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1. Inledning och disposition 
I boken Kunskap i socialt arbete (Blom et. al 2006) som används som 
referenslitteratur på många socionomutbildningar i landet står det skrivet:  

”Kanske är dilemmat om det är staten eller klienterna som det sociala arbetet ska tjäna 
något mindre påtagligt i ett land som Sverige, där vi fortfarande har en relativt positiv syn 
på statens och kommunernas verksamhet, jämfört med en del andra länder” (2006:29)  

Denna studies intention är att visa på de diskurser kring socialtjänsten och 
socialarbetare som finns i samhället och bidra till en nyanserad bild av staten 
och kommunens sociala verksamhet. Antagandet bakom studien är att det inte 
går att hålla fast vid inställningen att ”vi i Sverige” har en positiv syn på socialt 
arbete utan att faktiskt undersöka de föreställningar som finns kring 
socialtjänsten och socialarbetare. Studien väljer att göra detta i en relativt 
outforskad forskningsmiljö, Internet, där diskussionsforumet Flashback Forum 
erbjuder ett stort utbud av empiri, konstruerad i en anda av yttrandefrihet och 
öppenhet till kontroversiella åsikter. För att ytterligare nyansera bilden jämförs 
den diskurs som framträder på Flashback Forum med andra diskurser kring 
socialtjänsten och socialarbetare. Studiens förhoppning är att detta kan bidra till 
en nödvändig utveckling i forskningen. 

Studiens titel anspelar på de föreställningar om socialtjänsten och socialarbetare 
som finns på Flashback Forum och representerar på ett bra sätt de mest 
framträdande teman som finns i empirin; misstro och könskonstruktioner. 
Uppsatsen inleds med studiens syfte och frågeställningar för att fortsätta med en 
bakgrund till de centrala ämnesområdena. Därefter presenteras tidigare 
forskning och studiens teoretiska utgångspunkter, socialkonstruktionism och 
Faircloughs kritiska diskursanalys, vilka efterföljs av ett metodavsnitt där urval, 
datainsamling, förförståelse, etiska överväganden och de teoretiska 
utgångspunkternas praktiska konsekvenser för studien diskuteras. Redogörelsen 
för studiens resultat görs i form av fyra teman, med underteman, vilka i avsnittet 
Fördjupad analys och diskussion sammanförs till en diskurs. Sedan redogörs för 
de övriga diskurser kring socialtjänsten och socialarbetare som står att finna i 
den tidigare forskningen. Detta upplägg underlättar jämförelsen mellan 
Flashback Forumdiskursen och forskningsdiskurserna och leder sedan fram till 
en avslutande diskussion. Uppsatsen avslutas med ett slutord, en 
metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att lyfta fram vilka föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare som finns i diskussionsinlägg på ett av nordens största 
Internetforum – Flashback Forum, för att uppmärksamma den syn på det sociala 
verksamhetsområdet som uttrycks på detta forum. Föreställningarna samlas till 
en diskurs som jämförs med tre diskurser kring socialtjänsten och socialarbetare 
vilka kan utkristalliseras ur forskningen om massmedia, klienter samt 
socialarbetare och deras yrkesroll. Jämförelsen bidrar till att än mer framhäva 
Flashback Forumdiskursen och visa på maktordningen mellan diskurserna. 
Förhoppningen är att studien ska synliggöra diskurser som finns kring 
socialtjänsten och socialarbetare i samhället och de maktrelationer som finns 
inom och mellan dessa diskurser. Studiens forskningsfråga är Vilka 
föreställningar finns på Flashback Forum kring socialtjänsten och 
socialarbetare? 

Underliggande frågeställningar: 
– Vilken diskurs bildar föreställningarna? 
– Hur kan den framkomna diskursen jämföras med andra diskurser kring 
   socialtjänsten och socialarbetare? 
– Är någon av diskurserna dominerande över de andra?  
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3. Bakgrund 
För att introducera studiens ämnesområde följer här en redogörelse för 
fenomenen Internetforum och webbaserad kommunikation, Flashback Forum 
samt socialtjänsten och socialarbetare. Detta avsnitt ämnar påvisa det specifika 
med att forska på Internet och det unika i Flashback Forum som 
diskussionsmedium samt definiera två av studiens centrala begrepp – 
socialtjänsten och socialarbetare. 

3.1. Internetforum och webbaserad kommunikation 
I Sverige år 2010 använde 78 % av männen och 75 % av kvinnorna i åldern 16-
74 år Internet i stort sett varje dag (Statistiska Centralbyrån 2010:36). Internet 
har således blivit mer och mer integrerat i samhället som en vanlig källa till 
kommunikation och informationssökning (Bromseth 2002:34, Collin 2005:8). 
Detta gör Internet till ett attraktivt forskningsfält, även om det är ett relativt 
outforskat ämnesområde (Bromseth 2002:33). 

Fördelarna med Internet är många, bland annat möjligheten till kommunikation 
utan samma påverkan av kön, kultur, ålder, socioekonomisk status eller ”off-line 
kontakter” som annan mänsklig kommunikation har. Människor har med sig 
detta ”bagage” när de interagerar på Internet, det handlar inte om 
förutsättningslös kommunikation, men det går själv att styra hur mycket detta 
”bagage” tar plats och blir synligt för andra (Gulia & Wellman1997:1, 3). 
Många Internetanvändare har inställningen att det är på Internet som deras sanna 
jag framträder, medan de utanför den webbaserade kommunikationen måste 
förställa sig (Sveningsson 2003:26).  

Kritiker hävdar dock att Internetbaserad kommunikation får ta för stor plats och 
hotar att överta människors kontakt med det verkliga livet. Milena Gulia och 
Barry Wellman (1997) menar att föreställningen om Internet som en separat 
verklighet är felaktig och att det således inte finns något sådant hot, eftersom 
”The Net is only one of many ways in which the same people may interact” 
(1997:3).  

Trots att personers ”bagage” inte behöver ta stor plats på Internet finns flera 
diskussioner om vilka det är som mest frekvent använder webben. Förr var 
Internet dominerat av unga, högutbildade, vita, nordamerikanska 
medelklassmän, men nu har användargruppen blivit mer heterogen när det gäller 
kön, utbildning, etnicitet och ålder (Bromseth 2002:33). Dock går det 
fortfarande att se skillnader i tillgång och användande av Internet utifrån dessa 
attribut. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är det i Sverige vanligare att 
yngre, 16-24 år, och medelålders, 45-54 år, har tillgång till Internet, än äldre, 65-
74 år. Det är också vanligare att högutbildade använder Internet än lågutbildade 
(2010:35, 10).  
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Den näst vanligaste aktiviteten på Internet, som går i linje med denna studies 
intresseområde, är i den yngre åldersgruppen att chatta, blogga eller skicka 
meddelanden till nyhetsgrupper/diskussionsforum, vilket är mycket ovanligt 
bland både medelålders och äldre (SCB 2010:35). Som nämnt ovan använder 
högutbildade personer Internet mer frekvent än lågutbildade, vilket går igen 
även i den diskussionsbaserade aktiviteten. Män med endast förgymnasial 
utbildning är de som i minst utsträckning chattar, bloggar eller skickar 
meddelanden till nyhetsgrupper/diskussionsforum, medan högutbildade män är 
de som i störst utsträckning utövar denna aktivitet. Det är också vanligare att 
låginkomsttagare chattar, bloggar eller skickar meddelanden till 
nyhetsgrupper/diskussionsforum än höginkomsttagare och fler arbetssökande 
män och kvinnor än de anställda och egenföretagarna (SCB 2010:40f).  

Förutom statistik över vilka som är inne på diskussionsforum finns forskning 
kring den speciella typ av kommunikation som sker på dessa Internetsidor. 
Diskussionsgrupper på Internet är en form av asynkron kommunikation, där 
inläggen på forumet kan skrivas vid en tid och läsas vid en annan, vilket 
möjliggör för användarna att vara aktiva i diskussionen när det passar dem bäst. 
Diskussionsforum har oftast flera deltagare. På diskussionsforum finns, som i 
alla miljöer där människor möts, normer för hur kommunikationen bör ske och 
vilket beteende som är önskvärt eller inte, dessa kan vara underförstådda. 
Motsatsen till den asynkrona kommunikationen är den synkrona, där deltagarna 
i exempelvis en chatt diskuterar simultant och oftast med mindre antal deltagare 
(Sveningsson et. al. 2003:49, 52f).  

David Crystal (2001) definierar diskussionsforum (“chatgroups”) som 
“continous discussions on a particular topic, organized in ’rooms’ at particular 
Internet sites, in which computer users interested in the topic can participate” 
(2001:11). De inlägg som skrivs i diskussionsforum är bidrag till en diskussion 
där syftet med inlägget är att göra sin röst hörd, rätta till missuppfattningar, 
uttrycka sin åsikt eller göra ett avtryck. Det går aldrig att veta om inlägget 
kommer att få respons eller vem som läser det, den som läser har inte heller 
något ansvar att svara som i en ”vanlig” konversation (Crystal 2001:139, 150, 
Collin 2005:24).  

Lotta Collin (2005) skriver i sin avhandling Variation i webbdiskussion, där hon 
analyserar diskussionsinlägg om diabetes, att det typiska för diskussionsforum är 
möjligheten att delta under pseudonym för att undvika att förknippa sina inlägg 
med sin riktiga identitet. Diskussionerna kan te sig opersonliga, men hon menar 
att forumen ändå verkar ha en viktig roll att fylla (2005:24).  

3.2. Flashback Forums historik, syfte och uppbyggnad 
1983 startade Jan Axelsson ett fanzine med mål att vända sig till olika riktningar 
inom musik och kultur. En tid senare började Axelsson använda sig av namnet 
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Flashback i och med nya tidningsproduktioner och etablerandet av 
produktionsbolaget Flashback Television, med fokus på att producera program 
om kontroversiella företeelser. 1993 släpptes första numret av Flashback, en 
tidning med målet att väcka debatt och med en ”attityd av öppenhet, tolerans och 
(…) konstruktiv provokation” (URL 1). Två år senare började tidningen även 
lanseras på Internet och växte med hög hastighet. Idag är Flashback etablerat i 
både tidningsform, förlagsform och diverse Internetsidor såsom Flashback 
Forum, med mera.  

Diskussionsforumet Flashback Forum har varit omdiskuterat enda sedan starten, 
främst på grund av sitt minst sagt uppseendeväckande innehåll, och med 
forumets slogan ”Yttrandefrihet på riktigt!” ser de sig som tryck- och 
yttrandefrihetens förespråkare. Flashback Forum är idag ett av nordens största 
diskussionsforum på Internet med över 400 000 medlemmar (URL 1).  

Flashback Forum är uppbyggt på olika kategorier, bland annat droger, samhälle 
och politik, med tillhörande underkategorier, som till exempel feminism och 
jämställdhet (under politik) och juridik (under samhälle). I dessa underkategorier 
finns diskussionsinlägg vilka tillsammans bildar en tråd. Det första inlägget i en 
tråd bestämmer vilket ämne tråden ska behandla. De som har skrivit inläggen 
kallar vi Flashbackanvändare, användare eller inläggsförfattare. Varje 
underkategori har en moderator som reglerar att inläggen håller sig till ämnet 
och inte innehåller regelbrott. Den främsta regeln som finns på Flashback Forum 
är en åldersgräns på 18 år för att få registrera medlemskap. Vidare regleras bland 
annat kränkande element, så som förbud mot hot, hatbrott, barnpornografi och 
att röja andra användares identitet. Reglerna kompletteras med så kallad 
”netikett”, riktlinjer för uppförande på forumet, vilka främst är inriktade på 
kvalitén på inläggen och där källor till påståenden värderas högt (URL 2). 

