är 

uppbyggda. 

 Grupp A är en grupp som helhetligt står långt ifrån socialtjänstens verksamheter för egen 

del. Om de skulle behöva stöd från socialtjänsten skulle rådgivningen på nätet vara det första 

steg de skulle ta då de börjar ”allt” på internet. Attityderna till Socialrådgivningen på nätet var 

odelat positiva. Men de ansåg att för att få det att fungera och för att attityderna sedan 

fortsättningsvis skulle förbli positiva, behöver socialförvaltningen lägga ner tid på att 

implementera digitaliseringen i organisationsstrukturen för att inte enbart tillföra en tjänst 

tekniskt som sedan inte har en större förankring i den praktiska verksamheten. 

 De ansåg också att socialarbetarna behöver ge dem med ansvaret för e-tjänsten, utrymme 

och tillåtelse att inhämta expertis och vara ett forum där stödsökande människor kan känna att 

här finns stöd att inhämta så att de inte blir slussade vidare. Samt att resurser läggs på den 

digitala tjänsten, både för PR men även för att kunna ta emot medborgarna via e-tjänsten. 

 Enhetligt såg gruppdeltagarna att socialtjänsten bör finnas på nätet eftersom majoriteten av 

befolkningen använder sig av det, speciellt unga människor upp till medelåldern, som de anser 

har närmare till informationstekniken än till annan typ av kontakt, som 

telefonkommunikation. 

 Den påverkan som socialtjänstens digitala tjänst kan få för medborgarna uttrycktes som att 

de såg att Socialrådgivningen på nätet kan fungera som en källa till information som är lätt att 

inhämta för medborgarna. De såg även e-tjänsten som ett bra steg att ta som första kontakt 

med socialtjänsten för de medborgare som inte vet hur de ska närma sig socialtjänsten. 

 Anonymitetsaspekten, att slippa registrera sig och att det kan vara lättare att beskriva sina 

sociala problem utifrån att sitta bakom en dator ansågs vara en annan faktor som den nya 

tillgängligheten från socialtjänsten, som kan påverka medborgare i positiv bemärkelse. Då det 

för socialtjänstens verksamheter föreligger en hög sekretess och att man som medborgare ofta 

träffar en socialsekreterare bakom stängda dörrar, uttryckte en av respondenterna att 

möjligheten att kunna spara den dialog man haft med socialtjänsten kan öka transparensen 

mellan socialtjänsten och medborgaren. Vilket kan öka rättssäkerheten för medborgaren. 
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 En påverkan som den digitala tjänsten kan få för medborgare, genom att den blir 

tillgänglig, menar respondenterna är att de ser att även de som inte är stödsökande för egen 

del kan tänkas ha nytta av e-tjänsten. För egen del genom att kunna anmäla sitt intresse för att 

själva kunna stödja andra eller inhämta information kring området. Men även för 

verksamheter som arbetar med människor som kan ha behov av rådgivningen för att bli 

informerade om och hur de kan tänka i sitt arbete med människor, som är i behov av stöd. 

Respondenterna såg detta område som ett av Socialrådgivningens främsta områden då de 

föreställer sig att socialt utsatta människor inte i någon hög utsträckning är uppsökande hos 

socialtjänsten i första taget. 

 

11.2 Fokusgrupp B 

Socialtjänstens verksamheter står för deltagarna i grupp B nära, genom egen erfarenhet, 

genom att vara nuvarande stödsökande och/eller genom engagemang och arbete på 

frivilligorganisationen. Vid behov av stöd från socialtjänsten skulle de som första steg vända 

sig till organisationen, för att via dem få hjälp att söka stöd av socialtjänsten. Vid behov av 

socialtjänsten skulle de för egen del föredra telefonkommunikation eller ett personligt besök 

som kontaktväg. Från organisationens sida förekommer även mejlkommunikation med 

socialtjänsten och respondenterna tror att engagerade i föreningen kan komma att vilja 

använda Socialrådgivningen på nätet i arbetet med att stödja andra. 

 Attityderna hos respondenterna till socialtjänstens e-tjänst var övervägande negativa, vilket 

grundade sig delvis i deras tidigare erfarenhet, eller brist av erfarenhet (för tre av dem) till 

internet, kunskapen till det, den personliga preferensen att inte vilja använda det och till viss 

del genom att tillhöra en åldersgeneration (tre av dem) som inte i lika hög grad använder 

internet, som yngre generationer. Att inte ha tillgång till internet i hemmet sågs som en annan 

bidragande faktor. Men även tidigare erfarenheter av socialtjänsten färgar respondenternas 

attityder till rådgivningen på nätet. Frånvaro av förtroende för socialtjänsten uppgav några av 

respondenterna påverkar dem delvis att inte vilja använda Socialrådgivningen på nätet. 

 Digitaliseringen av myndigheter överlag gör att de för respondenterna upplevs som mer 

otillgängliga och svåra att få tag på. Socialtjänsten via telefonkommunikation upplevs som 

otillgänglig då de menar att för dem själva och andra socialt utsatta som är hårt pressade 

ekonomiskt har svårt att få det att gå ihop ekonomiskt genom att behöva bekosta 

telefonsamtal till socialtjänsten. Då det idag i hög utsträckning bara används mobiltelefoner 

med kontantkort. Som ett komplement till andra kontaktvägar sågs Socialrådgivningen på 

nätet som positivt, men att det då inte får gå ut över andra redan befintliga kontaktkanaler. 
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 Den påverkan socialtjänstens nya tillgänglighet och hur den kan komma att påverka 

medborgarna uttrycktes som att då andra myndigheters digitalisering påverkar dem (socialt 

utsatta och äldre) negativt genom att upplevas om än mer otillgängliga, att så även blir fallet 

med socialtjänsten. För den målgrupp de själva upplever sig tillhöra och som de ser står 

socialtjänstens verksamheter närmast, blir socialtjänstens digitala rådgivning, än mer 

distanserad från dem. Att vara i behov av stöd förutsätter ett nära engagemang, som idag 

socialtjänsten inte upplevs ha resurser för, gör att distansen mellan omsorgsgivare och – 

tagare har ökat. En digitalisering av socialtjänstens verksamhet ses som att den distansen ökar 

än mer och att det i det sociala arbetet krävs ett personligt (fysiskt) engagemang för att vara 

till hjälp. 

 En annan påverkan som kan bli av att Socialrådgivningen på nätet lanseras föreställer sig 

respondenterna i grupp B kan göra att det så småningom kommer att bli en förväntan att 

medborgare i första hand skall använda tjänsten och att det även kan bli tal om sanktioner mot 

dem som inte är villiga att göra det. 

 Det fanns även upplevelsen av att socialrådgivningen på nätet kan komma att få en 

diskriminerande effekt, då alla inte har tillgänglighet eller kunskap till internet. Men även en 

misstänksamhet till e-tjänsten som har att göra med att socialtjänsten upplevs stå för en stor 

social kontroll av medborgarna. 

 För medborgare med en mer strukturerad tillvaro sågs socialtjänstens nya tillgänglighet 

som att kunna få en positiv påverkan, genom bekvämlighet och eget tidssparande att nå 

socialtjänsten. Den nya tillgängligheten kan även komma att påverka organisationen, genom 

att de kan komma att få bruk av den. Ett önskemål var även att socialsekreterare skulle kunna 

nås via e-tjänsten samt en funktion för tidsbokning.  

 

11.3 Fokusgrupp C 

Det fanns delade åsikter i grupp C, bland de fördelar som talar för viljan att använda sig av e-

tjänsten återfanns främst möjligheten till att vara anonym, som kunde underlätta att ställa 

frågor. Även om deltagarna i grupp C överlag var positiva till e-tjänsten fanns där också 

faktorer som upplevdes tala emot ett användande. Att formulera sina tankar och känslor via 

skrift kan om man inte känner sig trygg med detta bli ett hinder, rädslan för att bli igenkänd en 

annan. Ingen i gruppen uppgav slutligen att de skulle vilja använda sig av e-tjänsten, utan 

hellre prata med någon närstående eller en vän. 

 De flesta av deltagarna, med en person som undantag, har inte själva haft kontakt med 

socialtjänsten, men desto fler har erfarenhet, trots att halva gruppen känner en viss otrygghet, 
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har de övergripande en positiv inställning till internet. Det kan utgöra en förklaring till att 

majoriteten av gruppens deltagande hade en positiv attityd till socialrådgivningen på nätet, 

även om den av informanterna som hade egen erfarenhet av socialtjänsten föredrog personligt 

möte. 

 De erfarenheter gruppen har av att skriva och använda sig av olika tjänster på internet, där 

bland annat Facebook, Twitter och Instagram nämndes, kan också utgöra en grund till en 

positiv attityd tillsammans med att de flesta i gruppen inte själva stod nära socialtjänsten. 

 Tillgängligheten är den främsta faktorn som deltagarna såg som en fördel med 

socialrådgivningens etablering på internet, vilket kan påverka medborgares kontakt med 

socialtjänsten. 

 

11.4 Fokusgrupp D 

Grupp D står endast partiellt närstående socialtjänsten, då flertalet inte hade haft egen kontakt, 

men sekundär kunskap erhållits genom omgivningen.  

 När det gäller användarvänligheten av e-tjänsten, fanns det ett önskemål om att den 

internetbaserade rådgivningen skall vara enkel att använda, men samtidigt ha en hög 

funktionalitet och innehåll, så att de sökande finner det material som efterfrågas. För de som 

är i behov av stöd, men som inte är redo att gå till socialtjänsten, kan via rådgivningen på 

nätet förbli anonym, vilket en av gruppen deltagare såg som en positiv aspekt. Trots 

kunskapen om att man kunde vara anonym, fanns i gruppen en ängslan om att anonymiteten 

kunde röjas.  

 Fastän gruppen hade en övergripande positiv syn på e-tjänsten föredrog 

forskningspersonerna att ta kontakt med socialtjänsten via telefoni, vilket delvis kan förklaras 

dels av svårigheter i att formulera sina tankar i ord, dels av det skrivna språkets 

begränsningar. Deltagarna såg fördelar med att kommunicera per telefon, då det gav mer 

information, det gick att läsa av mer i rösten samt att det också upplevdes som en snabbare 

väg, då man kunde få svar direkt. Man föredrog alltså telefoni eller personligt möte, men 

valde i första hand att söka sig till personer i sin närhet såsom skolans mentor eller psykolog, 

om behov av stöd eller rådgivning skulle uppstå. 

 Den allmängiltiga attityden till socialrådgivningen på nätet är positiv, och de nyanser som 

kan inverka på synen utifrån både positiva och negativa tankar om både internet och 

socialtjänsten. När det gällde ståndpunkten kring internet så upplevde sig samtliga trygga och 

hade en på många sätt positiv attityd, även om det också fanns negativa aspekter. Grupp D är 
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allmänt positiva till socialtjänstens rådgivning på internet, och de ser flera olika fördelar med 

e-tjänsten.  

 Den främsta negativa delen handlade om rädslan för att bli igenkänd, vilket skulle kunna 

spåras till tidigare erfarenheter, främst av sociala medier som Instagram och Facebook. Det 

fanns olikartade attityder till socialtjänsten, och den som själv hade erfarenhet, var också den 

som hade minst tillit till densamma. Deltagarna uppger också att de blandade åsikterna också 

har att göra med påverkan från andra, det kan finnas ett slags grupptryck som påverkar 

normen av hur man ser på och i vilken grad som socialtjänsten är legitimerad i de enskildas 

ögon. 

 Gruppens deltagare ser att e-tjänsten kan ha en upplysande funktion, där medborgarna som 

är i behov av stöd kan orientera sig för att få adekvat information om socialtjänsten. Andra 

fördelar som kan påverka de medborgare som är i behov av stöd är att e-tjänsten skulle kunna 

ha en avdramatiserande effekt genom att användarna kunde upptäcka att de inte var själva 

med de svårigheter de befann sig i. För egen del uppges att de inte själva inte kommit använt 

sig av likartade tjänster tidigare, exempelvis genom frivilliga organisationer, och att kunskap 

kring utbudet av service av denna typ saknades, vid frågan om hur nära de stod att söka stöd 

via internet. 

 

11.5 Fokusgrupp E 

Det fanns i grupp E både delade och gemensamma tankar, men gruppen som helhet kan ses 

som heterogen, även inombords för envar av gruppens deltagare.  

Om de själva skulle behöva stöd från socialtjänsten, så uppgav merparten att de hellre skulle 

använda sig av telefon. Men skälen bakom de tänkta valen varierade. Halva antalet angav att 

valet av telefon grundades på bristande kunskap av internet. Endast en av deltagarna kunde 

tänka sig att använda socialrådgivningen på nätet. 