3.3. Socialtjänsten och socialarbetare 
Med socialtjänst menar vi den kommunala organisation i Sverige som bedriver 
arbete med syfte att hjälpa människor i svåra situationer. Det kan till exempel 
handla om insatser för utsatta familjer, barn, ungdomar, personer med missbruk, 
äldre och personer med funktionsnedsättning samt ekonomiska problem eller 
information och rådgivning (Morén 2010:21). De diskussionsinlägg som är 
denna studies empiri använder olika beteckningar på socialtjänsten. Att 
inläggsförfattarna syftar på den socialtjänst som är av intresse för vår studie har 
vi fått avväga från fall till fall. Exempelvis har vi tagit med inlägg med 
beteckningarna ”socialresursförvaltning” och ”socialvårdsbyrå”, men inte då 
användarna endast skriver ”kommunen”.  

Socialarbetare förknippas ofta med de socialsekreterare som arbetar inom 
socialtjänsten (ibid.), men vår definition av begreppet är inte snävare än att en 
socialarbetare är anställd för att utföra någon typ av socialt arbete. Är det dock 
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inte tydligt att inläggsförfattarna åsyftar socialarbetare i sin text, till exempel 
genom att endast skriva ”de som jobbar på flyktinganläggningar”, är dessa 
inlägg inte inräknade i empirin. Emellertid tolkar vi beteckningen socionom som 
synonymt med socialarbetare, även om vi uteslutit de inlägg där användare 
uttryckligen diskuterar socionomer som studenter och inte yrkesverksamma.  
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4. Tidigare forskning 
Utifrån studiens ämnesområde, föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare på Flashback Forum, hade det varit önskvärt med tidigare 
forskning om synen på socialtjänsten och socialarbetare på Internet för att sätta 
området i förhållande till forskningsläget. Dock fann vi ingen sådan forskning 
och redogör här för de perspektiv och föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare som finns hos massmedia, klienter samt socialarbetare. 
Redogörelsen fungerar som en bakgrund till vår studie, och skillnaden mellan 
forskningen och vår studie blir tydlig då de berör samma fenomen, men olika 
kontexter. Vår studie är, efter vad vi funnit, den enda i sitt slag.   

4.1. Massmedia 
Socialtjänsten och socialarbetare är ämnen som ofta uppmärksammas i media. 
Massmedia, såsom tv, tidningar och radio, är ett forum där klienter eller 
intressegrupper kan påverka till en förändring av verksamhetsutövningen och 
beslutsfattandet. Media kan också informera allmänheten om speciella händelser 
och diskutera olika aktörers handlande i uppkomna situationer (Brunnberg 
2001:31, 34). Då relativt få människor har direkt kontakt med socialtjänsten och 
socialarbetare spelar media en stor roll, eftersom de kan förmedla personliga 
upplevelser så att de blir hela samhällets angelägenhet och en del av 
allmänbildningen (Franklin & Parton 1991:29). 
 
Enligt Bob Franklin och Nigel Parton (red.1991) i Social work, the media and 
public relations är det sedan 1970-talet vanligt att socialarbetare får negativ 
publicitet i media och detta bidrar till en negativ bild av professionen (1991:1). 
Franklin och Partons bok består av kapitel skrivna av olika författare med 
bakgrund i den akademiska världen, socialt arbete i praktiken och media. Boken 
är även uppdelad i fyra delar som berör olika vinklar av socialt arbete och media 
i Storbritannien, där den sista delen är mer inriktad på strategier för att komma 
ifrån den, som författarna menar, negativa medierapporteringen (ibid:2). I 
redaktörernas egna kapitel har de undersökt hur socialarbetare framställs i 
brittisk press och fått fram två mångtydiga och motsägelsefulla stereotyper. Den 
ena är socialarbetare som naiva, inkompetenta och för mesiga för att agera och 
den andra stereotypen är den auktoritära socialarbetaren som grundar sina beslut 
på fanatiska idéer snarare än fakta. Dessa stereotyper ser författarna som 
konsekvenser av synen på den offentliga sektorn, där socialarbetare får stå som 
symbol för sektorns påstådda tillkortakommanden (ibid:15).  
 
I Gunvor Andersson och Tommy Lundströms artikel Socialarbetare om 
massmedier från 2004 undersöks vad fem svenska dagstidningar har skrivit om 
socialt arbete och socialt utsatta barn och unga under 2001. Där kan det skönjas 
en kontrast mellan beskrivningen av familjernas lidande och bilden av 
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socialarbetarna som okänsliga, byråkratiska och ibland svaga eller skurkaktiga. 
Antingen har socialarbetaren misslyckats i beskyddandet av barn eller så har 
ingripandet varit alltför brutalt. Ofta dyker den bilden av socialarbetare upp i 
berättelser av dramatiska barnavårdsfall, medan vardagliga reportage om 
socialarbetare har en mer positiv klang (Andersson & Lundström 2004:6f).  
 
Ellinor Brunnberg (2001) har gjort en explorativ studie där hon har tittat på hur 
medierapporteringen i Sverige och England har påverkat dessa länders 
socialtjänster. Brunnberg har gjort intervjuer med 55 socialarbetare där ett av 
hennes fokus har varit hur socialarbetarna upplever professionens status 
(2001:35). I sin studie har hon funnit att svenska socialarbetare anser att media 
har en stor påverkan på deras arbete där media, och den publicitet som media 
ger, hjälper till att skandalisera socialtjänsten. I många fall kan denna 
skandalisering ge stora konsekvenser som kan leda till organisatoriska 
förändringar. De svenska socialarbetarna som var med i denna studie anser att 
professionen har en medel eller låg status, emellertid uttryckte mer än hälften att 
deras status har ökat under de, i genomsnitt, tolv år de arbetat inom yrket och då 
främst i förhållande till andra professioner (ibid:36ff). 
 
Carole B. Zugazaga (2006) ger, tillsammans med tre ytterligare forskare, en 
annan vinkel på medias syn på socialarbetare. Författarna beskriver sin 
enkätundersökning där 665 slumpmässigt valda socialarbetare berättar hur de 
upplever att deras yrke porträtteras i massmedia (”news media”) och 
underhållningsmedia (”entertainment media”), såsom tv-serier. Enligt studien 
upplever socialarbetarna att deras yrke porträtteras övervägande negativt i både 
underhållningsmedia och massmedia, men att underhållningsmedia ger en något 
mer positiv bild än massmedia. Socialarbetarna upplever att 
underhållningsmedia framförallt uttrycker bilden av den omsorgsgivande 
socialarbetaren bättre än massmedia (Zugazaga et.al 2006:361f).   
 
Zugazaga et. al understryker medias viktiga roll i den sociala konstruktionen av 
socialt arbete och socialarbetaren, då få människor har faktisk kontakt med 
denna verksamhet och därför bildar sig en uppfattning utifrån vad de ser och hör 
i mass- och underhållningsmedia. Eftersom allmänheten begär två extrema, 
positiva eller negativa, bilder av det sociala arbetets verklighet presenterar 
media det, vilket gör att allmänhetens uppfattning om verksamheten och de som 
utför den blir övervägande negativ. Detta kan medföra att socialarbetare får 
svårare att stödja personer, då klienterna från början har en negativ inställning 
till yrket. Författarnas råd för att vända denna trend är att socialarbetarna börjar 
utveckla en bättre mediestrategi och slutar låta media skapa de bilder av socialt 
arbete som passar media bäst (2006:362f). 
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4.2. Klienter 
Det finns en utbredd uppfattning om att socialarbetares yttersta uppgift är att 
möta människor och bistå dem med den hjälp de behöver för att hantera 
besvärliga livssituationer. Att föra vidare den kunskap och de insikter som 
socialarbetaren förvärvar genom detta arbete anses också vara en del av 
socialarbetarens ansvar (Morén 2010:18f). Utan klienters värderande av de 
sociala stödinsatserna föreligger ingen tydlig kunskap att föra vidare eller att 
arbeta förebyggande utifrån. 
 
Maria Abrahamsons rapport i socialt arbete Från var sin sida av skrivbordet från 
1991 beskriver klienter och deras handläggares bild av socialtjänstens insatser. 
Hon har intervjuat 87 klienter och 117 socialsekreterare (Abrahamson 1991:19). 
De uppfattningar som de flesta klienter uttrycker i rapporten är att 
socialsekreterarna drivs av illvilja och godtycke i sitt arbete. Klienterna känner 
sig förföljda, ifrågasatta och misstänkliggjorda av socialsekreterarna och främst 
av de som jobbar utredande (ibid:81ff). Vissa uppfattar ”socialvårdsbyrån som 
en sluten fästning, till vilken de saknade kommunikationsmöjligheter” (ibid:84). 
De klienter som får stöd av socialtjänsten i form av socialbidrag (nuvarande 
ekonomiskt bistånd) anser att socialtjänsten är deras ”sista utväg”, då de har 
prövat flera andra vägar innan (ibid:85). De klienter som är positiva till sin 
kontakt är de som har fått hjälp utanför de administrativa rutiner som 
socialtjänsten har. Insatserna blev förtroendeskapande då kontakten med 
socialsekreterarna var obyråkratisk och byggde på de behov klienterna själva 
formulerat. Här beskrivs socialsekreterarna som lyhörda och socialt stödjande 
(ibid:85f).  
 
I David S. Ribner och Cigal Knei-Paz (2002) artikel presenteras resultat från 
deras studie av familjers beskrivningar av en framgångsrik hjälprelation. Elva 
kvinnor från ”multiproblem familjer” har intervjuats och deras svar analyserats 
narrativt (Ribner & Knei-Paz 2002:379). Dessa klienter har en lång historia av 
kontakt med socialtjänsten bestående av ouppfyllda förväntningar och 
otillfredsställda behov. Nu beskriver de istället ”sina” socialarbetare som skilda 
från den sociala väldfärdsstrukturen; ”as people rather than heartless and 
faceless institutions” (ibid:385). Flera beskriver sina socialarbetare som vänner 
där relationen inkluderar närhet, flexibilitet, värme, acceptans som jämlikar, 
lyhördhet och förmågan att sprida en känsla av lugn (ibid:386). Då relationen 
stött på svårigheter associerar kvinnorna det till socialkontoret,  
bristande resurser eller om socialarbetaren varit byråkratisk och opersonlig 
(ibid:382).  
 
Christian Kullberg (1994) tar i sin avhandling Socialt arbete som kommunikativ 
praktik upp Annika Puides studie från 1986, där klienter beskriver sina 
upplevelser av kontakten med socialtjänsten. Klienterna upplever det som svårt 
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att ta kontakt med socialtjänsten då det ses som ett misslyckande och de är rädda 
för negativa reaktioner från omgivningen. Emellertid är majoriteten av 
klienterna efter kontakten med socialtjänsten nöjda med de insatser de beviljats 
(1994:29). En annan studie som Kullberg tar upp belyser att de klienter som är 
missnöjda med socialarbetare upplever det som att socialarbetaren ”antingen 
inte intresserade sig för dem eller att de på grund av att de hade för dåliga 
kunskaper helt enkelt inte förstod problemet.” (ibid:30).  

4.3. Socialarbetare och deras yrkesroll 
Socialarbetares yrkesroll formas till stor del av den akademiska utbildningen och 
av den organisation som socialarbetaren verkar inom. Därtill finns ständigt de 
moraliska reflektionerna om vad som är rätt och fel närvarande då 
yrkesutövningen sker i en nästintill privat sfär (Svensson 2008:8). 
 
I en enkätstudie gjord av Kerstin Svensson (2008), Socionomer och socialt 
arbete, undersöks hur slumpvis utvalda medlemmar ur Akademikerförbundet 
SSR och aktiva inom socialt arbete förhåller sig till sin profession. De som 
svarade på frågan om vilka egenskaper som är mest åtråvärda värderar empati, 
kompetens och tydlighet högt, medan allmänmänskliga aspekter som 
vänskaplig, snäll, regeltrogen, formell och att ha makt inte är lika eftertraktade. 
Svensson påpekar här att det är förvånansvärt att makt inte värderas högre, då en 
maktlös socionom inte kan åstadkomma mycket (2008:36f). Socionomernas 
värderande av sin makt kan ses i kontrast till hur de anser att målgruppen 
tillmäter dem makt där en stor majoritet upplever att målgruppen ser deras 
inflytande och maktutövande som stort. Däremot tror de svarande inte att 
allmänheten tillmäter dem makt i samma utsträckning som deras klienter 
(ibid:42f). Många av de svarande anser sig ha kontroll över sitt arbete, däremot 
betraktas organisationen och organiseringen genomgående som hinder i deras 
praktiska arbete. Här nämns ”hög arbetsbelastning, stress, omorganisering, 
otydlig organisation och oklara ansvarsområden” (ibid:37f).  
 
I Andersson och Lundströms artikel uttrycker socialarbetare från både utredande 
och utförande sidor av socialtjänsten, genom fokusgrupper, två olika 
ståndpunkter i förhållande till yrkets status. Vissa menar att i statushierarkin 
inom människobehandlande yrken ligger de sämst till, vilket de anser hänger 
samman med klienternas låga status i samhället. Andra socialarbetare anser dock 
att yrkesgruppen är relativt högt i rang då de sitter på ”jättemycket makt”, till 
skillnad från exempelvis lärare. Socialarbetarna diskuterar även yrkets psykiska 
belastning, svårighetsgrad och hur lite resurser det finns. Kvalitén på arbetet 
härleds till politiken, genom resurstilldelning och -fördelning (2004:9f). 
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I artikeln beskrivs även hur socialarbetare i fokusgrupperna får redogöra för hur 
de anser att media porträtterar deras yrkesroll. De berättar att socialarbetare 
antingen framställs som flummiga, oprofessionella, som fån eller som ”’en 
gestapo-agent, som tar barn från totalt ovetande människor’”. Allmänt upplevs 
media som en förmedlare av en svartvit verklighet, där dessa två 
ytterlighetsbilder presenteras i syfte att sälja (Andersson & Lundström 2004:8). 
Socialarbetarna uttrycker också att de positiva erfarenheter som människor har 
av socialtjänsten aldrig kommer fram i media och det framställs heller aldrig hur 
svårt det är att vara socialarbetare (ibid:10).  
 
Marek Perlinski (2010) beskriver i sitt kapitel i boken Att vara socionom – från 
utbildad till erfaren (Sandström red. 2010) den undersökning som han 
genomfört på 249 socialarbetare inom en Individ- och 
Familjeomsorgsorganisation i Sverige (2010:124). Vid frågan om 
socialarbetarens relation till klienten har avgörande betydelse för ett lyckat 
klientarbete, svarar majoriteten att den har det och socialarbetarna menar att de 
fokuserar på tillit, förtroende, trygghet och att skapa en allians med klienten för 
att förbättra relationen dem emellan. Perlinski framhåller att socialarbetarna 
tycker det är viktigt att inte bara vara en myndighetsutövare utan att också vara 
en medmänniska som lyssnar på klienten (ibid:127f). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt introduceras studiens teoretiska utgångspunkter i form av 
socialkonstruktionism och Norman Faircloughs (1998, 2003) idéer om diskurs. 
Tyngdpunkt finns på de teoretiska aspekterna av perspektiven, där Faircloughs 
traditionella kritiska diskursanalys tillvägagångssätt samt de två centrala 
perspektiv inom den kritiska diskursanalysen som denna studie tagit fasta på, 
jämförelse mellan diskurser och ifrågasättande av maktförhållanden, också 
presenteras. 

5.1. Socialkonstruktionism 
För att analysera vårt material är vi inspirerade av den kritiska diskursanalysen 
som metod. Diskursanalysen bygger på det vetenskapliga perspektivet 
socialkonstruktionism (Burr 2003:1). Studiens socialkonstruktionistiska 
utgångspunkt är hämtad från psykologiprofessor Viven Burrs (2003) klassiska 
bok Social constructionism där hon beskriver socialkonstruktionism som en 
tanke om att människors kunskap om verkligheten är konstruerad och alltså inte 
objektiv, även om den uppfattas som det av oss (2003:6).  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär ett intresse för människors 
konstruktion av synen på verkligheten, men också att denna syn är en del av 
deras sociala, historiska och kulturella sammanhang (Patton 2002:96f). 
Människors konstruktioner av verkligheten är styrda av maktrelationer vilka 
bestämmer normer för vad som är tillåtet att göra och hur människor ska 
behandla varandra. Språket spelar här en stor roll i att konstruera verkligheten 
(Burr 2003:3f, 8).  

Vår tolkning av socialkonstruktionismen som utgångspunkt är att liksom de 
föreställningar som framkommer i studien, är även det vi framställer och 
beskriver präglat av konstruktioner vilket gör att vi aldrig kan vara neutrala och 
ställa oss utanför vår kontext. Detta att aldrig kunna vara helt objektiv är även 
något som Fairclough lyfter (2003:14). 

5.2. Faircloughs kritiska diskursanalys 
Fairclough (2003) definierar i sin bok Analysing discourse diskurs som olika 
perspektiv vilka människor ser världen utifrån och som påverkas av faktorer 
som social och personlig identitet samt sociala relationer (2003:124). Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) presenterar en något annorlunda 
syn på Faircloughs diskursbegrepp, vilket även det på ett bra sätt går i linje med 
studien, diskurs är då ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 
bestämt perspektiv” (2000:72). Winther Jørgensen och Phillips diskuterar även 
Faircloughs syn på diskurs som en form av social praktik, vilken är dialektisk då 
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den både reproducerar och förändrar samt formas av exempelvis maktrelationer 
(ibid:71).  

Då vi valt Burrs socialkonstruktionism som utgångspunkt för studien är också 
hennes definition av diskurs relevant att diskutera, eftersom hon, liksom 
Fairclough, tar avstamp i Michel Foucaults diskursbegrepp (Burr 2003:170). 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det människor säger eller 
skriver manifestationer för diskurser med ett ursprung i den diskursiva kultur 
som personen befinner sig i, det är således inte faktiska uttryck för 
människornas egna åsikter eller känslor (ibid:65f).  

Kritisk diskursanalys är en textorienterad diskursanalys (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:71) där texterna analyseras utifrån tre steg som Fairclough (1998) 
presenterar i sin bok Language and Power (1998:24): 
1. Beskrivning – textens formella egenskaper 
2. Tolkning – relationen mellan texten och interaktion  
3. Förklaring – relationen mellan interaktion och social kontext  
Språket i texterna ses inte som en neutral förmedlare av fakta, utan ett nätverk 
genom vilket verkligheten konstrueras (Fairclough 2003:24) och även som en 
form av social praktik, en del av samhället och en socialt villkorad process 
(Fairclough 1998:22). Intresset för språket i texterna är central i kritisk 
diskursanalys och innebär att analysmetoden blir väldigt språkteoretisk, där 
grammatiska element såsom modalitet analyseras. När modalitet undersöks 
fokuserar analytikern på talarens val av grad av instämmande i en sats och vilka 
konsekvenser detta får för diskursens konstruktion (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:87f).  

Den kritiska diskursanalysen blir ett kraftfullt redskap för att beskriva och förstå 
människors föreställningar om ett visst fenomen, eftersom målet med 
diskursanalys är att synliggöra de framställningar som människor gör av 
fenomen och hur dessa framställningar har åstadkommits (Burr 2003:63). 

5.2.1. Centrala perspektiv 
När en diskurs gör att dess framställning av ett område eller fenomen får status 
som sanning eller som något naturligt dominerar den över andra diskurser 
(Magnusson 1998:31ff). Enligt Malin Sveningsson et. al. (2003) ger kritisk 
diskursanalys en möjlighet att koppla analysen till andra teorier och diskurser, 
vilket i sin tur gör det möjligt att jämföra den diskurs som framträder med 
dominerande och alternativa diskurser (2003:141). I slutändan kan det gå att 
upptäcka diskursordningar och synliggöra kampen mellan olika diskurser, som 
exempelvis den nyliberala konsumtionsdiskursen vilken utmanar 
välfärdsdiskursen som dominerande i sjukvårdsfrågor (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000:76).  
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En kritisk diskursanalys lägger stor vikt vid just det kritiska, där analytikerna har 
ett uttalat intresse för att klargöra ojämlikhet och bidra till social förändring 
(Sveningsson et al. 2003:141). Det finns även en inneboende vilja att avslöja den 
diskursiva praktikens roll i obalanserade maktförhållanden, såsom de mellan 
etniska minoriteter och majoriteten samt mellan kvinnor och män (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:69f), vilka kan tolkas som uttryck för ojämlika 
maktförhållanden inom en diskurs.  

I vår studie undersöks fenomenen socialtjänsten och socialarbetare och vi tillåts 
genom den kritiska diskursanalysen ifrågasätta och jämföra de diskurser om 
fenomenen som framträder. Vi kan då synliggöra eventuella maktförhållanden 
både mellan och inom de olika diskurserna. 
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras de överväganden som gjorts kring urval, 
datainsamlingsmetod och analysmetod. Vi redogör också för de etiska aspekter 
vi tagit hänsyn till innan och under studien samt reflektioner om vår egen 
förförståelse. 

6.1. Urval och datainsamling  
I enlighet med forskningsfrågan, som berör människors föreställningar om 
fenomen, har vi genomfört en kvalitativ studie (Patton 2002:47). Enligt Michael 
Quinn Patton (2002) är människors subjektiva upplevelser av världen intresset 
för den kvalitativa studien och beskrivningar av dessa upplevelser samlas in i 
form av intervjuer, observationer och/eller dokument (2002:47, 4). 

Den empiri som använts är diskussionsinlägg på Flashback Forum och är 
således statiska texter, till skillnad från texter som skrivs i realtid (Sveningsson 
et. al 2003:119f). De som skrivit inläggen är enligt vår vetskap över 18 år 
eftersom det är den erfordrade åldern för ett medlemskap på Flashback Forum, 
vilket i sin tur är ett krav för att kunna skriva inlägg (URL 2). 