 Det fanns olika faktorer som kan inverka på detta beslut. Det som talar för en eventuell 

vilja att använda sig av e-tjänsten är generellt att de alla var positiva till den ökade 

tillgängligheten och lanseringen av socialtjänsten på internet. Man var också positiva till 

möjligheten att vara anonym, då det skulle innebära en förenklad och tryggare användning, 

som att slippa registrering och enklare samspel, som annars kan vara svårt vid exempelvis ett 

första möte på ett socialtjänstkontor. En uppgav också snabbare hjälp då telefonkö annars kan 

vara tidskrävande. Andra skäl till att vilja använda e-tjänsten, med förutsättning i att närheten 

och kunskapen fanns där, var rädslan för att dåligt bemötande och på grund av 

hörselnedsättning, där en digital kontakt underlättade.  
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 De hinder som identifierades i gruppen bestod bland annat av det kan vara tidskrävande att 

använda sig av den nätbaserade tjänsten, då den kräver att användaren först skall leta upp 

information, läsa och sedan tolka, vilket kan skapa stress, framförallt för det som redan är 

socialt utsatt, vilket ansågs vara en viktig faktor till att inte använda rådgivningstjänsten. 

Andra bidragande orsaker som gick att urskilja i gruppen var kopplat till trygghet. De 

medverkande uppgav rädslan för risken att anonymiteten kunde röjas, trots vetskapen om 

socialrådgivningen avidentifiering samt vetskapen om IP-spårning. Ovissheten om de råd man 

mottagit stämmer överens med verkligheten, som vid ett besök på socialtjänsten i den egna 

stadsdelen, uppgavs utgöra ytterligare ett hinder, då det har med tillit att göra. Ytterligare en 

anledning till att inte bruka e-tjänsten var dock rädslan för känslor av känsligare art, som att 

uppfattas som ett offer.  

 Viljan att använda sig av eller inte använda e-tjänsten kan utgöras av många olika skäl. Det 

kan ha och göra med erfarenhet och kunskap både kopplat till internet och socialtjänsten. Det 

fanns en stor variation när det gällde kunskap om internet. Informationssökning och sociala 

medier (Facebook) var de främsta användningsområdena för majoriteten av gruppen, dock 

kunde också internet vare en bidragande orsak till stress, stress för att hinna med i 

utvecklingen.  

 Avslutningsvis kan man säga att även om majoriteten av deltagarna föredrog telefoni före 

socialtrådgivning på nätet, fanns det önskemål om en e-tjänst som var enkel att använda, en 

lättare typ av rådgivning. 

 Attityderna varierade i gruppen beroende på vilket område som behandlades, 

genomgående fanns en positiv attityd till internet, åsikterna till socialtjänsten var delade, då 

hälften av gruppen var mer positiva, och andra hälften var mer negativt inställda.  

 Till Socialrådgivningen på nätet var attityderna blandade, både inom den enskilda 

deltagaren och i gruppen. En av deltagarnas inställning till e-tjänsten kan spåras till både 

erfarenhet av socialtjänsten och internet. En av de medverkande som var mer positivt inställd 

till socialtjänsten, ansåg att systemet skapar oberoende och ger en trygg grundnivå som 

omfattar alla medborgare. Några av de mer positiva delarna av den digitala tjänsten ansågs 

vara möjligheten till att vara anonym och en förenklad process, om behov av stöd skulle 

uppstå. De samlade negativa aspekter som kan ha påverkat inställningen till rådgivningen, 

som alla i gruppen var eniga kring, var att strukturen ger upphov till social kontroll samt att 

det saknas resurser i olika av socialtjänstens verksamheter. Allmänt såg gruppen också att 

kunskap kunde påverka attityden, det handlade om förståelse för systemets riktlinjer eller 

motiv för avslag, som kunde skapa misstro. 
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 För egen del såg huvudparten av de medverkande att myndighetens digitalisering var 

positiv, och upplevde sig inte som digitalt utsatta. Men man såg å andra sidan att andra 

medborgare i staden kunde påverkas främst negativt av digitaliseringen. Denna åsikt utgick 

från olika föreställningar om tillgång, kunskap och förväntningar. Det fanns en uppfattning 

om att medborgare har tillgång till internet, var det inte var tillgängligt för alla, särskilt de 

mest socialt utsatta. Man tänkte sig också att trots fysisk tillgång, kan det för den som redan är 

svårt utsatt ändå upplevas svårt att använda e-tjänsten, på ett bibliotek eller annan publik 

plats.  

 En annan aspekt av det hela handlade om den politiska betydelsen att rådgivningen 

införande på internet påverkar både förvaltningen och klient. Exempel på detta kan handla om 

en negativ inverkan för de mest socialt utsatta klienterna, som grundas på idén att det finns en 

förväntan från myndighetens sida om att medborgarna skall använda sig av den digitala 

tjänsten, av effektiviseringsskäl, vilket i förlängningen kan innebära en negativ påverkan av 

de som socialtjänstens verksamheter vänder sig till. En annan negativ synpunkt som dök upp 

handlade om att det personliga mötet, som kan värderas hög av utsatta försvinner. Man ser 

dock en fördel för de som har en strukturerad tillvaro, har större nytta av e-tjänsten. Förutom 

den fördelen, såg deltagarna också en annan sida, då socialrådgivningen gör socialtjänsten 

mer tillgänglig och på det sättet komma fler till gagn.  

 Det visade sig att ingen av deltagarna för egen del sökt stöd från frivilliga organisationer 

som var tillgängliga på internet. En av deltagarna som föredrog telefon före socialtjänsten på 

nätet, för egen del, såg samtidigt att det gick att stödja andra genom att använda sig av den 

digitala rådgivningen. 

 Ett önskemål som lyftes fram var att e-tjänsten gav användare en möjlighet att boka tid 

över internet. 

 

12. Analys av resultat 

Utifrån det insamlade materialet har tre teman identifierats. Attityder utifrån tidigare 

erfarenheter, Digitalt utanförskap eller personlig preferens och Socialt arbete 2.0. Varje tema 

presenteras utifrån dessa rubriker. Det insamlade resultatet har tidigare presenterats under 

rubriken resultat, här kommer således endast analysen läggas fram. För att koppla samman 

studiens frågeställningar med de teman som har tagits fram går det att säga att frågeställning 

ett har en stark sammankoppling med tema 1, frågeställning två kan som mest 

sammankopplas med tema 2 och avslutningsvis har frågeställning tre starkast 
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sammankoppling med tema 3. Slutsatser redovisas slutligen i diskussionsdelen. I analysen har 

empirin undersökts tillsammans med normmodellen vilken ingår i normteorin och periferi-

centrum-modellen som är huvudsaklig teoretisk förankring. Den teoretiska referensramen har 

sin tydligaste förankring i analystema 2. Tidigare forskning har även använts, men det skall 

poängteras att forskningen inom forskningsfältet än så länge är relativt ungt. 

 
12.1 Tema 1: Attityder utifrån tidigare erfarenheter 

Det som var helt samstämmigt inom och mellan alla fokusgrupper om attityder till 

Socialrådgivningen på nätet, var att som ett komplement till andra befintliga kontaktvägar 

sågs socialtjänsten som positiv, där en ökning av socialtjänstens tillgänglighet och som kan nå 

fler medborgare inte kan vara fel. I en jämförelse kan detta dras till forskning som avser 

medborgares attityder till offentliga e-tjänster. I en internationell kontext såväl som i den 

svenska kontexten gör en kännedom om myndigheters digitala tjänster medborgare positivt 

inställda till dem (Sipior, Ward, Conolly 2013; Ek Styvén et.al 2011). I den svenska kontexten 

är det dock förtroende för myndigheters e-tjänster som främst har utforskats och som inte för 

de studerade fokusgrupperna i denna studie kan sägas överensstämma helt. Förutom grupp A 

har det inom och mellan grupperna funnits ett varierande förtroende för Socialrådgivningen 

på nätet. Förtroendet för Socialrådgivningen på nätet korrelerar till stor del med vilka tidigare 

erfarenheter som finns hos respondenterna till internet och/eller socialtjänstens verksamheter.  

 Grupp A var den grupp som homogent hade den mest positiva attityden till 

Socialrådgivningen på nätet som kan förklaras med närheten och kunskapen till internet. 

Under intervjun uttrycks det att all informationssökning och att de i osäkerhet hur något 

fungerar, börjar ”allt” på internet. Som tidigare forskning visat, vid forskning som 

Digitalisering och social exklusion (Abalo, Danielsson 2008) och Slutrapporten om Offentliga 

e-tjänster (Ek Styvén et.al 2011) kan denna grupp betecknas som höganvändare av internet, 

digitalt resursstarka i form av hög tillgänglighet (i hemmet, på arbetet etcetera) och kunskap 

till internet och positivt inställda till tekniken (Se även fler forskningsresultat i avsnittet om 

tidigare forskning). 

 Övervägande del av ungdomsgrupperna i grupp C och D, hade stor erfarenhet av internet 

och kände sig inte främmande till tekniken (dock hade alla respondenter inte en stor 

erfarenhet av internet eller tillgänglighet till det i lika stor utsträckning). Bilden av att många 

ungdomar har stor användningsfrekvens av internet utmanades inte i studien, som även 

Medierådets (2010) siffror visar på. I förhållandet mellan erfarenhet till internet och attityder 

gentemot att socialtjänsten lanseras online går det i ungdomsgrupperna att dra samband 
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mellan att de som var mest positivt inställd till internet eller kanske mer frekvent använder det 

även var mer positiv till att socialtjänsten gör sig tillgänglig på nätet. Uttryck som användes 

av respondenterna som var mer positiv till Socialrådgivningen på nätet var bland annat att de 

såg fördelarna med att inte behöva invänta att få tag på dem via telefon och att då 

användningen av internet användes i hög utsträckning sågs det som lätt att vända sig till 

internet som teknik. Anonymiteten som internet ger sågs också som en positiv faktor. Vilket 

stämmer överens med de attityder som Löfberg och Aspán (2011) hittat hos ungdomar där 

frånvaron av det fysiska samspelet ger utrymme för reflektion. Däremot sågs avsikten att eller 

viljan att använda Socialrådgivningen på nätet genom den digitala kontakten istället för via 

telefonkontakt något annorlunda ut vilket kommer att tas upp och utvecklas i analysens andra 

tema: Digitalt utanförskap eller personlig preferens? Vilket även diskuterades i de andra 

fokusgrupperna, A, B och E. 

 I grupp E fanns en stor heterogenitet vad avser närheten till och erfarenheten av internet. 

Inom gruppen går det att utröna utifrån deras egen upplevelse av hur erfarna de är av internet, 

en trappa som börjar med den respondent som till stor del saknar erfarenhet av och kunskap 

till internet och även tillgång till det, till respondenten som uppger sig sakta men säkert ”ta 

mark” inom området, till den som kände sig bevandrad på nätet och slutligen till den 

respondent som uppger sig ha en mycket god erfarenhet av internet. 

 Grupp B var den grupp som stod längst ifrån internet och där man avsiktligt, av 

ekonomiska skäl eller brist av kunskap inte använde internet i någon hög utsträckning. En av 

respondenterna använde internet för att hålla e-post kontakter för brukarföreningens räkning. 

Även om det fanns varierande eller blandade attityder till Socialrådgivningen på nätet i 

fokusgrupp E och en mer negativ attityd till densamma hos grupp B så går det att skönja 

mönster om den så kallade digitala klyftan (Jmf. avsnittet om tidigare forskning). Tema 2 av 

analysen avser därför att lyfta resonemanget och utveckla den erfarenhet till eller position till 

internet som respondenterna i fokusgrupperna har. Sett till alla fokusgrupper går det att skönja 

mönster utifrån tidigare erfarenhet av och kunskapen till internet i förhållande till attityden till 

att socialtjänsten lanserar en digital tjänst. I en jämförelse med Abalo och Danielssons (2008) 

forskning som undersökt medborgares användning av och attityder till AMS digitala tjänst så 

bekräftas bilden till stor del av att de med en gynnsam relation till internet i form av tillgång 

och en hög användningsfrekvens ökar självförtroendet att använda myndigheters digitala 

tjänster. 

 Erfarenhet och kunskap till internet bidrog dock inte ensamt till hur attityderna till 

Socialrådgivningen på nätet speglades. Tidigare erfarenhet av internet kunde även vara en 
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bidragande orsak till varför viljan att använda eller attityden till socialtjänsten online blev mer 

osäker. Hur internet användes och erfarenheten av det speglade även attityden till 

Socialrådgivningen på nätet. Hos de två ungdomsgrupperna kunde paralleller dras mellan 

erfarenhet av sociala medier och attityden till socialtjänsten på nätet. Det hårda klimat som 

gymnasieeleverna upplevde fanns mellan användare av sociala medier, som bland annat 

Instagram, har gjort att det finns en oro att bli uthängd och elakt kommenterad, även på 

socialtjänstens digitala tjänst. Det till trots att de visste att tjänsten skulle erhålla en 

anonymitet. Rädslan för att andra skulle kunna känna igen personens sociala problematik och 

ta med sig den vetskapen in i andra digitala forum eller ut i det fysiska rummet skapade 

föreställningen om att Socialrådgivningen på nätet inte var ett lämpligt forum. Även i grupp E 

diskuterades det att rädslan av att bli igenkänd av familj eller vänner, trots avidentifiering av 

personuppgifter kan påverka attityden att vilja använda den digitala tjänsten hos 

socialtjänsten. I grupp E sågs dock lättare typ av frågor och frågor av mindre känslig karaktär 

med positiv attityd. Av lojalitetsskäl eller rädslan att bli uppspårad sågs som ett hinder för de 

som behöver stöd av socialtjänsten genom att vara ”ett offer” då det kan innebära sanktioner 

för anhöriga eller dem själva, genom att även använda det privata forumet. 

I delrapporten E-medborgare och p-medborgare – vilka är de? (Ek Styvén et. al 2011) visade 

det sig att medborgare överlag har förtroende för internet som kontaktkanal till offentliga 

verksamheter och generellt till kommuner och myndigheter. Överlag, bortsett från grupp B, 

sågs internet som kontaktkanal åtnjuta ett relativt högt förtroende hos respondenterna. Medan 

förtroendet för socialtjänstens digitala tjänst varierade. 

 Att anonymiteten kan röjas, den sociala kontroll socialtjänstens upplevs utöva över 

medborgare och upplevda brister, som bland annat resursbrist, påverkar respondenternas 

attityder till socialtjänstens digitala tjänst. Även förtroendet för socialtjänsten som myndighet 

varierade inom och mellan grupperna men där socialtjänsten överlag inte hade ett så stort 

förtroende hos respondenterna i någon av grupperna. I en jämförelse med tidigare forskning, 

som den presenterad ovan, åtnjuter myndigheter ett generellt förtroende hos medborgare. I 

SOM-rapporten (2008) visades det att socialt inkluderande myndigheter hade ett större 

förtroende hos medborgarna och att det största förtroendet för offentliga institutioner låg hos 

de högutbildade. Rapporten visade även att förtroendet för offentliga institutioner tangerade 

vara större hos den yngre befolkningen än hos den äldre. I förhållande till föreliggande studie 

utmanas delvis föreställningen om att medborgare har ett generellt förtroende för offentliga 

institutioner vilket kan ha sitt förklaringsvärde i att SOM-rapporten (2008) påpekar att 

behovsprövade socialförsäkringssystem åtnjuter ett lägre förtroende hos medborgarna. 
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Socialtjänsten kan betecknas vara det system som är det mest behovsbeprövade och att 

förtroendet hos medborgarna därför tangerar att vara lågt. 

 Även det massmediala ”blåsväder” och negativa attityder från andra uppger 

respondenterna ha påverkat deras förtroende för socialtjänsten negativt. I en jämförelse 

mellan respondenternas upplevelser i denna studie och till tidigare forskning bekräftas bilden 

av att yngre medborgare har ett större förtroende för myndigheten än de äldre (även om de 

yngre även de tangerade ha ett lågt förtroende för den) och att även utbildningsnivå kan ha ett 

förklaringsvärde när det kommer till förtroende för myndigheter. I det insamlade materialet 

verkar dock egen erfarenhet av socialtjänsten som myndighet ha det största förklaringsvärde 

för graden av förtroende för socialtjänsten. Då det saknas förtroendeundersökningar inom 

området är detta svårt att bekräfta med annan forskning, men det mönster som visat sig i det 

insamlade materialet visar på att de med egen erfarenhet till största del hyser det minsta 

förtroendet för socialtjänsten medan de utan erfarenhet uttrycker att de i behov av 

socialtjänsten hoppas eller tror att de kan få det stöd de behöver. Att de med egen erfarenhet 

av socialtjänsten hyser ett så lågt förtroende för socialtjänsten kan bero på både de brister de 

upplever finns i verksamheten och det som Börjeson (2008) menar på, att som ”hjälpsökande” 

stå maktlös och beroende inför någon annans makt. Att vara engagerad eller arbeta med ett 

stödjande yrke verkar dock inverka positivt på attityden gentemot socialtjänsten även om man 

haft egen erfarenhet av socialtjänsten. Att arbeta stödjande inverkar också på viljan att 

använda Socialrådgivningen på nätet, vilket kommer att utvecklas i analystema två. 

 Sammanfattningsvis finns mer eller mindre positiva attityder gentemot Socialrådgivningen 

på nätet mellan grupperna, men även inom. Helt igenom negativa attityder fanns inte hos 

någon av grupperna även om det var mer påtagligt hos vissa. Både erfarenhet av internet och 

av socialtjänsten färgar respondenternas attityder till socialtjänsten online. Erfarenhet av 

internet hade hos respondenterna ett stort förklaringsvärde men även erfarenhet av eller 

föreställningen om socialtjänsten. Respondenter i grupp B, D, E uttryckte att om de litade mer 

på att socialtjänsten skulle kunna hjälpa dem via e-tjänsten och vid behov av stöd skulle deras 

attityd till den digitala tjänsten bli mer positiv och öka avsikten att vilja använda den. Positiva 

attityder yttrade sig genom att respondenter tror att genom den nya tillgängligheten kan 

socialtjänsten komma att nå fler, att de bör finnas på nätet eftersom många medborgare 

befinner sig där och att det är bra att det kommer att finnas en sajt där man mer utförligt kan 

finna information om socialtjänsten. 

 I analysens första tema har tidigare erfarenheter av internet och till socialtjänsten som 

myndighet behandlats och satts i förhållande till attityder till Socialrådgivningen på nätet. 
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Som Baier och Svensson (2009) menar på grundar sig sociokulturella föreställningar på den 

socialisationsprocess individer genomgår via den kontext och omgivning som denne lever 

inom. Individen internaliserar sociala normer naturligt genom exempelvis familj, lek och 

media och processen skapar det sociokulturella raster den sedan ser världen genom (a. a.). 

Tidigare erfarenheter har därför varit ett första steg till att analysera för att kunna förstå hur 

respondenternas eget raster påverkar deras attityd till Socialrådgivningen på nätet. 

Normmodellen som verktyg kommer i nästa avsnitt användas för att försöka förstå de 

bakgrundsfaktorer och aktörers subjektiva kunskap som orienterar respondenternas avsikt att 

vilja eller inte vilja använda sig utav Socialrådgivningen på nätet. 

  
12.2 Tema 2: Digitalt utanförskap eller personlig preferens? 

Periferi-centrum-modellen har använts för uppdelningen av grupperna som presenteras i 

följande ordning, grupp A tillhör centrumgruppen (C), grupp C, D och E ingår i 

periferianvändare (PA) och grupp B tillhör användare med periferisk tillgång (PT), och de 

kommer att presenteras i den ordningen.  

 Inom det första skiktet i centrum av modellen finns grupp A som står enhetligt närmst 

informationssamhällets centrum (C), samtidigt som de står längst ifrån socialtjänsten, då 

ingen i gruppen haft egen kontakt med myndigheten. I grupp A menar samtliga deltagare att 

de kan tänka sig använda e-tjänsten om behovet skulle uppstå. En av respondenterna ser även 

att, trots att denna inte för egen del är stödsökande kan e-tjänsten ändå komma till nytta, 

genom att kunna anmäla sitt intresse för att kunna stödja andra. Inom huvudförutsättningen 

kunskap kan faktorer som generellt påverkat samtliga deltagares val delvis hittas i närheten 

och en mycket positiv inställning till internet men också avståndet från socialtjänsten. 

Kunskap som är ena huvudförutsättningen går att förena med bakomliggande faktorer som 

erfarenhet, utbildning och ålder. Den andra huvudförutsättningen vilja, går att knyta ihop med 

bakgrundsfaktorn intresse. Intresse kan räknas som en personlig preferens eftersom den utgår 

från personliga drivkrafter som har sin grund i olika motivationssystem. I det här fallet kan 

motivbildningen gå att finna i inre moraliska övertygelser, som att ge stöd till andra alternativt 

eget intresse om behovet att söka stöd för egen del skulle uppstå.  

 Sammanfattningsvis kan det digitala innanförskapet och personliga preferenser leda till ett 

eventuellt handlande. De väljer att använda Socialrådgivningen på nätet, om behovet skulle 

uppstå. Deltagarna i grupp A kan därmed betraktas som potentiella användare av e-tjänsten. 

Ålder, erfarenhet och utbildning är faktorer som har med kunskap att göra och tidigare 

forskning kan bekräfta att den här gruppen har nära till ett användande av e-tjänster.  
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 Enligt författarna till slutrapporten Offentliga e-tjänster, så kan grupp A återfinnas i det 

segment som kallas för e-medborgare, som kännetecknas av att vara otåliga. E-medborgare 

vill helst göra ”allt” på internet. Medborgare i det här segmentet är ofta unga eller vuxna (16 

till 44 år) och de med högskoleutbildning är överrepresenterade. Åldern korrelerar med 

åldersgruppen och hälften av deltagarna innehar högskoleutbildning. Enligt rapporten 

uppfattar sig medborgare i detta segment ha avsevärt bättre förmåga att använda sig av 

offentliga e-tjänster än genomsnittet, de ser många fördelar med att använda sig av digitala 

tjänster när det gäller både effektivitet och att spara tid (Ek Styvén et.al 2011).  

 I nästa del av periferi-centrum-modellen finner vi de tre grupperna C, D och E, som 

benämns som periferianvändare (PA). Deltagarna i grupp C och D är ungdomar (17-19 

respektive 18-19 år) och känner varandra sedan tidigare och en i vardera grupp har haft 

kontakt med socialtjänsten, medan deltagarna i grupp E inte känner varandra, är vuxna eller 

äldre (37-65 år) och samtliga har haft egen kontakt med socialtjänsten. 

 Större delen av grupp C, med en person som undantag, har själva inte haft kontakt med 

socialtjänsten. Eftersom de flesta i gruppen inte hade egen erfarenhet av socialtjänsten, så var 

för majoriteten kunskap om densamma inhämtad indirekt genom omgivningen. Även om 

deltagarna i gruppen uttryckte att det var lättare att kommunicera över internet, föredrog 

samtliga av våra informanter ändå att prata med någon i den närmsta kretsen.  

 De omständigheter som övergripande kan ha påverkat normbildningsprocessen och en 

eventuell handling kan delvis spåras till huvudförutsättningen kunskap då halva gruppen 

kände viss otrygghet eller var osäkra avseende förhållningssättet till internet, som grundades 

på negativa erfarenheter av sociala medier. Men även vart i informationssamhället gruppen 

befinner sig kan bidra till viss osäkerhet. De negativa erfarenheterna kan ha lett till att man tar 

det säkra före det osäkra, och den personliga preferensen trygghet blir i det här fallet viktig. 

Förtroendet för socialtjänsten varierade men huvuddelen av deltagarna hade inget intresse av 

socialtjänsten. Förklaringen kan ligga i att det inte finns något behov och därmed inget motiv 

till att vända sig till socialtjänsten, och därav inget intresse för större delen av gruppen. 

Intresse som enligt normmodellen räknas som en bakomliggande faktor korrelerar med vilja 

vilket är den andra huvudförutsättningen som blir relevant. 

 I en sammanfattning kan trygghet och intresse som personliga preferenser gå före kontakt 

med socialrådgivningen på nätet för större delen av grupp C, vilka hör ihop med erfarenheter 

av internet och bristande intresse för socialtjänsten. Med utgångspunkt i att gruppen räknas 

som periferianvändare kan detta också påverkat beslutet. 
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 Andra gruppen (D) i mellanskiktet står relativt nära informationssamhället och har en 

genomgående positiv inställning till internet. Informanterna står endast delvis nära 

socialtjänsten, och attityderna är delade, både negativa och positiva. Med det finns en viss 

närhet då en av deltagarna hade haft egen kontakt med socialtjänsten och resterande 

medverkande inhämtat sekundär kunskap genom omgivningen.  