Empirin samlades in genom en sökning på orden ”socialtjänst” och 
”socialarbetare” på Flashback Forums sökfunktion. Ett kriterieurval 
genomfördes, vilket innebar att vi endast samlade in data som uppfyllde tre 
förutbestämda kriterier av vikt för studiens syfte. Detta urval gav empiri som är 
av intresse för studien, vilket bidrar till att säkerställa kvalitén på materialet 
(Patton 2002:238). Vi valde följande kriterier: 

‐ Publicerade mellan 2006-2011 
‐ Berör svensk socialtjänst och svenska socialarbetare  
‐ Uttrycker en föreställning om socialtjänsten och/eller socialarbetare 

Med kriteriet att inlägget ska uttrycka en föreställning menar vi att 
inläggsförfattaren direkt skriver kring socialtjänsten och/eller socialarbetare eller 
i sin utläggning kring något annat fenomen ändå uttrycker en föreställning om 
socialtjänst och/eller socialarbetare, vilket skiljer sig från inlägg där författaren 
endast nämner orden. Vi valde den svenska kontexten till våra inlägg då denna 
känns mest relevant för vår studie. Vi valde även att avgränsa oss ytterligare 
genom att endast läsa ursprungsinlägget och de 50 första diskussionsinläggen 
vilka har blivit publicerade inom en femårsperiod. Denna avgränsning gjorde vi 
dels för att en tråd kan ha flera tusen inlägg men mestadels för att denna mindre 
mängd empiri underlättar för en djupare analys (Patton 2002:230). 

Vid sökning på ordet ”socialtjänst” fick vi 280 träffar där en tråd varierade från 
att ha ett till 30 707 inlägg. Av dem blev urvalet 269 inlägg. Vid sökning på 
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ordet ”socialarbetare” fick vi 320 träffar där en tråd varierade från att ha ett till 
111 312 inlägg. Av dem blev urvalet 303 inlägg. Således bestod vår empiri av 
572 inlägg, som kodades, kategoriserades och analyserades. 

6.2. Förförståelse  
I vår förförståelse ingår självfallet våra egna föreställningar kring socialtjänsten 
och socialarbetare som vi har tagit del av genom både vår bakgrund och vår 
utbildning till socionomer. Innan vår socionomutbildning hade vi en syn på 
socialtjänsten och socialarbetare präglad av vår uppväxt, det vill säga inga större 
tankar kring dessa fenomen eftersom vi inte haft direkt eller medveten kontakt 
med dem. Under utbildningen utvecklades vår syn och formades till en mer 
kunskapsbaserad föreställning. Vi har särskilt under utbildningen tagit till oss de 
socialkonstruktionistiska idéerna, vilket påverkat vårt val av dem som grund till 
denna studie. Arbetet med studien omkonstruerade våra föreställningar 
ytterligare, möjligen mer än vad vi först trott. Vi påstår inte att vi övertagit de 
föreställningar som vi har funnit på Flashback Forum, men de har definitivt 
influerat dels hur vi skrivit och framställt vår uppsats och dels våra reflektioner 
över vår framtid som socialarbetare. 

Då vi själva använder Internet dagligen och ofta är inne på olika Internetforum 
är det också en del av vår förförståelse som vi inte har kunnat bortse ifrån under 
studien. Denna förförståelse visade sig ha fördelar under insamlingen och 
analysen av studiens data, då vi kunde förstå det speciella språk som existerar på 
Flashback Forum. I studien har vi försökt låta empirin vägleda analysen i större 
grad än teorin, vilket gör att det blir en viktig uppgift att balansera, den inom 
diskursanalysen till viss del problematiska, förförståelsen med subjektets stora 
roll i den mer induktiva ansatsen. Emellertid har en reflektion och diskussion 
kring detta ägt rum under studiens gång och vi har således ständigt varit 
medvetna om vår förförståelses eventuella inverkan på studien.  

6.3. Etiska överväganden 
I vår studie har flera etiska aspekter beaktats, många beroende på den kontext vi 
valt att studera – Internetforum. De etiska övervägandena har till stor del gjorts 
utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (URL 4) som gäller inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, dessa principer är utformade som 
fyra krav: konfidentialitets-, samtyckes-, informations- och nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet innebär bland annat att de informanter som ingår i 
studien ska vara anonyma, detta krav anser vi är uppfyllt då användarna som 
författat diskussionsinläggen har anonymiserats genom att tilldelas varsin siffra. 
Det går emellertid att spåra de citat vi använt i vår resultatredovisning då det 
citerade materialet finns lagrat elektroniskt på Internet och genom en enkel 
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sökning går att spåra tillbaka till den ursprungliga källan (jmf. Bromseth 
2002:44). Vi har däremot valt att inte ändra i citaten eller utesluta dem från vårt 
resultat då en sökning på dessa citat inte leder till information om en riktig 
person utan till en offentlig sida där användaren redan har anonymiserat sig 
själv. På Internetforumet Flashback Forum finns dessutom regler som förbjuder 
en användare att avslöja en annan användares riktiga identitet om den skulle 
komma till personens kännedom (URL 2). 

Informationskravet innebär att informanterna ska få information kring att en 
studie ska genomföras, vad syftet med studien är och hur den ska genomföras. 
Informanterna ska även veta att de kan avsluta sitt deltagande i studien när de 
vill. Samtyckeskravet innebär i sin tur att ett godkännande måste ges av 
informanterna. Vi har valt en forskningskontext, vilket är ett Internetforum med 
en offentlig karaktär där vem som helst kan ta del av de inlägg som skrivs, där vi 
inte har direkt kontakt med de som skrivit inläggen. Detta gör att det inte kan 
sägas föreligga något etiskt hinder för att forska på forumet. Innan 
datainsamlingen genomfördes skickade vi ett mail till Flashback Forums 
webmaster där vi informerade om studien och lämnade våra kontaktuppgifter 
(jmf. Sveningsson et. al. 2003:179). Mailet genererade inte något svar, men vi 
anser att vi i och med detta har tillgodosett informationskravet. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, går ut på att uppgifter från den studie som 
genomförs endast får användas i forskningssyfte och inte i exempelvis 
kommersiellt bruk. Då materialet som insamlats till studien ligger till grund för 
endast denna studie och inte kommer användas eller utlånas till annat syfte, 
anser vi detta krav uppfyllt. 

Vi har även tagit del av The Association of Internet Researchers (AoIR, 2002) 
etiska riktlinjer, vilka har framtagits för att stödja Internetforskare i deras etiska 
överväganden. I AoIRs etiska riktlinjer tas en rad frågor upp som forskare bör 
ställa inför forskning på Internet. Bland annat diskuteras ifall det är lämpligt att 
informera en stor grupp som kommunicerar i exempelvis ett diskussionsforum 
om att det pågår forskning där, eller om forskaren bör informera moderatorn av 
gruppen (URL 3). Riktlinjerna tar även upp frågan om privat kontra offentlig 
kommunikation på Internet, där det fastslås att det inte finns en lika stor 
skyldighet att respektera den enskilde och dess konfidentialitet ifall personen 
kan sägas vara medveten om att kommunikationen är offentlig, som till exempel 
på ett Internetforum (URL 3).  

6.4. Analysmetod  
I linje med studiens syfte används en analysmetod inspirerad av diskursanalys 
och då främst Faircloughs kritiska diskursanalys. Här nedan presenteras hur 
studien praktiskt har använt sig av dessa idéer.  
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Som beskrivits i Teoretiska utgångspunkter innebär Faircloughs kritiska 
diskursanalys en trestegs-textanalys som skiftar mellan vad som är i texten och 
diskursen bakom texten (1998:110). Vår studies syfte är att med hjälp av delar 
ur den kritiska diskursanalysen forma en diskurs av de texter vi analyserat, 
vilket gör att vi i de senare stegen av analysen frångår Faircloughs idéer. Vi har 
exempelvis inte tillmätt språket i texterna den centrala betydelse som 
traditionella kritiska diskursanalytiker gör, förutom att vi med hjälp av 
nyckelord i texterna urskilt de föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare som finns där. Faircloughs kritiska diskursanalys första steg, 
Beskrivning, har vi använt oss av i och med vår kodning, kategorisering och 
tematisering av empirin. Vi har dock valt en friare kodning och kategorisering 
som mer utgått från materialet än varit teoristyrt.  

Inför analysen upprättades ett kodschema med ett enkelt tydliggörande av 
studiens syfte, vilket innebar att diskussionsinläggen skulle kodas efter om de 
innehöll en föreställning om socialtjänsten och/eller socialarbetare. Kodningen 
genomfördes sedan praktiskt och vi kodade föreställningarna väldigt nära texten, 
det vill säga vi tog ut den centrala och faktiska föreställningen utifrån nyckelord 
i inläggen. Vi skapade därefter kategorier, även de med utgångspunkt i 
materialet, i vilka vi kategoriserade koderna. Slutligen skedde en tematisering av 
empirin, vilket resulterade i de fyra teman som presenteras under Resultat. 

Nästa steg i analysen var att samla föreställningarna om socialtjänsten och 
socialarbetare till en diskurs. Denna har vi sedan jämfört med de tre rådande 
diskurserna kring samma fenomen. Här har vi till viss del analyserat de 
intressen, maktanspråk och normer som kan tänkas finnas i texterna och således 
fokuserat på en mer traditionell kritisk diskursanalys (Berglez 2000:198). Vårt 
angreppssätt är vanligt i diskursteoretisk forskning, då det inte finns en given 
analysmetod och varje studie måste anpassa sina begrepp och metoder utifrån 
det problem som studien behandlar (Howarth 2007:151). Detta är möjligt även i 
kritisk diskursanalys, så länge kopplingen mellan texten som analyseras, den 
diskursiva praktiken och den sociala kontexten inte tappas bort (Sveningsson et 
al. 2003:146). Studien har i ett försök att tillfredsställa detta, genom jämförelse 
och fördjupad diskussion, analyserat de maktförhållanden som finns inom och 
mellan diskurserna kring socialtjänsten och socialarbetare. 
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7. Resultat och inledande analys 
Den inledande analysen innebar att vi kodade, kategoriserade och tematiserade 
empirin samt gjorde en första tolkning av innebörden i föreställningarna om 
socialtjänsten och socialarbetare på Flashback Forum. Här presenteras de fyra 
teman, med underteman, som framträdde under resultatanalysen: 

Misstro mot socialtjänsten och socialarbetare 
Manipulation och partiskhet 
Resursslöseri 
Kidnappning kontra försummelse 
Världens socialtjänst 
Drogkonservatism 
Inkompetenta psykopater 

Socialtjänsten och socialarbetares verksamhet 
Byråkratisk myndighetsutövning 
”Samhällets drägg” 
Socialarbetare är inte lärare 

Socialtjänsten, socialarbetare och kön 
Batikhäxan 
Män som skurkar 
”Så jävla låg status” 

Tilltro till socialtjänsten och socialarbetare 

7.1. Misstro mot socialtjänsten och socialarbetare 
De flesta av samtliga föreställningar om socialtjänsten och socialarbetare som 
står att finna på Flashback Forum uttrycker någon form av misstro mot dessa. 
Temat misstro mot socialtjänsten och socialarbetare är indelat i sex underteman; 
Manipulation och partiskhet, Resursslöseri, Kidnappning kontra försummelse, 
Världens socialtjänst, Drogkonservatism samt Inkompetenta psykopater. 