 Deltagarna i grupp D valde att om de skulle få behov av att kontakta socialtjänsten, skulle 

de föredra telefon, men personer i den egna omgivningen fick företräde, då skolans mentor 

eller psykolog blev förstahandsvalet. Det som allmänt kan ha inverkat på gruppens avsikt gick 

delvis att finna i huvudförutsättningen vilja, då rädslan för att anonymiteten kunde röjas, 

vilket kan påverka motivbildningen. Den personliga preferensen trygghet kan då bli 

eftersträvansvärd. Men även vart i informationssamhället gruppen befinner sig kan skapa viss 

osäkerheten. 

 Upplevda svårigheter i att formulera tankar i skrift och det skrivna språkets begränsningar 

går att associera med huvudförutsättningen kunskap. Att skriva ihop en text som förmedlar 

tankar på tillräckligt tydligt sätt kan ta tid och informanterna upplevde att det inte ger lika 

mycket information som ett telefonsamtal eller personligt möte. Det kan därför bli mer 

effektivt och dessutom ge större möjlighet till socialt samspel genom att ringa eller träffas. 

Kunskap går att förena med bland annat bakomliggande faktorer som erfarenhet och 

utbildning. Vilja är den andra huvudförutsättning som identifierades, där bakgrundsfaktorn 

känsla kan ha haft inverkan. Sammanlagt kan det sägas att trygghet, effektivitet och socialt 

samspel gick att finna som personliga preferensen före en digital kontakt för de flesta i grupp 

D. Det går att finna ett förklaringsvärde i att gruppen som ses som periferianvändare påverkas 

av vart de befinner sig i informationssamhället men även personliga preferenser har influerat 

beslutet. 

 Den sista gruppen, E, lever också mellan centrum och periferin i det moderna samhället. 

De har i gruppen ett positivt förhållningssätt till internet. Samtliga har egen erfarenhet av 

socialtjänsten, och åsikterna skiljer sig, då halva gruppen övergripande är positiva, medan 

andra halvan är mer negativa. Större delen av gruppen valde slutligen att använda sig av 

telefonkontakt före den digitala tjänsten. En av respondenterna menade också att denna kunde 

stödja andra genom att använda sig av rådgivningen, trots att respondenten själv föredrog 

telefoni. Dock valde en deltagare rådgivningstjänsten före andra kontaktvägar. Förklaring till 

att den enskilde deltagaren valde e-tjänsten kan förklaras med att deltagaren står relativt nära 

informationsteknologin samt upplevde telefoni som ett mindre attraktivt alternativ på grund 

av tidsåtgången vid telefonkö. 
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 De faktorer som övergripande kan ha inverkat på majoriteten av gruppens beslut som gick 

att finna inom huvudförutsättningen vilja, då risken att anonymiteten kunde röjas på grund av 

icke fungerande avidentifiering och spårning via IP-adress samt en oro för att givna råd inte 

skulle stämma överens med verkligheten. En känsla som oro kan påverka drivkrafter, vilket 

kan hindra deltagarna från att använda e-tjänsten. En osäkerhet kring huruvida den tekniska 

delen som har att göra med anonymitet kan till viss del sammanfalla med vart i 

informationssamhällets spektrum gruppen befinner sig. Inom huvudförutsättningen kunskap 

gick det att finna att e-tjänsten kunde upplevas som tidskrävande i jämförelse med att ringa, 

vilket kan ha att göra med tidigare erfarenheter. Att ringa upplevdes som mer effektivt för 

majoriteten av deltagarna, vilket kan ses som en personlig preferens. 

 Sammantaget går det att säga att trygghet och effektivitet gick som personliga preferenser 

före en digital kontakt för majoriteten av grupp E. En av deltagarna valde trots de hinder som 

gick att identifiera i gruppen, att använda sig av e-tjänsten, med den förutsättningen att 

socialrådgivningen på internet fungerade så som den var tänkt, det vill säga att man bland 

annat behöll sin anonymitet och fick korrekta svar via e-tjänsten. Sammanfattningsvis 

befinner sig Grupp E, nära socialtjänsten, men mellan centrum och periferin samtidigt som 

personliga preferenser som trygghet och effektivitet går före användning av den digitala 

tjänsten för större delen av gruppen.  

 Slutsatsen som går att dra av detta är att gruppens personliga preferenser är av vikt, men 

även att digitala resurser och relationen till socialtjänsten har inverkan. Valet att vända sig till 

socialrådgivningen på nätet, socialtjänsten eller någon i omgivningen varierade i grupperna, 

merparten valde att prata med någon i omgivningen för de yngre informanterna i grupperna C 

och D. Men om någon skulle behöva socialtjänstens hjälp i grupp D, skulle man föredra 

telefon före internet. De flesta deltagarna i grupp E föredrog telefoni, en skulle kunna tänka 

sig använda tjänsten om den fungerade väl. 

 Gemensamt för samtliga grupper i den här delen är att de ser risker som är kopplat till 

otrygghet avseende internet i sig eller att anonymiteten är bristfällig vid användning av den 

digitala tjänsten. Om man räknar ihop grupperna (C, D och E), så anser majoriteten av 

deltagarna att effektivitet är en viktig komponent. Men det har sin grund i flera olika faktorer, 

såsom språkets begränsningar, svårigheter i att formulera sig eller att det kunde upplevas mer 

tidskrävande att använda en nätbaserad tjänst i jämförelse med att ringa. Grupp C hade 

blandade åsikter om socialtjänsten, och kunskapen var generellt låg i gruppen. Trots att en 

person hade egen erfarenhet, och eftersom kännedomen var låg, kan en slutsats vara att det 

inte fanns något intresse av att känna till myndighetens verksamhet fanns det inte heller något 
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värde i detta. I grupp D var synen på socialtjänsten blandade, och detsamma gällde i grupp E, 

med den skillnaden att alla i den sistnämnda gruppen hade egna erfarenheter av socialtjänsten. 

I grupp E fanns tvivel och oro över om de råd som ges via e-tjänsten stämmer överens med 

verkligheten, vilket också går att koppla till huvudförutsättningen värde, bakomliggande 

faktorn känslor, då det har med trygghet att göra. Den största skillnaden, och som skiljer 

grupp C och D från E är att deltagarna grupp E tvivlar på att den information som ges 

stämmer samt att de är äldre. 

 Grupp C och D liknar varandra då de personliga preferenserna trygghet, intressen, socialt 

samspel och effektivitet som bottnar i framförallt kunskap, men också vilja att vända sig till 

någon i omgivningen.  

 De flesta i grupp E valde telefon före användning av tjänsten vilket kan ha sin grund i 

önskad trygghet samt effektivitet, som är de personliga preferenserna, men även relationen till 

internet påverkar. Åter till tidigare forskning och slutrapporten Offentliga e-tjänster. I enlighet 

med rapporten står grupperna C, D och E, närmst det segment som kallas P/E-medborgare, de 

osäkra. Det finns både likheter och skillnader. De likheter som återfinns i gruppen är att de 

flesta föredrar personlig kontakt före internet, de ser nackdelen med internet, då den 

personliga kontakten försvinner. Det finns också en större åldersspridning och de ser sig 

någorlunda vana vid internet. I rapporten beskrivs medborgarna som trygga med internet och 

ett högt förtroende för densamma. Majoriteten av deltagarna känner sig trygga, men många av 

deltagarna uppger en rädsla för att anonymiteten skall röjas – där den osäkerhet som dessa 

medborgare kännetecknas av kan skönjas. Det som skiljer grupperna åt från P/E-medborgarna 

i slutrapporten är att övervägande antal medverkande ser telefoni som mer effektivt och 

tidsbesparande än internet (Ek Styvén, et.al 2011). 

 I det sista skiktet bland grupperna inom periferi-centrum-modellen finner vi grupp B som 

ses som användare med periferisk tillgång till avancerad information (PT). Grupp B placerar 

sig därmed under den kategori som står näst längst bort från centrum, nära periferin. 

Förhållningssättet till internet var i det stora hela negativt, parallellt med att de står nära 

socialtjänsten, dock kantas närheten av ett lågt förtroende. Gruppen är ointresserade av att 

använda sig av Socialrådgivningen på nätet, men om de för egen del skulle behöva söka stöd 

är främsta valen telefonsamtal alternativt personligt besök till socialtjänsten. Möjligheten att 

använda e-tjänsten finns dock, men inte från hemmet, utan genom organisationen. 

 De faktorer av signifikans som kan ha inverkan på beslutet vilket föregås av normen, går 

delvis att finna i huvudförutsättningen kunskap i och med gruppens förhållningssätt till 

internet, som går att förena med bakomliggande faktorer som erfarenhet, utbildning och ålder. 
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Bristande kunskap om internet kan alltså vara en orsak till oro. Den personliga preferensen 

trygghet kan motiveras av ett digitalt underläge som kan minska tryggheten, före ett 

användande av den digitala rådgivningstjänsten. Men också förhållningssättet till 

socialtjänsten kan påverka genom bakgrundsfaktorn känslor som återfinns i den andra 

huvudförutsättningen vilja. 

 En följd av detta är att gruppen som har periferisk tillgång i det här fallet föredragit 

personliga preferenser, men lika väl går det att koppla till ett digitalt utanförskap som starkt 

tangerar kunskapskomponenten. Både avståndet till informationssamhället och förtroendet för 

socialtjänsten färgar förmodligen till stor del av sig på förhållningssättet till den digitala 

tjänsten. Återigen kan även denna grupp jämföras med ett segment i slutrapporten Offentliga 

e-tjänster, och stämmer till stor del med de resultat rapporten visar. Likheter går att finna till 

att börja med i ålder och utbildning. Medborgarna i segmentet som döpts till P-medborgare, 

de oroliga, grundas på att de föredrar ett mer ”analogt” förhållningssätt till omvärlden, det vill 

säga att de föredrar att hantera ärendet på ett mer traditionellt sätt såsom personliga möten vid 

besök hos exempelvis kommunen eller informationssökning i böcker och tidningar än via 

digitala kanaler som internet. De karakteriseras av att vara äldre (fyra av fem är 55-75 år) och 

de har ofta en lägre utbildning. Åldern stämmer till större delen och detsamma gäller 

utbildningsnivån (se frågeområde 1, bilagor). Den lägre utbildningsnivån förklaras av 

rapporten korrelera med åldern. Utöver detta utmärks P-medborgare av att de ofta har ett lågt 

förtroende för både kommunen och internet, vilket också stämmer med deltagarna i grupp B 

(a. a., s. 4-5). 

 En oförutsedd faktor som många av respondenterna i fokusgrupperna (3 av 5) var ense om 

handlade om möjligheten till anonymitet, vilket uppgavs som en positiv och viljeskapande 

komponent av Socialrådgivningen på nätet. Deltagarna i samma grupper (C, D och E) menade 

samtidigt på att det fanns en rädsla för att anonymiteten inte helt gick att lita på, som dels kan 

förklaras av erfarenheter från sociala medier som generaliserat rädslan för att andra skall 

förstå vem som skrivit vad, och dels av tekniska möjligheter, då tjänsten gör det möjligt att 

spåra användare via IP-adressen. De grupper som inte omtalade anonymitet som en faktor, var 

de som låg närmst (A) eller stod längst bort (B) från informationssamhället, vilket skulle 

kunna förklaras av att ena gruppen är medvetna om riskerna kring anonymitet och hur de kan 

hantera dessa, medan den andra gruppen inte har kunskap om densamma. 

 Även om många av deltagarna för egen del avstod från att använda sig av 

Socialrådgivningen på nätet, fanns andra oförutsedda användningsområden. Deltagarna i 

grupperna A, B och E upptäckte att den digitala tjänsten kunde användas för att hjälpa andra. I 
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grupp A menade en av informanterna att e-tjänsten kunde användas till att anmäla intresse för 

att stödja andra. Några av deltagarna i grupp B, som var med i en förening, såg att 

rådgivningstjänsten kunde komma till användning i verksamheten. På det sättet kan även de 

som inte har tillgång eller kunskap av internet åtnjuta tjänsten. Ett tredje användningsområde 

var att den som själv är yrkesverksam inom socialt arbete kunde hjälpa andra genom att nyttja 

e-tjänsten, var en synpunkt som dök upp i grupp E.  

 Gemensamt för grupp B och E är att samtliga haft egen kontakt med socialtjänsten och 

därav haft den kunskap som låg till grund för att identifiera nya användningsområden. 

Deltagarna i grupp A var höganvändare av internet och i det kan förklaringen delvis ligga, då 

kunskap om nya funktioner som kan utvecklas till e-tjänsten för att stödja andra kunde 

urskiljas. 