7.1.1. Manipulation och partiskhet 
Detta undertema rymmer allt ifrån strategitips för hur det går att lura 
socialtjänsten och skydda sig mot dem till att socialtjänsten och socialarbetare är 
de som lurar och manipulerar. En vanlig föreställning är att socialtjänsten och 
socialarbetare skapar en maktobalans där klienter blir offer för deras tvivelaktiga 
maktutövning.  

”JAg tycker inte ett jävla dugg synd om socialtjänstemän som har ENORM makt, och 
förstör livet för många och vägrar ta ansvar.” 278 

Till denna maktutövning hör socialtjänstens förmåga att vrida och vända på 
saker till sin fördel och stå fast vid, en i användarnas ögon märklig, åsikt. I linje 
med denna föreställning florerar uppmaningar om att användare bör spela in 
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samtal med socialtjänsten, för att ”de gör en jäkla skillnad då allt ska på papper 
sen” som 231 uttrycker det. 

En annan vanlig föreställning är att socialtjänsten och socialarbetare kan och bör 
manipuleras. Här finns en rad beskrivningar kring hur lättlurade de är och att det 
lönar sig att ljuga för dem. I denna föreställning tycks klienten ha mer makt, då 
socialtjänsten får stå som offer för lögnerna och manipulationen.  

”Med manipulation och smink och alla möjliga trick kan man nog lyckas lura socialen” 
251 

Detta tema rymmer även föreställningen om att socialtjänsten mobbar folk och 
stämplar dem. Frågan är vad denna stämpling innebär och vilken typ av stämpel 
socialtjänsten sätter på människor. Det som säkert går att säga är att denna 
stämpel har en negativ klang.  

”Är man stämplad hos socialen, oavsett om det är missbruksproblem, barnmisshandel eller 
vanvård av barn, så har man väldigt svårt att få upprättelse (...)” 165 

165 anser att stämpeln ges efter att en viss problematik har kommit till 
socialtjänstens kännedom. Här tycks stämpeln vara mer synlig för socialtjänsten 
än utåt, man är stämplad hos socialen, vilket anses problematiskt då det är svårt 
att bli av med den. Kanske syftar 165 på att om socialtjänsten en gång 
omhändertagit ett barn är det svårt för föräldrarna att bevisa att de kan ta hand 
om barnet igen. Andra användare ser stämpeln som mer problematisk utåt, då 
socialtjänsten stämplar folk som sedan får dåligt rykte i sin familj eller 
omgivning.  

Ytterligare en föreställning som visar på misstro mot socialtjänsten och 
socialarbetare exemplifieras på ett tydligt sätt i 366 uttalande nedan. 

”Till råga på allt så kommer jag nog förlora också pga. en socialtjänst medarbetare inte 
gillar mig (…)”  366 

Denna föreställning om att socialarbetarens relation till sin klient har en 
avgörande roll i ett ärendes utgång visar på en misstro gentemot socialarbetares 
objektivitet. Andra användare uttrycker samma oro och dessutom en 
föreställning om att socialarbetare lyssnar på skvaller om sina klienter och låter 
detta påverka utredningar. Problemet med konstruktionen av den partiska 
socialarbetaren beskrivs väl av 74: 

”Ja, då står vi faktiskt inför en partisk yrkeskår inom en byråkrati vars opartiskhet är av 
fundamental betydelse för att den representativa demokratin efterlevs.” 74 

I flera inlägg diskuteras socialtjänstens sekretess och tystnadsplikt, med i många 
fall gedigen kunskap kring vad de innebär. Många är också de användare som 
anser att sekretessen ofta bryts och att socialarbetare ”skvallrar”, sinsemellan 
och med andra aktörer. Det tycks finnas två sidor av sekretessens skydd, den 
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skyddar klienter vilket upplevs positivt, men den skyddar också socialtjänsten 
vilket upplevs negativt. 136 uttrycker föreställningen om att sekretess är något 
de gömmer sig bakom: 

”personligen anser ja att sekretessen är ett aber, den faktiska verkan av den är att 
socialsekreterare gömmer sig bakom den, och när den sen tar slut så drar man till med 
preskriberings lagar i stället” 136 

Synen på socialtjänsten som manipulerande och maktmissbrukande kan även 
uttydas ur användarnas olika synonymer till socialtjänsten, där 188s uttryck 
känns intresseväckande:  

”Familjen KAN hjälpa dess medlemmar med de individuella behoven. Samhällets 
kärleksministerium begriper absolut ingenting av sådant.” 188 

Här kan betydelsen av socialtjänsten som ”Samhällets kärleksministerium” 
diskuteras. Vid en första anblick kan uttrycket verka inbjudande, men vid 
eftertanke kan en ironi skönjas med en underliggande föreställning om 
socialtjänstens intrång i personers privata kärleksrelationer. 188 upplever att 
familjen bättre förstår sina behov än socialtjänsten och att socialtjänsten inte bör 
lägga sig i sådant de inte har att göra med, något som det blir tydligt att 188 
anser att de gör. 

7.1.2. Resursslöseri 
De fåtal användare som uttalar sig i ekonomiska termer kring socialtjänsten 
menar att socialtjänsten kostar samhället mycket pengar. Det råder en konsensus 
kring att socialtjänsten och dess verksamhet finansieras av skattepengar och att 
detta i viss mån ses som ett slöseri.  

”För att de flesta socionomer är vänsterpack som på jobbet därtill lyckas spendera mer 
skattepengar än göra faktisk nytta.” 79 

Några inlägg diskuterar även socialtjänstens egen ekonomi och det faktum att de 
har bristande resurser. Här finns således en motsättning mellan föreställningen 
att socialtjänsten å ena sidan får för mycket skattemedel och å andra sidan har 
för lite resurser att bedriva verksamhet med. 

7.1.3. Kidnappning kontra försummelse 
En stor andel Flashbackanvändare diskuterar socialtjänstens omhändertagande 
av barn där de använder olika benämningar på denna insats. Det vanligaste 
uttrycket är förvisso omhändertagande, men det beskrivs också i stor 
utsträckning hur socialtjänsten tar, kidnappar och stjäl barn från sina föräldrar. 
Detta visar på en tydlig negativ inställning till placeringar av barn då det 
beskrivs som synonymt med en brottslig handling där socialtjänsten är kriminell 
och barn, och viss mån även föräldrar, är offer. 
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”Detta fall är för övrigt inte helt olikt fallet när socialgangstrarna kidnappade en unge 
för att en skruvad gymnastiklärare tyckte att han var för fet och jämställde det 
"barnmisshandel".” 18 

18:s uttalande kan tyckas väl dramatiskt, men detta citat är ingen ovanlig 
företeelse när användare diskuterar socialtjänstens vård och omhändertagande av 
barn. I samklang med att socialtjänsten tar barn finns föreställningen om att 
omhändertaganden sker för lättvindigt och utan motiv. Det finns dock också ett 
flertal kontrasterande föreställningar om att socialtjänsten endast omhändertar i 
nödfall eller till och med för sällan. 252 ger ett illustrativt exempel på 
föreställningen att socialtjänsten inte omhändertar utan grund. 

”Socialen här i Sverige åker inte bara runt och plockar upp barn då de anser att barnen 
har fått bara mackor som kvällsmat.” 252 

Användare som diskuterar socialtjänstens mer allmänna vård av barn är överens 
om att socialtjänsten inte lyssnar på barn och inte tar väl hand om dem. Det 
förekommer fåtalet föreställningar om att socialtjänsten hjälper barn, och då i 
sammanhang som beskriver socialtjänstens arbetsuppgifter. Detta kan tolkas 
som en neutral inställning, till skillnad från den mer positivt värderande, men än 
mer sällsynt förekommande, föreställningen att de skyddar barn.  

7.1.4. Världens socialtjänst 
”Som hela världens socialbyrå kan vi snart säga goodbye till vår tidigare välfärd.” 280 

”Tyvärr satsade vi på en världsomspännande socialtjänst :( ” 316 

Bilden av Sverige som 280 och 316 beskriver är inte den enda i sitt slag. Andra 
användare uttrycker även de en underliggande föreställning om en socialtjänst 
med hela världen och dess olika nationaliteter som klienter. Det intressanta med 
dessa slags uttalanden är för vår studie inte vad de säger om Sverige eller 
invandring, utan snarare hur man använder socialtjänsten som ett begrepp med 
den underliggande betydelsen att socialtjänsten arbetar med invandrare och att 
detta värderas negativt. 

”Tyvärr är många utav dem ovanligt kräsna med att dela ut socialbidrag särskilt till 
hederliga svenskar medan svartjobbande araber kan få ut socialbidraget hur lätt som helst 
trots att de har parkerat BMW:en utanför socialsekreterarens fönster och bär på en stor 
guldkedja.” 39 

I samklang med föreställningen om att socialtjänstens klientel till stor del består 
av invandrare finns ett utbrett missnöje mot, vad Flashbackanvändarna anser är, 
socialtjänstens prioritering av invandrare. Här ställs ”svenskars” välstånd mot 
andra etniska grupper, särskilt nämns människor från Mellanöstern och olika 
afrikanska länder. Det är som i citatet ovan vanligt att direkt uttrycka denna 
föreställning, en del väljer dock att i mer förtäckta ordalag påvisa sin upplevelse 
av att invandrare prioriteras. Detta kan ske med påståenden som att 
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socialtjänsten aldrig tar till tvångsåtgärder mot personer med annan etnisk 
bakgrund än den svenska, med undermeningen att detta görs mot ”svenskar”. En 
förklaring till socialtjänstens agerande hävdar användarna är att de inte vill neka 
invandrare av rädsla för olika repressalier.  

7.1.5. Drogkonservatism 
Ett stort antal Flashbackanvändare uttrycker en föreställning kring socialtjänsten 
och socialarbetares inställning till narkotika. I princip alla användare är överens 
om att socialtjänsten och socialarbetare är emot narkotika, utan att närmare 
specificera vad detta ”emot” innebär. Majoriteten har upplevelsen att 
socialarbetare inte har insikt i livet som narkoman och hur det är att ta droger.  

”Kalle 18röker på, han är en helt vanligt grabb med jobb utbildning och allt som du själv 
verkar definiera som en sund människa, men när grisarna får tag på honom så är han 
sinnessjuk och det måste han spendera tid på att förklara för en socialarbetare att han inte 
är, vilket bara får honom att verka mer sjuk när han sitter där och förespråkar något som 
han älskar som råkar vara olagligt och så tar det ännu mer pengar.” 150 

Som 150 illustrerar är användarnas föreställning att socialarbetare har starka 
åsikter om människor som tar droger, även om alla användare inte anser att 
socialarbetare ser narkotikaanvändare som ”sinnessjuka”. Det framkommer ur 
materialet en bild av att den ”vettiga” socialarbetaren är någon som har en mer 
liberal inställning till narkotika och att denna socialarbetare är sällsynt. 