 
12.3 Tema 3: Socialt arbete 2.0 

Normmodellen är ett verktyg för analys då man vill undersöka de bakgrundsfaktorer som kan 

ge uppkomsten av normer och hur medborgare orienterar sina handlingar (Hydén 2002). För 

att förstå den påverkan socialtjänstens nya tillgänglighet kan få för medborgares och således 

även för det sociala arbetet kan normmodellen som redskap ge en inblick i hur 

respondenternas bakgrundsfaktorer och föreställningar påverkar deras syn på och vilken 

effekt socialtjänstens nya tillgänglighet kan få för dem. I det förra analysavsnittet behandlades 

respondenternas bakgrundsfaktorer mer utförligt och i detta analysavsnitt kommer vi att gå in 

mer på vilken effekt den nya tillgängligheten kan få för dem själva och andra. Det bör dock 

nämnas att som den anförda teorikritiken påpekat är det individens beslut som i slutändan 

avgör handlandet vilket har att göra med den kontext individen befinner sig i, i den stund som 

handlandet sker. Det går därför inte att på ett deterministiskt sätt dra slutsatser om det verkliga 

handlandet utifrån respondenternas attityder och föreställningar de har i idag gentemot 

Socialrådgivningen på nätet. Inte heller hur de större effekterna på det sociala arbetet kommer 

att te sig. Däremot är det ändå av intresse att undersöka och fördjupa förståelsen kring 

bakgrundsfaktorer och föreställningar då dessa attityder pekar riktningen för huruvida de står 

nära eller längre ifrån socialtjänstens digitala tjänst. 

 Som tidigare avsnitt upplyst om står respondenterna närmare eller längre ifrån 

informationssamhällets centrum och tidigare erfarenheter till internet och socialtjänsten färgar 

deras attityder till och avsikten att vilja använda socialtjänstens digitala tjänst. Mot den 

bakgrunden har respondenterna även diskuterat vilken påverkan den nya tillgängligheten kan 

få för dem själva och för andra. En samstämmig syn mellan grupperna var att som ett 
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komplement till befintliga kontaktvägar sågs den nya tillgängligheten som positiv. Grupp A 

som helhetligt kan sägas stå informationssamhället nära, såg den nya tillgängligheten som en 

nödvändighet, där socialtjänsten bör finnas på internet då det är en arena där en stor del av 

befolkningen befinner sig. Även i de andra fokusgrupperna, och då främst de som står it 

närmare, som är positivt inställd till tekniken och i stor utsträckning har tillgång till internet 

ser socialtjänstens nya tillgänglighet som positiv och som kan nå ut till fler medborgare. Men 

även i grupp B och andra respondenter som inte stod informationssamhället nära kunde se att 

för andra än de själva så kan socialtjänsten online uppfattas som bekvämt, tidsbesparande och 

anonymt. En deltagare i grupp E uttryckte att OM kunskapen till internet fanns där så skulle 

denne föredra att vända sig till den digitala tjänsten för att så långt som möjligt slippa den 

fysiska kontakten med socialtjänsten. Den nya tillgängligheten och vilken påverkan den kan 

ge diskuterades i grupperna A, C, D och E, kunna ge en anonymitet där man slipper registrera 

sig. Respondenter uppgav om sajten är bra upprättad och med hållbar information kan fungera 

som en bra informationskälla och i grupp A uttrycktes det att transparensen som en digital 

kontakt medför kan medverka till en ökad rättssäkerhet för medborgare. I alla grupper 

uttrycktes således några faktorer som ger helhetsbilden av att Socialrådgivningen på nätet 

hittat en uppsökande arena, som gör att tillgängligheten (men inte för alla) ökar för 

medborgare, inte är utpekande och har möjlighet att nå ut till fler människor, vilket är en 

arbetsuppgift för socialtjänsten enligt gällande lagstiftning (Jmf. avsnittet Socialtjänsten i 

bakgrundskapitlet). 

 Termer om transparens och ett tydligt ansvar, en källa att informera bättre om 

verksamheter – som avger en öppenhet, en ökad tillgänglighet och en bekvämlighet för 

medborgarna kan dras till tidigare forskning som uppger att internet kan fungera som ett bra 

”styrningsmedel” för offentliga institutioner (Torres, Pina, Acerete 2006; Seifert 2003). Men 

dessa termer kan även jämföras med de it-politiska mål som e-tjänster till förhoppningen bör 

avge.  

 De två ungdomsgrupperna talade inte om att det fanns en ökad digitalisering i samhället 

som påverkade dem och internet var bara ett naturligt inslag i vardagen för de flesta av 

deltagarna. I ungdomsgrupperna var deltagarna födda i mitten på 90-talet, då it sedan dess 

varit på frammarsch och då de av sin ringa ålder inte behövt ta ansvar för myndighetskontakt 

för egen del, vilket kan förklara varför de inte ställer sig själva i position till ett mer 

digitaliserat samhälle. För de andra intervjuade fokusgrupperna som bestod av en mer vuxen 

åldersgrupp togs ett allt mer ökat digitaliserat samhälle upp. Ett allt mer digitaliserat samhälle 

togs upp i termer av att det finns en förväntan från myndigheter och företag att medborgare i 
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första hand skall använda de digitala tjänster som finns, att fler och fler myndigheter använder 

sig utav digitala tjänster i sin verksamhet och att det även kan förekomma sanktioner mot dem 

som inte använder utbudet av digitala tjänster. De respondenter som befinner sig närmare 

informationssamhällets centrum upplevde sig mer mottagliga för en ökad digitalisering, då 

främst i grupp A men även respondenter i grupp E. Vilket går att uppfatta efter att 

respondenterna uttryckt att det bör finnas en tillgänglighet hos myndigheter på nätet om det 

inte redan finns där och att det är på tiden att socialtjänsten lanseras på nätet. I grupp B och i 

grupp E samtalades det även om att det finns en press på att hänga med i den digitala 

utvecklingen för att inte hamna i ett samhälleligt utanförskap. Den påverkan en digitalisering 

av socialtjänsten kan få för respondenterna i grupp B var att de upplevde sig satta i ett än mer 

utanförskap då de uttryckte att för dem själva, för socialt utsatta och för de äldre 

generationerna, som i stor utsträckning inte har tillgång internet eller kunskap om det, upplevs 

den nya kontaktkanalen som att socialtjänsten blir än mer otillgänglig och att man missar 

vilken slags målgrupp som den digitala tjänsten vänder sig till. Något som även diskuterades i 

grupp E där en av respondenterna upplevde sig stå i ett digitalt utanförskap men även där 

resterande respondenter upplevt att det digitala utanförskapet är en realitet, antingen genom 

sitt yrke eller i sin omgivning samt faktorn som har att göra med en högre ålder.  

 Den påverkan Socialrådgivningen på nätet kan få för medborgare har således en 

anknytning till ett digitalt utanförskap eller innanförskap. Där de som står längre ifrån 

tekniken upplever att de blir än mer marginaliserade. En av respondenterna i grupp E 

uttryckte att denne sakta men säkert tar mark inom informationssamhället och att detta även 

ger motivation och mer smak. I förhållande till de positiva attityder i grupp A, som står it 

nära, och grupp B med negativa attityder, som står längre ifrån går det att koppla 

förhållningssättet till normmodellens komponenter av vilja, värde och kunskap. Positiva 

attityder är kopplat till kunskap av tekniken, som ökar värdet eller intresset av att vilja 

använda myndigheters digitala tjänster medan frånvaron av kunskap ger upphov till mer 

negativa attityder och som i förlängningen bidrar till ett digitalt utanförskap. Ökad kunskap 

till tekniken uppges av respondenten ger motivation att kunna tillämpa fler digitala forum. Det 

digitala utanförskapet eller innanförskapet tar stor plats som en påverkansfaktor för de 

respondenter som har upplevt att ett digitalt utanförskap existerar. Den it-politiska agendan 

har också uppmärksammat ett existerande digitalt utanförskap och skall efter agendan arbeta 

för att medborgare skall uppleva ett digitalt innanförskap (Digitaliseringskommissionen, 

2012). Dock är agendan för it mer inriktade på verksamhetsnyttan än på användarnyttan 

(Abalo, Danielsson, 2008). 
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 Inledningen till studien tog upp samlingsbegreppet web 2.0 som syftar till att användare av 

digitala tjänster skall ha stora möjligheter till interaktivitet. För medborgarna i Stockholm kan 

socialtjänstens nya tillgänglighet innebära att det sociala arbetet på nätet kan komma att 

påverka dem i både positiv och/eller negativ riktning – och som kan påverka deras sociala 

situation. Den interaktivitet medborgare erbjuds påverkar inte bara invånarna utan kan även 

komma att påverka det sociala arbete, som här får beteckningen socialt arbete 2.0. 

Inom socialt arbete är det goda mötet det som är det mest centrala och som har krävt ett 

personligt möte (Humphries, Camilleris 2008). Grunden i socialt arbete handlar om att kunna 

möta individen medan teknologi fungerar som en mellanhand i kommunikationen individer 

emellan (a. a.). Socialt arbete 2.0 står därför inför utmaningar som i hög grad påverkar de 

individer som är i behov av stöd. Utifrån respondenternas föreställningar sågs socialt arbete 

2.0 kunna få både positiva och negativa påverkansfaktorer som de professionella får att 

hantera. Som tidigare forskning visat, att isolerade grupper – där man bland annat räknar in 

personer med funktionsnedsättningar, har fått tillgång till socialt arbete genom it (a. a.). Så 

uttryckte även en av respondenterna som har en hörselnedsättning, att denne får större 

tillgänglighet till socialt arbete. Då Socialstyrelsen (2010; 2011; 2013) uppmärksammat att 

socialtjänsten har en låg tillgänglighet för denna målgrupp, så kan den nya tillgängligheten 

som socialtjänstens e-tjänst medför sägas få en positiv påverkansfaktor för medborgare med 

en hörselnedsättning.  

 Löfberg & Aspáns (2011) forskning har behandlat hur unga människor kan dra nytta av it. 

I resultatet uttryckte ungdomarna att det upplevs som enklare att samtala om känsliga ämnen 

på internet där värderingar och normer inte är lika tydliga och genom att vara anonym kan de 

undvika (främst vuxnas) inblandning. Vilket gör att de unga har fördelen att välja stöd och råd 

som ges utifrån sina egna val och den unge kan därmed behålla sin oberoende ställning (a. a.). 

I de två intervjuade ungdomsgrupperna i denna studie, uttryckte elever i båda grupperna att 

det kan vara lättare att uttrycka sig och berätta om sina problem på internet i skyddet av 

anonymiteten. Dock inte alla av eleverna tyckte att det var lättare att vända sig till internet. 

Även i grupp A och i grupp E samtalades det om att det kan vara lättare att vända sig till 

internet än till en personlig kontakt vid behov av stöd eller rådgivning. I båda grupperna fanns 

det respondenter som uttryckte att de själva lättare skulle kunna uttrycka sig i frånvaron av det 

fysiska sociala samspelet. Däremot fanns det inte någon respondent som i realiteten vänt sig 

till stöd eller rådgivningstjänst på internet och även om de såg och hade erfarenhet av att det 

kan vara lättare att uttrycka sig digitalt, så fanns erfarenheten av det i andra sammanhang än i 

det professionella. För respondenterna visar det att digitala stöd och rådgivningsforum när det 
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kommer till socialt stöd idag ännu inte är utvecklat eller vanligt. Socialt arbete 2.0 är ännu 

inte ett väl utvecklat område och befinner sig ännu på sin ”startsträcka”. Paralleller kan även 

dras mellan Löfberg & Aspáns (2011) forskning, om än inte likställas så tåls det att jämföras 

med socialtjänsten som myndighetsutövare med maktbefogenheter. Även om det fanns en oro 

för att identiteten kunde röjas så fanns det ändå positiva attityder till att det fanns en 

anonymitetsaspekt. Anonymitetsaspekten sträckte sig utöver den att det kan upplevas enklare 

att samtala kring sin situation till att respondenter uttryckte att det fanns fördelar med att 

slippa registrera sig. I grupp A uttrycktes det att i skydd av anonymiteten är det bara att kryssa 

i hörnet uppe på sajten så försvinner kommunikationen, vilket inte går att göra i det fysiska 

rummet. I grupp E uttrycktes det även en rädsla över att hamna i ett socialregister vid 

personlig kontakt medan det i en digital kontakt är lättare att hålla sin identitet skyddad. 

Under de här förutsättningarna är en påverkansfaktor att det för människor som föredrar 

digital kontakt finns möjligheten att undersöka vilka möjligheter och stöd som erbjuds utan att 

behöva känna sig tvingade att ta emot det som erbjuds och sedan kunna ta kontakt med 

socialtjänsten när det vet vad för typ av stöd de söker och är redo för. 