7.1.6. Inkompetenta psykopater 
Socialarbetares åsikter, känslor och kunskap, är föremål för en stor diskussion 
på Flashback Forum. Något som ofta nämns är deras politiska ståndpunkter 
vilka upplevs vara åt vänster, i några fall med främlingsfientliga inslag. I linje 
med detta förknippas socialarbetares åsikter med uttrycket ”PK” vilket står för 
politiskt korrekt, detta ord används i flera olika sammanhang och Flashback 
Forum användarna definierar inte vad de menar med uttrycket. 

”(…) dessa inkompetenta människor på socialtjänsten” 1 

”Huvudinriktning flummeri” 34 

Socialarbetare beskrivs som naiva, flummiga, fega, inkompetenta samt 
okunniga. De anses dåliga på att sköta sitt arbete och gör många fel och misstag. 
Några användare uttrycker en upplevelse av att socialtjänsten felbehandlar och 
att utredningarna brister på olika sätt. Det är dock inte märkligt att socialarbetare 
upplevs som inkompetenta och okunniga då deras utbildning inte ses som 
förberedande inför yrkeslivet och då detta yrkesliv inte anses kräva någon 
utbildning. 
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”(…) arbetsuppgifterna är av den kategorin att folk i soffan ibland häver ur sig att de kunde 
göra samma sak utan utbildning” 60 

Vissa användare uttrycker också sitt ogillande gentemot socialarbetare med ord 
som ”idioter”, ”skitfolk” och ”patrask”. I linje med den allmänna misstro mot 
socialtjänsten och socialarbetare som tycks råda på Flashback Forum är det 
också vanligt att användare hobbydiagnostiserar socialarbetare i sina inlägg som 
till exempel ”pedofilsadistiska” eller ”rena jävla psykopater”. Som i citatet 
nedan är det också många som uttalar en föreställning om att världen skulle vara 
bättre utan socialarbetare. 

”En kula i huvudet på varenda en av de här jävla idioterna så hade samhället varit ett 
betydligt bättre och säkrare ställe att leva i” 18 

Något som kan ses som en effekt av misstron och synen på socialtjänsten som 
inkompetent är de användare som uttrycker önskemål kring vad socialtjänsten 
bör göra, vilket visar på föreställningen om att socialtjänsten inte är bra nog 
idag. Ett exempel på en föreställning om vad som skulle göra socialtjänsten 
bättre är ifall ”socialtjänster konkurrerade med varandra” (301). Detta kan dels 
tolkas som att de ”tjänster” som socialtjänsten tillhandahåller bör konkurrera och 
dels som att de olika socialkontoren som finns i landet bör konkurrera om 
klienter.  

7.2. Socialtjänsten och socialarbetares verksamhet 
Detta tema rymmer tre underteman; Byråkratisk myndighetsutövning, 
”Samhällets drägg” samt Socialarbetare är inte lärare, vilka alla beskriver 
föreställningar om socialtjänsten och socialarbetares verksamhet. 

7.2.1. Byråkratisk myndighetsutövning 
Förutom att omhänderta och skydda barn finns en stor mängd föreställningar om 
de olika arbetsuppgifter som socialtjänsten och socialarbetare utför. Majoriteten 
av Flashbackanvändarna presenterar en utredande bild av socialtjänstens 
verksamhet, medan de behandlande och utförande delarna av verksamheten inte 
uppmärksammas i lika stor utsträckning. Att socialtjänsten och socialarbetare 
utreder och ger bidrag samt boende är den överlägset dominerande 
föreställningen liksom att de gör bedömningar och tar emot anmälningar.  

I den mer behandlande och utförande typen av föreställningar om socialtjänsten 
uppmanar inläggsförfattarna andra användare att vända sig till socialtjänsten då 
de hjälper folk. Mer specifikt beskrivs det här att socialtjänsten och 
socialarbetare behandlar, samtalar samt ger råd och tips. Det finns också en 
vanlig föreställning om att de hjälper människor in i missbruksvård av olika 
slag.  
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”(…) socialarbetare som kan hjälpa till med boende, missbruksvård, cash och kontakt 
med andra myndigheter.” 135 

135 beskriver i denna mening de olika uppgifter som är vanligast att förknippa 
med socialtjänsten och socialarbetare i inläggen. 

Majoriteten av socialarbetare arbetar enligt Flashbackanvändarna som 
socialsekreterare, kurator, enhetschef och handläggare. De är i stor utsträckning 
anställda inom den offentliga sektorn och endast ett fåtal arbetar i privat regi. 
Yrket socialarbetare jämförs ofta med andra yrkesgrupper, de vanligaste är 
psykologer och beteendevetare. Vissa anser att socialarbetare har en snarlik 
utbildning och utför snarlika arbetsuppgifter som dessa två, andra hävdar 
motsatsen. Dock är användarna i stor utsträckning ense om att det finns en viss 
norm för hur socialarbetarens yrkesroll ser ut. Flertalet användare kallar 
socialarbetare för ”byråkrater”, då en vanlig föreställning om socialtjänsten är 
att den är en statlig byråkrati. 

”De flesta socionomer blir socialsekretare, biståndshandläggare, kuratorer, kriminalvårdare 
(med additional betald utbildning) eller handläggare (byråkrat) inom staten (t.ex. 
socialdepartementet, försäkringskassan, migrationsverket)” 47 

Förutom de olika föreställningarna om vad socialtjänsten och socialarbetare gör 
eller arbetar som märks i inläggen en stor kunskap och medvetenhet kring de 
lagar som reglerar den verksamhet som inte bygger på frivillighet. Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall är begrepp som ofta nämns och beskrivs i termer av att socialtjänsten 
”gör LVM” eller ”utreder LVU”. Det märkbara här är att den lag som styr 
verksamheten som bygger på frivillighet, Socialtjänstlagen, sällan eller aldrig 
omnämns.  

”Hade också lvu och lsu under ett par år. Fan aldrig fått ett bra bemötande från soc. Bryr 
sig inte ett skit, spärrar in en och låtsas som man inte finns när man är vuxen:|” 192 

7.2.2. ”Samhällets drägg” 
På Flashback Forum florerar många föreställningar om vem det är som får ta del 
av socialtjänstens verksamhet. En bild av den typiske klienten som ”samhällets 
drägg”, med ”lågt IQ” och missbruks- eller psykiska problem växer fram ur 
materialet. Två vanliga klientgrupper, som anspelar på etnicitet, är ”white trash” 
(”WT”) och kort och gott invandrare. 

”Jag skulle rekommendera dig till att bli handläggare på socialen. Där kan du slå 
(blend)rökande, blekfeta WT morsor på fingrarna, när de bölar om att Kevin och Ronny 
minsann behöver mat!” 50 

”(…) de får stå och trängas med halva mellanöstern på socialkontoret” 321 
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Det finns också föreställningar om de krav som socialtjänsten ställer för att folk 
ska vara berättigade stöd. Det viktigaste är enligt användarna att ”uppföra sig” 
och vara ”sympatisk”, vilket 38 ger ett exempel på motsatsen till: 

”Men om du lallar in och ut, ljuger, är våldsam eller pundar på hem etc, då får du ingen 
behandling (...)” 38 

7.2.3. Socialarbetare är inte lärare 
I några inlägg på Flashback Forum används socialarbetare som ett begrepp 
vilket egentligen inte syftar på socialarbetare i sig, utan hänvisar till de 
egenskaper som anses stereotypa för dem. Användarna behöver inte förklara vad 
de syftar på med begreppet, utan betydelsen av det tycks vedertagen. Det går att 
urskilja ett mönster i när och i vilka sammanhang begreppet socialarbetare 
används: när andra yrkesgrupper har kommit ifrån de arbetsuppgifter som 
traditionellt förknippas med det yrket.  

”Helt avgörande är att man förbättrar arbetsmiljön, främst den sociala, så att läraren får 
syssla med sitt ämne och inte med att vara socialarbetare.” 303 

Här definierar 303 vad en socialarbetare är och gör genom att beskriva vad en 
lärare inte bör göra. De förväntningar som 303 har på socialarbetare kommer 
således till uttryck i och med föreställningen om vad lärare förväntas arbeta 
med. Detta går igen i de övriga användarnas liknande tillämpning av begreppet 
socialarbetare, där jämförelser även görs med yrken som vaktmästare och polis.  

7.3. Socialtjänsten, socialarbetare och kön  
Temat rymmer tre underteman; Batikhäxan, Män som skurkar samt ”Så jävla 
låg status” vilka på ett bra sätt beskriver de föreställningar om socialtjänsten, 
socialarbetare och kön som finns på Flashback Forum. 

7.3.1. Batikhäxan 
Bland inläggen på Flashback Forum finns en klar dominans av feminina 
benämningar på socialarbetare, där ”sockärring”, ”soctant” och varianter på de 
uttrycken samt ”batikhäxa” är de vanligaste. Den enda rent maskulina 
benämningen på socialarbetare är den som 9 skriver: ”socialgubbe”. I de allra 
flesta fall konstruerar användarna på detta sätt socialarbetaren som kvinna, vissa 
skriver även ut ”tanterna från soc” eller ”kvinnlig socialarbetare”. 

”(…) 2 kvinnliga social käringar som utredde fallet” 227 

Könsneutrala benämningar på socialarbetare existerar, om än inte i samma 
utsträckning, och här märks särskilt ”socialarbetare”, ”socionom” och 
”socialsekreterare”. En användare skriver ”socialtjänstemän/-kvinnor”, vilket 
hos den personen visar på en medvetenhet kring att socialarbetare kan vara av 
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båda könen, medan det allt mer förstärker bilden av de övriga användarnas 
feminint könsbundna föreställning om socialarbetare. 

Till skillnad från de användare som konstruerar socialarbetares kön utifrån 
feminina benämningar, använder en del inläggsförfattare en mer medveten 
konstruktion av socialarbetares kön då de skriver ut föreställningar som ”85% 
kvinnor i yrket” (81). Detta förstärker ytterligare bilden av en stor 
kvinnodominans i yrkeskåren. 

Socialarbetaren beskrivs ofta i grova och tydligt sexistiska ordalag, där den höga 
åldern och vad som framställs som ett onaturligt intresse för invandring och 
människor med annan etnisk bakgrund än den svenska framhålls som centrala 
egenskaper. Nedan diskuteras den typiska socialarbetaren utifrån den vanliga 
synonymen ”batikhäxa”. 

”Som nämnt tidigare socialarbetare och har läst Socionom. Pryr också villan/takvåningen 
med lerskulpturer och är intresserad av afrikansk dans. Just Afrika-intresset är stort och 
med största sannolikhet är hon fadder (en roll hon tar på allvar). Volontärarbetet i Afrika är 
också ett måste.” 190 

”En klassisk batikhäxa är i 50-årsåldern, frånskild, har gärna sjal eller poncho och 
tweedkjol. Hon har, efter otaliga kaffepauser fått ett fett arsle (…). På grund av hennes 
fetma har hon insett att ingen vettig karl vill ha henne, utom när han är dyngrak (…) hon 
lever nöjd med sin mellanchefsposition, slänger ur sig floskler som "jättebra med 
invandringen" medar hon guppar på lämplig negerkuk.” 126 

Ett fåtal användare benämner socialarbetare som ”unga kvinnor” och i samtliga 
fall nämns det då i samband med ord som ”snygga” och ”vettiga”. 