 En positiv påverkansfaktor socialtjänstens nya tillgänglighet kan få är, att förutom en 

uppbyggd kunskapsbank som skall möjliggöra för medborgarna att hitta information de söker, 

även kan fungera som ett forum där medborgarna kan se att de inte är ensamma om att 

befinna sig i en svårt socialt utsatt situation. En informant i ungdomsgrupp D uttryckte att om 

det var möjligt att behålla anonymiteten så skulle denne vilja att frågan som ställdes 

publicerades för att då även andra kan ta del av den och känna att de inte är ensamma om sin 

situation, vilket respondenten tror kan ha en bra och lugnande effekt för den som känner igen 

sig i sin situation.  

 Samtidigt som det kan upplevas som enklare för de som har kunskapen till, tillgång till och 

föredrar en digital kontakt riktar sig socialtjänsten till en målgrupp som inte alltid står 

informationssamhället nära och som av flera anledningar har svårt att tillgodogöra sig en 

digital kontakt och där socialt arbete 2.0 står inför utmaningar. Idag består inte den digitala 

tjänsten av någon handläggning vilket innebär att för att få igenom en ansökan krävs det 

fortfarande ett personligt möte. Däremot fanns det en oro som var uttalad hos respondenter i 

grupp B och E, att socialt utsatta kan drabbas av att det personliga mötet försvinner och 

således även en person som ser och lyssnar till den som är stödsökande. Något som kan 

jämföras med den oro som funnits även i tidigare forskning av Humphries & Camilleris 

(2008). Oron som fanns var mest riktad till framtiden men även för hur rådgivningstjänsten 

ser ut idag. Den oro som var riktad till framtiden gällde om att det finns föreställningar om att 



107 

 

det kommer att finnas förväntningar på att medborgare skall vända sig till den digitala 

kontakten och andra befintliga kontaktkanaler kommer att skäras ner eller försvinna, vilket 

gör att socialtjänstens tillgänglighet kommer att marginaliseras ytterligare för hårt socialt 

utsatta. Föreställningen om att det kommer att förväntas att medborgarna skall använda den 

digitala kontakten fanns i grupperna A, B och E men medan oron fanns i grupperna B och E. I 

grupp A var det mer ett konstaterande. Respondenterna drog dessa slutsatser efter hur de 

upplevt andra myndigheters allt mer digitala kontaktsökande. En respondent i grupp E 

uttryckte även att denne tror att socialt arbete 2.0 kommer att utvecklas och att det för 

handläggare kommer att bli mer att vända papper än koncentrationen till det personliga mötet 

med klienten. I grupp E diskuterades även den stress som socialt utsatta kan uppleva genom 

sin situation och därmed ha svårt att uppsöka, tolka och förstå information via den digitala 

tjänsten. Samtidigt som det finns de som finner det enklare med en digital kontakt finns även 

de som har det svårt att läsa och uttrycka sig i text. För dem innebär socialtjänstens digitala 

tjänst inte en ny tillgänglighet. 

 En utmaning som Socialrådgivningen på nätet står inför, som togs upp, var att 

rådgivningen bör vara enkel att använda men ändå så fyllig att den upplevs uppfylla sitt syfte 

att fungera som en informationskälla. Att medborgare känner att de verkligen kan få stöd via 

tjänsten och inte slussas vidare och att det även sedan skall finnas resurser hos stadsdelen att 

erbjuda – efter de råd man fått via rådgivningen. Men även att de som ansvarar för 

rådgivningen ska vara så samspelta med stadsdelarnas riktlinjer att de råd man sen får håller 

hos de olika socialkontoren. En respondent i grupp D uttryckte även att om man får höra att 

tjänsten är bra och fungerar, är det mer sannolikt att viljan kommer att finnas där att använda 

tjänsten. Således kan socialt arbete 2.0 om de får den att fungera på det sättet användarna vill 

att det ska fungera, ge legitimitet inte bara för den digitala tjänsten men även för 

socialtjänsten som myndighet. 

 

13. Slutsatser 

Rubrikerna presenterade i avsnittet är de formulerade frågeställningar som studien haft som 

avsikt att undersöka. Att presentera studiens slutsatser utifrån uppställda frågeställningar gör 

att det blir mer överskådligt att utläsa och förstå det insamlade materialet. De tre 

frågeställningar som fungerar som rubriker är Vilka attityder har deltagare i fokusgrupper till 

e-tjänsten Socialrådgivning på nätet?, Vilken är inställningen i fokusgrupperna till att vilja, 

inte vilja och varför när det gäller e-tjänsten Socialrådgivning på nätet? samt Vilken 

påverkan kan tillgängligheten på internet få för medborgarnas kontakt med socialtjänsten 
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 Syftet med studien var att undersöka medborgare i Stockholm stads avsikter och attityder 

till Socialrådgivning på nätet för att få en ökad förståelse av medborgarnas inställning.  

 

13.1 Vilka attityder har deltagarna i fokusgrupper till e-tjänsten 

Socialrådgivning på nätet? 

På ett övergripande plan kan sägas att det fanns mer eller mindre positiva attityder till 

Socialrådgivningen på nätet mellan grupperna, men även inom. Oavsett var en individ står i 

förhållande till informationssamhället respektive socialtjänsten ses e-tjänsten ett bra som 

komplement till andra redan befintliga kontaktvägar.  

Dock visar resultaten att de grupper som står närmst centrum i samhället tangerar att vara mer 

positiva till rådgivningstjänsten, medan attityderna varierar bland de grupper som står längre 

bort. Mest negativ attityd till Socialrådgivningen på nätet gick att finna hos de medborgare 

som står längre bort, i periferin av det moderna samhället. Majoriteten av de grupper som stod 

nära eller i centrum av informationssamhället hade ett ansenligt förtroende gentemot internet 

som kommunikationskanal.  

 Övervägande del av de grupper med yngre medborgare, som stod relativt nära tekniken, då 

de hade stor erfarenhet av internet och i förhållandet mellan erfarenheter till internet och 

attityder gentemot lanseringen av den digitala tjänsten går det i ungdomsgrupperna att dra 

samband mellan de som var mest positivt inställda till internet även var mer positiva till SRN, 

då de såg fördelarna med att exempelvis inte behöva invänta svar via telefoni samt 

anonymiteten. Förklaringar som går att skönja är bland annat att tidigare erfarenheter av 

internet för ungdomarna, då specifikt sociala medier påverkade attityden till e-tjänsten, då ett 

hårt klimat generaliserades över till socialtjänstens digitala tjänst. 

 Annars kunde positiva erfarenheter av internet ha större betydelse för attityderna än 

erfarenheter av socialtjänsten. Förtroendet för Socialrådgivningen korrelerar till stor del med 

vilka tidigare erfarenheter som finns hos medborgarna, både till internet och till socialtjänsten. 

 Egna erfarenheter av socialtjänsten verkar dock ha det största förklaringsvärdet när det 

kommer till förtroendet gentemot socialtjänsten. Medborgare utan egna erfarenheter utav 

socialtjänsten uttrycker att de i behov av socialtjänsten hoppas eller tror att de kan få det stöd 

de är i behov av. Även negativa attityder via omgivningen och de massmediala “blåsvädret” 

uppger respondenterna som påverkansfaktorer. 

 

13.2 Vilken är inställningen i fokusgrupper till att vilja, inte vilja och varför när 

det gäller e-tjänsten Socialrådgivning på nätet? 
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En sammanfattande slutsats kan om än i begränsad utsträckning besvara frågorna om vilka 

som kommer vilja, inte vilja använda Socialrådgivningen på nätet, men även varför? 

 Huruvida en koppling mellan individer som står i kärnan av eller nära 

informationssamhällets centrum respektive långt bort, går det att finna ett samband till 

benägenheten att använda sig av e-tjänsten - Socialrådgivning på nätet. Medborgare som står 

nära centrum tangerar enligt resultaten i högre utsträckning vilja, medan medborgare i 

periferin inte vill använda e-tjänsten, vilka istället väljer mer traditionella kontaktvägar såsom 

telefonsamtal eller personligt besök. De medborgare som skildrats kan ses som ytterligheter i 

det moderna samhället. I mellanskiktet återfinns medborgare där samtliga av de yngre hellre 

pratar med någon i den närmsta kretsen alternativt mentor eller psykolog och större delen av 

de vuxna föredrar telefoni före rådgivningstjänsten.  

 Majoriteten (16 av 21) av medborgarna i den här undersökningen föredrar fortfarande 

andra kontaktvägar som telefoni framför Socialrådgivningen på nätet. De som står närmst 

informationssamhället och upplever e-tjänsten som mer effektiv kan ses som potentiella 

användare av densamma. De respondenter som kan tänka sig använda Socialrådgivning på 

nätet bestod främst av medborgare i grupper som stod närmare centrum, men främst i dess 

mitt (5 av 21). En förklaring till att även medborgare som inte befann sig mitt i centrum skilde 

sig från resten av i skiktet kan förklaras genom att den enskilde individen i det här fallet står 

nära informationsteknologi, inte minst upplevde deltagaren telekommunikation som mindre 

effektivt, och föredrog därför internet som kommunikationsväg.  

 Den sista frågan om varför de invånare som deltog i studien valde att använda SRN eller 

inte går att besvara med att för de medborgare som ingår i de två ytterligheterna i samhället, 

så kan avståndet eller närheten till it haft stor betydelse. Bland de individer som befann sig i 

utkanten och samtidigt stod nära socialtjänsten, men där relationen kantades av ett lågt 

förtroende kan ha haft större betydelse för beslutet, än för de som befann sig i mitten av 

centrum. 

 Ett kännetecken som kan kopplas till medborgare som stod närmst informationssamhället 

som kan ha ett visst förklaringsvärde handlar om en otålighet, som tidigare forskning visat att 

medborgare med intervjupersonernas bakgrund uppvisat, då de helst gör “allt” på internet (Ek 

Styvén et.al 2011). Avståndet till modern teknik, framförallt internet, kan delvis utgöra 

förklaringen till att det skapas en oro till detsamma i enlighet med tidigare forskning, i den 

grupp som befann sig i periferin, vilket kan utgöra orsaken till valet av mer traditionella 

kontaktvägar (a. a., s. 4-5). Personliga preferenser kan även påverkat både den grupp som stod 

närmst respektive längst bort från informationssamhället.  
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 Det är svårt att avgöra vilka faktorer som kan ha haft störst inverkan på de medborgare 

som befinner sig i mitten av spektrumet. Medborgarna kan ha påverkats av både personliga 

preferenser, relationen till socialtjänsten och positionen i informationssamhället, vilket går att 

dras som en slutsats, som kan grunda sig främst i en osäkerhet som forskarna i slutrapporten 

”Offentliga e-tjänster” tillskriver medborgare i denna grupp (Ek Styvén et.al 2011). Vilket 

kan styrkas med våra egna resultat, då många personer i mellanskiktet gav uttryck för olika 

rädslor vilket kan ha lett osäkerheten. 

 Både vilja och kunskap ingår vid bildandet av tankar som kan leda till handling. För de 

medborgare som betraktades som ytterligheter i informationssamhället, gick viljan hand i 

hand med relationen till socialtjänsten, men även behovet av stöd, som kan betraktas som del i 

den motivbildning som föreligger viljan. För de som stod närmst centrum påverkade främst 

intresset viljan, medan för de som befann sig i periferin var känslor det som hade störst 

inverkan.  

 Kunskap påverkar i stor omfattning vår världsuppfattning, vilket gestaltades i en positiv 

inställning från de som var närmst it respektive mer negativ inställning från de som stod 

längst bort. Bakomliggande faktorer gick främst att hämta i tidigare erfarenheter, utbildning 

samt vilken åldersgrupp de olika deltagarna befann sig inom. För de medborgare som befinner 

sig i centrum av it-samhället, vilka är "hemma" på internet ges de möjlighet att använda e-

tjänsten om de så behöver, men för de medborgare som står utanför, i periferin vilka inte har 

samma kunskap, har de därmed heller inte samma förutsättning till att använda 

Socialrådgivningen på nätet. 

 För större delen av de grupper som stod mellan centrum och periferin gick det att finna 

olika negativa känslor som uttrycktes som rädslor, vilka kan ha inverkat på viljan att använda 

sig av e-tjänsten. Bristande intresse eller okunskap om socialtjänstens verksamheter, gick 

också att finna som källa till det tänkta handlandet. Negativa känslor och graden av intresse 

kan därmed korrelera med benägenhet att använda sig av e-tjänsten. Tillsammans kan 

ovanstående faktorer minska de drivkrafter som annars skulle kunna ligga som motivbildning 

till ett eventuellt användande av SRN och skapar således en norm som kan hindra individerna 

från användning av den digitala tjänsten. Olika former av hinder, dels, generellt sett ett 

osäkert förhållningssätt till internet och dels andra svårigheter som kan ha sin grund i 

framförallt tidigare erfarenheter, men även utbildning, gick att koppla till graden av kunskap. 

Den världsuppfattning som dessa erfarenheter varit med och skapat kan utgöra den bas som 

grundar den norm där handlingsanvisningen riktar sig mot det alternativ som stämmer bäst 

överens med tidigare erfarenheter.  
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13.3 Vilken påverkan kan tillgängligheten på internet få för medborgarnas 

kontakt med socialtjänsten? 

Den utökade tillgängligheten kan gestaltas i både positiva och negativa konsekvenser.  

 Positiva aspekter som medborgarna i samtliga grupper var överens om var att som ett 

komplement till redan etablerade kontaktvägar, var Socialrådgivning på nätet ett bra alternativ 

som även ökade tillgängligheten. I de grupper som stod informationssamhället nära eller 

relativt nära, där de flesta var mer positiva till tekniken och hade tillgång till densamma 

genom egen dator och uppkoppling fanns det en tydligare positiv inställning till den utökade 

åtkomsten. Fler fördelaktiga konsekvenser som kan gynna medborgarna är att isolerade 

grupper med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom hörselnedsättning, kan få tillgång 

till den service som socialt arbete kan erbjuda genom e-tjänsten. För de medborgare som 

föredrar att vara anonyma, kan den digitala tjänsten erbjuda ett sätt att närma sig den 

information de söker utan att riskera något. På det sättet kan en tillräcklig informationsbas 

läggas, vilken kan fungera som beslutsunderlag – då individen själv är redo för att söka stöd. 

En annan positiv fördel är förutom den kunskapsdatabas som finns tillgänglig via e-tjänsten 

och de redan nämnda fördelar, är att människor som känner sig ensamma i sin situation, kan 

få en möjlighet att upptäcka att det är fler som befinner sig i en socialt utsatt situation. För de 

grupper som befann sig i kärnan av, eller nära informationssamhällets centrum, sågs den 

utvidgade tillgängligheten som en nödvändighet, eftersom större delen av befolkningen 

använder sig av internet. Även den grupp som befann sig närmst periferin, såg ändå att andra 

kunde få användning av e-tjänsten, då den kan erbjuda större bekvämlighet, effektivitet och 

anonymitet. Det positiva med anonymitetsaspekten diskuterades i flesta grupper. Möjligheten 

till anonymitet kunde också skapa en känsla av trygghet då det på det här sättet går att 

undvika registrering i socialregister. E-tjänsten tros även kunna ge större rättssäkerhet genom 

ökad transparens.  

 Bland de negativa aspekterna, gick det att se att medborgare som inte har tillräckliga 

resurser eller kunskap - såsom att uttrycka sig genom text, gav en negativ påverkanseffekt. Att 

redan vara socialt utsatt kan vara förenat med stress, och att det kan vara svårt att ta sig an 

ytterligare utmaningar, då digitala tjänster förutsätter att informationen först skall uppsökas, 

sedan tolkas och därefter förstås. Orostankar kring utbredningen av digitala tjänster, var något 

som flera grupper funderade kring. Oron var riktad till framtiden men även hur e-tjänsten ser 

ut idag. Den oro som handlade om framtiden handlade om föreställningar kring att det 

kommer finnas förväntningar på medborgare att vända sig till den digitala kontakten och att 
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andra ”analoga” kontaktkanaler kommer att minska, vilket leder till att fler som är socialt 

utsatta blir mer marginaliserade, vilket flera i de olika grupperna ansåg, även om perspektiven 

varierade. Det kan delvis förklara den press som medborgare som står längre bort från 

informationssamhällets mitt, närmre periferin, upplevde när det kommer till att “hänga” med i 

utvecklingen. De medborgare som återfanns allra längst bort upplevde redan nu ett större 

utanförskap i samband med den ökande digitaliseringen både för dem själva, andra socialt 

utsatta samt äldre. Oro för att det personliga mötet skulle försvinna återfanns främst i de 

grupper som befann sig relativt nära periferin eller i den, vilket för dem betydde att en verklig 

person som både lyssnar och ser. En gruppdeltagare tänkte sig att de som arbetar med socialt 

arbete idag, för de kommer arbetsuppgifterna att förändras, genom att utvecklas från 

personliga möten, till ett mer administrativt arbete.  

 Deltagarna hade både negativa och positiva föreställningar på vad socialt arbete 2.0 skulle 

föra med sig, utmaningar vilket de som kommer att vara yrkesverksamma inom området får 

hantera.  

 Sammanfattningsvis kan den påverkan som Socialrådgivningen på nätet kan komma att få 

för medborgare, gå att sammanbinda med digitalt utanförskap, digitalt innanförskap, det vill 

säga den digitala klyftan. Där de som står närmre det moderna samhällets centrum upplevde 

sig mer mottagliga för en ökad digitalisering, medan de som står längre bort, i periferin, 

upplever sig bli mer marginaliserade. 

 

14. Diskussion 

Att socialtjänsten i andra kommuner och nu även i Stockholm har lanserats på nätet visar på 

att socialt arbete på internet är på frammarsch även på kommunal nivå. Tidigare har socialt 

arbete på nätet till största del bara funnits hos frivilliga organisationer, som tillexempel BRIS. 

Till BRIS har barn och vuxna vänt sig för att få rådgivning om sin situation men även för att 

söka information om socialtjänsten (BRIS vuxenrapport 2012). I BRIS dokumentation har 

man även kunnat skönja en oro hos de som kontaktar organisationen, att en kontakt med 

socialtjänsten kan komma att påverka dem negativt (a. a.). 

 Bakgrunden till e-tjänsten Socialrådgivning på nätet har varit att öka socialtjänstens 

tillgänglighet för medborgarna, göra det lättare att få tag på relevant information och man 

hoppas även på att det digitala forumet skall medföra en effektivitets vinst genom att (30 

procent) färre medborgare skall använda andra kontaktkanaler till socialtjänsten år 2015. 
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Då en av socialtjänstens arbetsuppgifter består i att fungera som en uppsökande verksamhet, 

men icke utpekande, och en majoritet av den svenska befolkningen använder internet går det 

att argumentera för att socialtjänsten via nätet har funnit en tillgänglighet som är positiv för 

medborgarna. Via nätet kan användarna vara anonyma, även gentemot socialtjänsten och få 

tillgång till information om myndigheten som annars är svårare att få tag på. 

Att medborgare generellt sett kontaktat frivilliga organisationer för att söka information om 

socialtjänsten visar på att det finns ett behov av att öka informationsflödet från socialtjänsten. 

Även så har Löfberg och Aspáns (2011) forskning visat på att ungdomar efterfrågat 

professionellt stöd via internet, vilket talar för att socialarbetare skapar digitala forum dit 

medborgare kan vända sig.  

 Den här studien har haft som syfte att undersöka attityder till-, viljan att använda och 

vilken påverkan SRN kan få för medborgare i Stockholm. I de slutsatser studien resulterat i 

har attityder, vilja samt en potentiell påverkan blivit sammankopplade med den digitala 

klyftan som rör resursstarka respektive resurssvaga användare av internet. Som tidigare 

forskning visat existerar den digitala klyftan både i en internationell och i en svensk kontext 

där digitalt resurssvaga i hög grad korrelerar med en låg socioekonomisk status. Det faktum 

att det finns en digital klyfta mellan medborgare såväl i en internationell kontext som i den 

svenska, där det på en systemnivå finns en skillnad i tillgång till och kunskap av it leder oss 

till Hydéns (2002) tredje komponent om system och möjligheter (SM). Även om det i den 

svenska kontexten, när det kommer till kritan, mer handlar om medborgares vilja att prioritera 

tillgången till internet, då det politiskt genom riktlinjer finns utrymme för att alla medborgare 

vare sig om du är ekonomiskt utsatt eller inte skall ha rätten att kunna nyttja 

informationsteknik i hemmet, så handlar det om att det finns aggregerade strukturella 

skillnader mellan medborgare. Som ekonomiskt utsatt kan det vara svårt att finansiera den 

materiella tillgången till dator och uppkoppling men i kanske större utsträckning kan det även 

handla om vilken slags närhet till it som du har i din vardag. Att ha tillgång till internet via 

arbetet kan ha stor betydelse för närheten och utrymmet för att lära, avancera och integrera ett 

användande av digitala tjänster och ny teknik. Oavsett vart tillgången finns kommer det dock 

alltid finnas individer som kan mer än andra. I ett ökande digitalt samhälle finns det dock ett 

samhälleligt- och ett politiskt ansvar att se till att medborgare har goda möjligheter att följa 

med i den utveckling som uppsatta mål och förändringar i samhället uppmanar till. 

Resultaten i studien pekar dock inte enbart på och kan inte enbart härledas till ett digitalt 

utanför- eller innanförskap som förklarar varför majoriteten av informanterna i studien 

föredrar telefonkontakt eller ett personligt möte med socialtjänsten framför en digital kontakt. 
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Även om de informanter som genom arbete har stor användning av, som integrerat internet i 

sin livsstil och som var de som stod närmst internet hade en större benägenhet att föredra en 

digital kontakt med socialtjänsten går det inte att härleda de andra informanterna till enbart ett 

digitalt utanförskap. Traditionellt sett består essensen i socialt arbete av just det personliga 

mötet. Värdet av att fysiskt möta eller höra den individ man blir bemött av finns där och det vi 

är vana vid. Det finns också en mening om att en digital kontakt skapar en distans där det 

mellanmänskliga mötet går förlorat. Socialt arbete 2.0 existerar men finns idag inte i någon 

stor utbredning. Ingen av de 21 stycken respondenter som deltagit i den här studien har heller 

någon gång vänt sig till ett digitalt stöd eller rådgivningstjänst.  

 Termer som framkommit från tidigare forskning för att beskriva nätets potentiella 

möjligheter mellan länken av medborgare och staten är bland annat tillgänglighet, 

bekvämlighet, öppenhet, kvalitet och effektivitet. Ord som även överensstämmer med de it-

politiska målen. I studien förekommer föreställningar om att ja, SRN kommer att ge en ökad 

tillgänglighet för medborgare, men kanske mer för de som inte är hårt socialt utsatta, som har 

kunskapen om hur tekniken fungerar och för anhöriga och andra som söker stöd/rådgivning 

för andra än dem själva. Samma argument gäller för det it-politiska målet om en 24-timmars 

myndighet och bekvämlighet för medborgare. Det ansågs även att det låg bekvämlighet i att 

samtala med socialtjänsten personligt eller genom telefonkontakt. Genom frånvaron av 

internet som mellanhand sågs det av respondenter i studien som ett lättare sätt att konversera 

då samtalsturerna förväntas besvaras direkt, där man hör om den man samtalar med förstår det 

man menar eller att det kan upplevas som svårt att läsa och förstå betydelsen av det som 

skrivs. För de med skriv- och lässvårigheter eller där ”problemet” är mer komplext och 

behöver skrivas ned i en lite längre textform så ses telefonkontakt eller ett personligt möte 

som mer bekvämt. När det kommer till personer med hörselnedsättning (och som har tillgång 

till och kunskap om tekniken) ses dock SRN som något som underlättar tillgängligheten och 

bekvämligheten grundligt. Att SRN kan generera mer öppenhet eller transparens diskuterades 

i två av fokusgrupperna. I en av de två grupperna fanns föreställningar om att genom att 

kunna spara en digital konversation så ökar även rättssäkerheten för medborgarna och avger 

på så sätt en transparens. I den andra gruppen menade man på att öppenheten från 

socialtjänsten till medborgaren ökar såvida de professionella kan hitta ett bärande sätt att 

arbeta och att de råd som ges även skall kunna hålla sedan då man som individ väljer att göra 

en ansökan hos socialtjänsten. Att kunna implementera SRN med den övriga fysiska 

verksamheten går även att dra till målet om ökad kvalitet. Lyckas organisationsförändringen 

och medborgare känner sig nöjda med e-tjänsten kan det även bana väg för att ge legitimitet åt 
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myndigheten. För att uppnå den effektivitet som man vill uppnå med e-tjänsten (att reducera 

telefonkontakt med socialtjänsten med 30 procent) bör man ta hänsyn till potentiella 

användare och lyckas att marknadsföra sig som en e-tjänst som strävar efter att ta tillvara på 

främst medborgarnas behov och inte bara organisationens. Genom att få fördjupad kunskap 

om attityder och föreställningar hos de respondenter som medverkat, verkar det som att SRN 

även skulle kunna fungera som en arena för medborgare som själva vill anmäla sitt 

engagemang och intresse i att stödja socialtjänsten i arbetet med socialt utsatta samt att det 

även kan finnas en plattform där professionella kan få stöd och råd av socialtjänsten i sitt eget 

arbete med människor. För att lyckas uppnå de mål man uppsatt i projektplanen till SRN och 

generellt sett även i de it-politiska målen så finns flera utmaningar att arbeta med såsom den 

digitala klyftan och den målgrupp man riktar sig till och anpassa e-tjänsten efter de behov som 

medborgarna uttrycker att de har. Det finns dock som visats ovan, utvecklingsmöjligheter för 

SRN att beakta. Hur kan då socialtjänsten ta hänsyn till medborgarnas behov? 