7.3.2. Män som skurkar 
I diskussionerna som rör kön blandas ofta föräldraskap in och här märks en 
konsensus kring föreställningen om socialarbetares ”pappafientlighet”, som en 
rad användare benämner det faktum att socialarbetare ställer sig på mammans 
sida i konflikter mellan det manliga och kvinnliga föräldraparet. Som anledning 
till socialarbetarnas partiskhet nämns deras inställning att mamman är en bättre 
förälder.  

”Kvinnor vinner vårdnaden trots att de är alkoholister samtidigt som pappan är skötsam - 
har inget att göra med hur vida mamman är bättre eller ej utan det har att göra med att 
socialen är pappafientlig” 209 

Förutom socialarbetares negativa inställning till pappor, upplever användarna på 
Flashback Forum också att socialarbetares inställning till män i allmänhet är 
fördömande. Socialarbetare ser män som skurkar och kvinnor som offer, en 
föreställning som hos vissa användare härleds till upplevelsen av det stora 
antalet kvinnor och feminister inom yrkeskåren.  
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7.3.3. ”Så jävla låg status” 
I diskussioner om socionomer och socionomyrken framträder en tydlig bild av 
att socialarbetare har låg status i samhället och detta på grund av den beryktade 
”batikhäxan”.  

”Om vi kollar på Sverige så har socionomer så jävla låg status, främst pga att de förknippas 
med jävla PK-batikhäxor!” 20 

”Batikhäxans” förknippande med det kvinnliga könet, den politiska korrektheten 
och ”flummeri” kan ses som bakomliggande orsaker till statusnivån. På 
Flashback Forum är dessa tre egenskaper tecken på att inte vara professionell.  

Kvinnodominansen inom yrket ses också som en anledning till att 
socialarbetares lön är låg och att det finns få möjligheter till löneutveckling. 

7.4. Tilltro till socialtjänsten och socialarbetare 
I kontrast till den utbredda misstron mot socialtjänsten och socialarbetare som 
användare på Flashback Forum har finns mer positivt värderande föreställningar, 
även om de är få.   

”GÅ till soc, de är dina vänner” 135 

Vissa användare menar att socialtjänsten och socialarbetare gör världen till en 
något bättre plats och att de gör fel, men att de kan ta ansvar för sina misstag och 
att ”de gör ett bra jobb för det mesta” (168). Flertalet användare reagerar på när 
andra användare upplevs prata för mycket negativt om socialtjänsten, och 
hävdar att vi måste lita på socialtjänsten, annars kan vi inte ha dem kvar. 
Användare menar att socialarbetare arbetar inom ett viktigt område som inte bör 
avvecklas, att de hjälper människor i det tysta och att de är så kallade ”silent 
heroes”. 

”Du måste inse att socionom är ett silent heroe-jobb, i bästa fall kanske du får ett tack från 
dina klienter/patienter om ens det” 238 

I 238s föreställning om socialarbetare är bristen på positiv feedback för deras 
arbete framträdande, vilket kan tolkas som att det arbete som socialarbetare utför 
är värt tacksamhet. Det går också att urskilja en tanke om att socialarbetare är 
bra, då de betecknas som hjältar. 

Något som också kan ses som en kontrast till misstron mot socialtjänsten och 
socialarbetare, är de användare som uttalar sig mer neutralt i sina 
framställningar. 

”Vissa har bra erfarenheter av socialen, andra har sämre” 165 

Socialtjänsten och socialarbetare är i dessa användares ögon helt enkelt ibland 
bra och ibland dåliga. 
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8. Fördjupad analys och diskussion 
En del i studiens syfte är att forma de föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare som finns på Flashback Forum till en diskurs och att sedan 
jämföra denna med de redan existerande diskurserna kring fenomenen. Som 
tidigare nämnts använder denna studie sig av en analysmetod inspirerad av 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Vi lockades av den kritiska diskursanalysen 
då den är behjälplig i att utkristallisera en diskurs som går att jämföra med andra 
diskurser och för att den har som mål att synliggöra maktrelationer baserade på 
exempelvis etnicitet eller kön. I detta avsnitt knyts således studiens alla delar 
ihop: den tidigare forskningen, de teoretiska utgångspunkterna, analysmetoden 
samt empirin. En avslutande diskussion, ett slutord, en metoddiskussion samt 
förslag till vidare forskning avslutar detta avsnitt.  

8.1. Tidigare forskning som uttryck för diskurs 
Förutom att ligga som bakgrund till forskningsproblemet har forskningen om 
både massmedia, klienter samt socialarbetare och deras yrkesroll ytterligare en 
funktion, den kan också ses som uttryck för tre olika diskurser kring 
socialtjänsten och socialarbetare.  

Massmedias diskurs berör främst de två motpolsbilder som finns av 
socialarbetare: som antingen för mesiga och som bristande i sitt skydd av 
människor, eller som för auktoritära och brutala i sina ingripanden. Det 
framkommer även en bild av att media bidrar till en skandalisering av 
socialtjänsten genom sin negativa publicitet och att detta leder till 
organisatoriska förändringar, sämre stöd till klienter och att yrket får lägre 
status. Klienternas diskurs framhåller socialarbetarna som till största delen 
stödjande, lyhörda och som vänner, även om denna syn är förbehållen de 
klienter och socialarbetare som utvecklat en relation. Här ses socialtjänsten, som 
institution och ”sluten fästning”, som bidragande till de socialarbetare, vilka i 
motsats till de stödjande, är byråkratiska och drivs av illvilja i sitt arbete. Den 
tredje diskursen, socialarbetarna och deras yrkesroll, beskriver det 
socialarbetarna anser vara viktigt och bristande i yrket samt de egenskaper som 
ses som åtråvärda. Ytterlighetsbilden av socialarbetare återkommer i denna 
diskurs, liksom organisationen som ett hinder samt yrkets låga status. 
Genomgående diskuteras makt, med olika perspektiv, och även här framhävs en 
relation till klienten bestående av tillit och lyhördhet som väsentlig. 

8.2. Diskursen kring socialtjänsten och socialarbetare på Flashback Forum 
Under denna rubrik presenteras en djupare analys av studiens resultat vilka visar 
på fyra genomgående teman i föreställningarna om socialtjänsten och 
socialarbetare på Flashback Forum. Vi utgår från Winther Jørgensen och 
Phillips förklaring av Faircloughs diskursbegrepp ”ett sätt att tala som ger 
betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (2000:72) där vi ser 
Flashback Forum som en kontext i vilken ett speciellt perspektiv eller synsätt på 
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socialtjänsten och socialarbetare blir konstruerat. Diskursen benämns Flashback 
Forumdiskursen.  

Diskursen kring socialtjänsten och socialarbetare på Flashback Forum 
karaktäriseras av en stark misstro till socialtjänsten, socialarbetare och dess 
verksamhet. Socialarbetare konstrueras antingen som kidnappare som 
manipulerar och förtrycker klienter eller som inkompetenta flummare vilka kan 
och bör vilseledas. Socialtjänsten porträtteras som en byråkratisk och utredande 
institution där konstruktionen av klienten som ”samhällets drägg” är central. 
Diskursen har tydliga drag av främlingsfientlighet och Flashbackanvändarna 
diskuterar socialtjänstens vidsträckta prioritering av invandrare vilket får 
Sverige att framstå som hela världens socialtjänst. Flashbackanvändarnas 
generella syn på kön, och då framförallt kvinnor, är framträdande där makt, 
status och män som skurkar kopplas till kvinnodominansen i yrket. Den låga 
andelen föreställningar som visar på tilltro till socialtjänsten och socialarbetare 
är också framträdande i diskursen. 

8.2.1. Diskurstema: Misstro 
Ett tema som genomsyrar diskursen på Flashback Forum är det som uttrycker 
föreställningar om misstro mot socialtjänsten och socialarbetare. Dessa 
föreställningar går att analysera ur många perspektiv, men kan framförallt ses 
som mycket tragiska, då socialtjänsten och socialarbetares verksamhet ingår i 
Sveriges välfärdssystem och borde vara något befolkningen har stor tilltro till. 
Användarna tillmäter även socialtjänsten mycket makt och inflytande i 
människors liv, och tycks se verksamheten som en stor del av samhället, om än 
inte i positiva ordalag. Uppmaningen att klienter ska spela in samtal med 
socialarbetare visar på ett tvivel kring deras kompetens och verksamhetens 
rättssäkerhet. Maktobalansen som upplevs finnas mellan socialtjänsten och 
klienten tar sig uttryck i att socialtjänsten manipulerar och lurar klienterna. Å 
andra sidan kan klienter ta manipuleringsrollen där de tycks kunna styra den 
lättlurade socialarbetaren dit de vill. Bilden av ett möte mellan två parter som 
lika delar ljuger och manipulerar varandra framträder ur dessa beskrivningar. 
Flashbackanvändarna förefaller uppleva att socialtjänsten och socialarbetare 
skapar ett spel, vars regler kräver lögner och bedrägerier.  

En annan del av misstron mot socialtjänsten och socialarbetare är motsättningen 
mellan att socialtjänsten kidnappar barn kontra försummar dem genom att 
omhänderta för sällan. I denna beskrivning av socialtjänstens verksamhet tycks 
ett läge där socialtjänsten gör rätt, eller i alla fall så mycket de kan för klienter, 
lysa med sin frånvaro. Denna motsättning finns ständigt närvarande i hela 
materialet, där socialtjänsten och socialarbetare beskrivs i mestadels svartvita 
termer. 
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Ytterligare en aspekt av misstron och dess samband med välfärden är att 
socialtjänsten och socialarbetare slösar bort de skattepengar som befolkningen 
finansierar dem med. Detta går att koppla till prioriteringen av invandrare, där 
”invandrarnas välfärd” ställs mot ”svenskarnas välfärd”. De främlingsfientliga 
tendenserna återkommer i de objektifierande beskrivningarna av personer med 
annan etnisk bakgrund än den svenska, i form av exempelvis ”negerkuk” där 
personen reduceras till ett könsorgan. Dessa objektifierande beskrivningar 
sammankopplar sedan Flashbackanvändarna med konstruktionen av 
socialarbetarens sexualvanor och tvivelaktiga prioritering av invandrare. 

8.2.2. Diskurstema: Verksamheten 
Ett annat tema som är framträdande i diskursen på Flashback Forum är det som 
uttrycker föreställningar om socialtjänsten och socialarbetares verksamhet. Här 
blir konstruktionen av socialtjänsten som en byråkrati och socialarbetare som 
byråkratiska framträdande även om det inte finns någon konsensus kring vad 
som läggs in i begreppet byråkrati. Det går dock att tolka denna etikettering som 
ett uttryck för missnöje, samtidigt som det går att urskilja en förlikande tanke 
om att detta är normen för hur socialarbetare är. Vilka denna byråkrati bistår 
med stöd är också omdiskuterat i diskursen och framförallt de krav som 
socialtjänsten upplevs ställa på sina klienter. Uppfattningen om kraven på gott 
uppförande kan möjligen tyckas stå i kontrast till den stereotypa klienten som 
beskrivs i temat. Om socialtjänstens typiska klient är ”samhällets drägg” med 
alla de problem som användarna tillskriver dem, exempelvis missbruks- och 
psykiska problem, går det att hävda att de kan ha svårt att uppföra sig efter 
samma förutsättningar som andra samhällsmedborgare. Kommer klienterna då 
få stöd hos den socialtjänst som Flashbackanvändarna beskriver? 