 
14.1 Hur kan socialtjänsten anpassa sin e-tjänst? 

Resultatet i den här uppsatsen pekar på att de som står längst bort, i periferin, de digitalt 

resurssvaga, de oroliga, inte på egen hand vill använda sig av e-tjänsten och de medborgare 

som befinner sig mellan periferin och centrum i informationssamhället uppvisar en osäkerhet 

som ofta baseras på rädslor, specifikt kring möjligheten till att vara anonym, men även att 

formulera sin frågeställning på ett adekvat sätt vilka speglar attityder som i det här fallet 

minskar motivationen till att använda e-tjänsten.  

 För att möta behoven, för de medborgare som inte befinner sig i centrum av det 

informationsteknologiska samhället behöver de som ansvarar och utvecklar 

Socialrådgivningen på nätet, bland annat öka tryggheten samt användarvänligheten. Eftersom 

rädslor kan hindra användning av e-tjänsten, är det av stor betydelse att öka tryggheten. När 

det kommer till anonymiteten är det viktigt att vara tydlig med hanteringen av inkomna 

frågeställningar, exempelvis hur de framställs, om de visas i den kunskapsdatabas som 

tillhandahålls. Trygghet tangerar även den personliga upplevelsen av kommunikation. För en 

del användare kan det vara viktigt att veta vilken person det är på “andra sidan”, därför kan 

möjligheten att välja att se till exempel foto och annan information såsom namn, inge en viss 

trygghet. Möjligheten att på ett enkelt sätt spara ner en chattkonversation på datorn, ger 

användaren både alternativet att återgå till den information som givits när som helst, men även 

trygghet i form av ökad rättssäkerhet, då transparensen ökar.  
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 Användarvänligheten är av stor betydelse för de som har svårigheter att formulera sig via 

text. Valfri användning av rullistor, där övergripande vanliga frågeområden som hör ihop med 

det huvudområde som användaren valt och som går att specificera innan frågan formuleras, 

kan vara ett sätt att underlätta. Även konstruerade exempel på hur en fråga kan formuleras 

inom olika område kan vara av betydelse, och underlätta användning.  

 Då många av medborgarna i undersökningen önskade en enkel e-tjänst med hög 

funktionalitet och innehåll, kan landningssidan (startsidan) vara av stor betydelse vid 

utformningen av den här typen av e-tjänster. Genom att förslagsvis visa de vanligaste frågorna 

redan på landningssidan, kan användare snabbt orienteras till ett snabbt svar, och dessutom få 

en insyn i hur inkomna frågor görs om till allmänna frågor och som är helt avidentifierade. Att 

ge användarna möjlighet till återkoppling på webbplatsen är av stor betydelse, för att på det 

sättet snabbt återgärda de eventuella upplevda bristerna. Genom möjligheten för medborgare 

att kunna återkoppla sitt omdöme om e-tjänsten skulle de med ansvar för tjänsten även kunna 

få ett instrument som underlättar för organisationen att se potentiella utvecklingsmöjligheter 

för e-tjänsten.  

 Slutligen visade resultaten att e-tjänsten SRN redan har potentiella utvecklingsmöjligheter. 

Det är inte bara potentiellt blivande klienter som kan få nytta av socialtjänstens e-tjänst. E-

tjänsten skulle kunna generera att fler medborgare skulle visa ett intresse och engagemang och 

kunna vara till hjälp för både myndigheten och för socialt utsatta medborgare om det fanns ett 

lättare sätt att få information och få lämna sitt intresse på. Även professionella från andra 

sociala arbeten skulle på ett enkelt och snabbt sätt kunna få klarhet i hur och var deras 

”hjälpbehövande” på bästa sätt kan få det stöd de behöver. På det här sättet gynnar SRN inte 

bara att öppenheten och bekvämligheten ökar utan även att kvaliteten på socialt arbete kan 

förbättras i många led. Där medborgare (lekmän, anhöriga, potentiella klienter etcetera) 

genom SRN kan lotsas och lotsa socialt utsatta till rätt instans och stöd på ett tidigare stadium 

vilket förhoppningsvis skulle kunna öka den effektivitet på 30 procent än mer, som 

projektplanen för Socialrådgivningen på nätet satt upp som mål. 

 

15. Fortsatt forskning 

Forskning om hur människor påverkas av den tekniska utvecklingen och 

informationssamhällets tillväxt är spännande, framförallt när det kommer till medborgares 

relation gentemot tjänster och yrkesgrupper inom det humanistiska fältet ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv.  
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 Det sociala arbetet är under förändring och det går att föreställa sig att de förändringar som 

sker idag indikerar på en framtid där socialt arbete 2.0 kommer få en naturlig plats. Under 

uppsatsarbetet har många nya frågor främst kring om hur medborgare påverkas och förhåller 

sig till det faktum att socialt arbete delvis emigrerar till internet. Hur påverkas de som är 

yrkesverksamma inom socialt arbete, är ytterligare en fråga som uppkommit och som vänder 

sig till andra sidan av det moderna samhällets förändring samt dess påverkan på yrkeskåren. 

 Undersökningen har utforskat vilka attityder Stockholms medborgare har gentemot e-

tjänsten - Socialrådgivning på nätet. När uppsatsen påbörjades hade e-tjänsten fortfarande inte 

lanserats, vilket gjorde det omöjligt att undersöka det faktiska förhållningssättet till 

densamma. Genom att ta reda på hur e-tjänsten i sig upplevs, kan staden utveckla 

rådgivningstjänsten, dels genom att identifiera svagheter och på bästa sätt åtgärda dessa, dels 

styrkor för att se hur de kan komma till ännu bättre användning. Genom att forska på området 

och välja medborgare från olika delar av informationssamhället, det vill säga digitalt 

resursstarka som genom sin kunskap bland annan kan identifiera utvecklingsbara delar av e-

tjänsten. Forskningspersoner som rekryterats från digitalt resurssvaga grupper kan även 

komma med välbehövd information om hur e-tjänstens gränssnitt kan utvecklas för att den 

skall bli lättare att använda. För de personer som befinner sig mellan periferin och centrum, 

kan det bli aktuellt att utforska hur e-tjänsten kan bli mer trygg att använda. Frågor om vilka 

delar av e-tjänsten som kan utvecklas för att öka känslan av trygghet kan bli aktuella i det här 

fallet. 

 Vid insamlingen av material avseende tidigare forskning av attityder till socialtjänsten 

upptäcktes det att denna typ av forskning, då speciellt i Sverige, är begränsad inom 

forskningsfältet. Uppsatsen visar på att både attityder och erfarenhet utav socialtjänsten och 

internet färgar av sig på förhållningssättet till Socialrådgivningen om än i varierande grad. För 

att tydligare se mönster kan mer forskning om vilka attityder som finns riktade till 

socialtjänsten önskas. Tidigare nämnd forskning rör främst relationen mellan medborgare och 

e-tjänster, men frågor om hur de socialarbetare som sitter på andra sidan, blir också en viktig 

frågeställning då de i allra högsta grad också kommer att påverka upplevelsen av e-tjänsten.  

 I skrivande stund (juli 2013) är det sociala arbete som de anställda socialsekreterarna på 

Socialrådgivning på nätet i Stockholm relativt nytt, samma sak gäller Nacka kommun. Den e-

tjänst som bedrivs i Malmö stad har några år bakom sig, vilket innebär att både erfarenheter 

och därmed kunskap har genererats sedan starten 2007. Malmös e-tjänst har dock inte 

utvärderats och forskning om socialtjänstens insamlade erfarenheter från socialt arbete 2.0 
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saknas. Likaså finns begränsat med forskning om hur de som arbetar med socialt arbete 2.0 i 

en svensk kontext upplever sitt arbete.  

 Utöver de uppenbara skillnaderna, såsom att sitta bakom en dator, endast använda sig av 

digitala verktyg och andra möjligheter som asykron kommunikation (bortsett från den 

synkrona kommunikationen som blir aktuell via chat-funktionen på e-tjänsten) ger, kan frågor 

ställas huruvida den grund som socialt arbete annars vilar på, påverkar och hanteras av de som 

idag arbetar inom socialt arbete 2.0. Csiernik och Furze (2006) har undersökt vilka 

konsekvenser den tekniska utvecklingen kan tänkas ha på framtidens yrkesverksamma inom 

socialt arbete. En av nackdelarna som urskildes var just hur avståndet mellan socialarbetaren 

och den hjälpsökande påverkar det annars viktiga mötet, då de inte möts ansikte mot ansikte 

längre, påverkar den grund social arbete vilar på? (Csiernik, Furze 2006, s. 19). Orosmolnet 

rör alltså frågan om i vilken utsträckning de grundvärderingar som socialt arbete står på och 

som påverkas i samband med att arbetet flyttar ut i den digitala världen (a. a., s. 22).  

 Genom att ställa frågor kring hur de som arbetar med socialt arbete 2.0 idag upplever och 

hanterar sitt arbete kan problemområden identifieras vilket i förlängning kan leda till en 

positiv utveckling för e-tjänster som är kopplade till socialt arbete, genom att bättre möta upp 

de behov som också de som är yrkesverksamma inom det sociala arbetet på internet kan 

tänkas stå inför. 
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Bilagor 

 

           

Frågeområde 1 – Bakgrundsfaktorer  

  Grupp A  Grupp B  Grupp C  Grupp D  Grupp E 

Frågeområde/Fråga   Svar   Svar   Svar   Svar   Svar 

Kön           

Man  2  3  1  1  1 

Kvinna  2  1  4  3  3 

Utbildning           

Folkhögskola/grundskola  0  2  0  0  0 
Gymnasium  2  1  5  4  2 
Eftergymnasial utbildning (minst 2 

år)  0  0  0  0  1 
Högskola/universitet  2  1  0  0  1 

Sysselsättning           

Förvärvsarbetande (arbetande)  4  1  0  0  1 
Egen företagare  0  0  0  0  1 
Studerande  0  0  5  4  0 
Föräldraledig  0  0  0  0  0 
Arbetslös  0  1  0  0  2 
Sjukskriven  0  0  0  0  0 
Annat  0  2  0  0  0 

Social bakgrund           

Inrikes född  4  4  2  0  3 
Född inom norden  0  0  1  0  1 
Född inom Europa  0  0  2  3  0 
Utomeuropeisk född  0  0  0  1  0 

Myndighetskontakt           

Ja  0  4  1  1  4 
Nej   4   0   4   3   0 

           

 

           

Frågeområde 2 - Användning och förhållningssätt till internet  

  Grupp A  Grupp B  Grupp C  Grupp D  Grupp E 

Frågeområde/Fråga   Svar   Svar   Svar   Svar   Svar 

Tillgång till internet           

Ja  4  4  5  4  4 

Nej  0  0  0  0  0 

Om du har tillgång, vart?*           

Hemma  4  0  4  2  3 
Arbetet  3  2  0  0  1 
Mobilt  3  0  4  3  2 
Skola  0  0  5  0  0 
Annat  0  2  0  1  2 
Använder inte internet, 
anledning?           

Inte tid  0  0  0  0  0 
För dyrt  0  1  0  0  0 
Synproblem  0  0  0  0  0 
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Krånglig teknik  0  0  0  0  0 
Ej intresserad  0  1  0  0  0 
Annat  0  0  0  1  0 

Erfarenhet av internet           

1-5 år  0  2  1  2  1 
5-15 år  1  1  4  2  1 
15 år eller mer  3  1  0  0  2 

Användning av internet           

Dagligen  4  1  4  4  3 
Minst någon gång i veckan  0  2  0  0  1 
Någon gång i månaden  0  1  1  0  0 

Förhållningssätt till internet           

Mycket bra  4  0  2  1  3 
Bra  0  3  3  3  1 
Vet ej  0  1  0  0  0 
Dåligt  0  1  0  0  0 
Mycket dåligt  0  0  1  0  0 

Trygghet på internet           

Mycket trygg  3  0  0  0  1 
Trygg  1  1  3  4  2 
Vet ej  0  2  2  0  1 
Otrygg  0  0  1  0  0 
Mycket otrygg   0   1   0   0   0 

* Flersvarsalternativ         

 