8.2.3. Diskurstema: Kön 
Det tredje temat som bildar diskursen är socialtjänsten, socialarbetare och kön, 
där den generella kvinnosynen på Flashback Forum framträder. Socialarbetaren 
konstrueras som en äldre kvinna och beskrivs i sexistiska och allmänt 
nedvärderande ordalag. Användarna för även fram föreställningen om att yrkets 
kvinnodominans ger upphov till den låga statusen och det dåliga löneläget för 
socialarbetare. Här befästs bilden av kvinnan som underordnad mannen i 
samhället. När Burr diskuterar diskursers samband med makt framhåller hon att 
synen på kvinnligt och manligt samt hur kvinnor och män porträtteras har 
genomgått förändringar de senaste åren då samhället har förändrats, med bland 
annat en öppnare arbetsmarknad för kvinnor (2003:77). Denna förändrade bild 
av maktförhållandet mellan kvinnor och män kan tyckas stå i kontrast till synen 
på kvinnan som konstitueras på Flashback Forum, diskursen verkar här 
bakåtsträvande och förtryckande. Kvinnosynen i Flashback Forumdiskursen kan 
snarare ses som liknande den diskurs som menar att kvinnor inte passar för höga 
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poster eller där de har mycket ansvar (ibid:75), då socialarbetares stora makt och 
missbruket av denna är lika framträdande i diskursen som konstruktionen av 
socialarbetaren som kvinna. Den diskursiva praktiken på Flashback Forum kan 
sägas befästa och återskapa det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och 
män, och att synliggöra dylika maktförhållanden är ett av den kritiska 
diskursanalysens främsta mål (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69).  

En annan aspekt inom samma tema är då användarna kopplar samman de 
kvinnliga socialarbetarna med ”pappafientligheten” samt synen på män som 
förövare och kvinnor som offer. Flashbackanvändarna tycks ha föreställningen 
att kvinnor är lojala mot andra kvinnor, enbart på grund av att de är just kvinnor, 
och därmed automatiskt missgynnar män. Användarna protesterar här mot 
uppfattningen om att män ses som sämre föräldrar, vilket kan verka 
kontrasterande i förhållande till den till synes bakåtsträvande kvinnosyn som 
finns i Flashback Forumdiskursen. Enligt Burr hänger en förlegad konstruktion 
av kvinnan och femininitet ofta samman med tanken om att kvinnor är speciellt 
anpassade för att fostra barn och att detta bör vara deras främsta uppgift 
(2003:75). Det verkar som om Flashback Forumdiskursen har en tudelad 
kvinnosyn, där å ena sidan kvinnan konstrueras på ett mycket förlegat sätt, men 
å andra sidan inte framhålls som den naturligt mest lämpade föräldern.  

Det faktum att socialarbetaren konstrueras som en äldre kvinna har även det ett 
samband med inflytande och status. Det finns användare som benämner 
socialarbetare som unga kvinnor och då i samband med ord som ”snygga” och 
”vettiga”. Denna föreställning spär än mer på synen på den äldre kvinnliga 
socialarbetaren som motsats till detta. Burr hävdar att det finns åldersdiskurser, 
där äldre personer förknippas med lägre kompetens, status och makt och yngre 
personer med personlig utveckling och förändring (2003:107). Det finns här 
tydliga kopplingar mellan Burrs åldersdiskurs och diskursen på Flashback 
Forum. 

8.2.4. Diskurstema: Tilltro 
Det sista temat vi identifierat till vår diskurs är tilltro till socialtjänsten och 
socialarbetare. Detta tema har en märkbart mindre andel föreställningar än 
övriga teman, vilket än mer visar på den utbredda misstron på Flashback Forum. 
Det faktum att socialarbetare i detta tema ses som ”silent heroes” är intressant. 
Då socialarbetare i användarnas ögon hjälper människor i det tysta, vilket bland 
annat kan härledas till sekretessen inom socialtjänsten, blir allmänheten inte 
uppmärksammad på det positiva arbete som utförs. Detta kan möjligen ses som 
en av orsakerna till att misstron mot socialtjänsten och socialarbetare är så 
utbredd.  
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8.3. Jämförelse av diskurserna kring socialtjänsten och socialarbetare  
I den tidigare forskningen finns tre diskurser som alla berör synen på 
socialtjänsten och socialarbetare. Det går att se många likheter, men också 
skillnader, mellan dessa diskurser och den diskurs vi funnit på Flashback Forum. 
Genom att jämföra diskurserna kring socialtjänsten och socialarbetare vill vi än 
mer utkristallisera den syn på fenomenen som finns i Flashback Forumdiskursen 
samt synliggöra maktordningen mellan diskurserna.  

8.3.1. Flashback Forumdiskursen i förhållande till massmediediskurs  
Jämför vi massmedias diskurs och Flashback Forumdiskursen är den mest 
märkbara likheten de två motsägelsefulla stereotyper som finns i båda diskurser. 
Massmediediskursen beskriver, hävdar Franklin och Parton (1991), 
socialarbetare som inkompetenta och för mesiga för att agera eller som 
auktoritära. Dessutom visar media, enligt Andersson och Lundström (2004), i 
barnavårdsärenden upp socialtjänsten antingen som misslyckade i beskyddandet 
av barn eller som för brutala i sitt ingripande. I Flashback Forumdiskursen finns 
liknande föreställningar, som att socialtjänsten kidnappar barn eller försummar 
dem, dessa kontrasterande uppfattningar är återkommande även när barn inte är 
inblandade. Skillnaden mellan massmedias diskurs och Flashback 
Forumdiskursen är dess hänsyn till kontexten. Andersson och Lundström (2004) 
framhåller att medias bild av socialarbetare skiftar beroende på typen av 
reportage, där en mer positiv syn framkommer i vardagliga reportage. Enligt 
Zugazaga et.al (2006) skiljer sig porträtteringen av socialarbetare även mellan 
underhållningsmedia och massmedia. I Flashback Forumdiskursen går det inte 
att veta i vilket sammanhang, förutom själva Flashback Forumkontexten, 
föreställningarna är konstruerade och vilken utgångspunkt användarna har i sina 
beskrivningar av socialtjänsten och socialarbetare.  

8.3.2. Flashback Forumdiskursen i förhållande till klientdiskurs 
Vid en jämförelse mellan Flashback Forumdiskursen och klientdiskursen ser vi 
många likheter, speciellt speglas en misstro mot socialtjänsten och socialarbetare 
i båda diskurser. Enligt Abrahamsson (1991) anser klienter att socialarbetare 
misstänkliggör dem och drivs av illvilja och godtycke i sitt arbete. I Kullbergs 
(1994) bok förs socialarbetares dåliga kunskaper och oförståelse fram. 
Flashback Forumdiskursen präglas i stor utsträckning av en misstro mot 
socialtjänsten och socialarbetare, där bilden av inkompetenta och manipulerande 
socialarbetare är framstående. I likhet med Flashback Forumdiskursen lyfter 
klientdiskursen fram de socialarbetare som arbetar utredande mer specifikt, men 
skillnaden är att det i klientdiskursen finns en distinktion mellan att de utredande 
socialarbetarna är sämre, medan de som arbetar utanför de administrativa rutiner 
som socialtjänsten har beskrivs som obyråkratiska och lyhörda (Abrahamsson 
1991). Någon sådan distinktion går inte att upptäcka i Flashback 
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Forumdiskursen. Ytterligare en skillnad mellan diskurserna är klientdiskursens 
betoning på de klienter som är nöjda med socialtjänstens insatser. Ribner och 
Knei-Paz (2002) framhåller klienter som ser sina socialarbetare som vänner, där 
relationen till socialarbetaren är viktig för ett framgångsrikt hjälparbete. Som vi 
tidigare beskrivit är bristen på tilltron till socialtjänsten och socialarbetare mest 
framträdande på Flashback Forum. 

8.3.3. Flashback Forumdiskursen i förhållande till socialarbetardiskurs 
Jämför vi Flashback Forumdiskursen med diskursen som finns i forskningen 
kring socialarbetare och deras yrkesroll framträder återigen bilden av 
socialarbetare som ytterligheter, då socialarbetare upplever att media konstruerar 
dem antingen som flummiga och oprofessionella eller som gestapo-agenter 
(Andersson & Lundström 2004). Förutom ytterlighetsbilderna återkommer även 
föreställningen om socialarbetare som flummiga och inkompetenta i Flashback 
Forumdiskursen. Denna diskurs framhåller socialarbetares låga status, vilket 
socialarbetardiskursen också gör till viss del, dock finns här inte en lika entydig 
bild av statusen som i Flashback Forumdiskursen. I socialarbetardiskursen 
menar vissa att yrket har en hög status. Andra menar att statusen är låg, vilket 
kopplas samman med klienternas låga status (Andersson och Lundström 2004), 
till skillnad från i Flashback Forumdiskursen där kvinnodominansen bland 
socialarbetare ses som orsaken. Vissa socialarbetare menar, enligt Andersson 
och Lundström (2004), att yrket ligger högt i rang på grund av deras stora makt. 
Makt är i övrigt ett omdiskuterat ämne i båda diskurserna, där socialarbetarna 
upplever att målgruppen, men inte allmänheten, tilldelar dem stor makt, själva 
värderar de inte makt som något åtråvärt i yrket (Svensson 2008). I Flashback 
Forumdiskursen blir det tydligt att socialtjänsten och socialarbetare har stor 
makt och att detta ses som något negativt. I jämförelse mellan dessa två 
diskurser är den stora skillnaden att Flashback Forumdiskursen inte lägger 
någon vikt vid relationsaspekter, medan socialarbetarna värderar och framhåller 
relationen till klienten som central i arbetet (Perlinski 2010).  

8.4. Avslutande diskussion 
I jämförelsen mellan diskurserna blir det tydligt att det finns två motpolsbilder 
av socialarbetare i varje diskurs, i både massmedia, klienter, socialarbetare och i 
vår Flashback Forumdiskurs. Massmedie-, socialarbetar- och Flashback 
Forumdiskursen har två negativt betonade ytterlighetsbilder, medan 
klientdiskursen mer fokuserar på socialarbetaren som mestadels bra och 
socialtjänsten som dess motpol. Diskursiv praktik innebär att författare bygger 
texter på redan existerande diskurser när de skapar text, och på samma sätt 
använder de som läser texterna rådande diskurser i sin läsning och tolkning av 
texten. Således bygger varje diskurs på andra diskurser i oändliga led, men ofta 
finns det en diskurs som är dominerande och går igen i många andra diskurser. 
Detta gör att det ofta finns en maktkamp mellan diskurser om utrymmet i den  
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diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000:75f). Frågan är vilken 
av diskurserna kring socialtjänsten och socialarbetare som är dominerande och 
påverkar de andra diskursernas svartvita framställning av socialtjänsten och 
socialarbetare. Då vår utgångspunkt i analysen har varit Faircloughs (1998) verk 
har vi blivit uppmärksammade på hans idéer kring en massmediediskurs och 
dess koppling till makt. Faircloughs beskrivning av den massmediediskurs som 
han tycker sig se i samhället är till stor del präglad av de maktrelationer som han 
menar finns i alla diskurser, vare sig de är uppenbara eller dolda (1998:49). De 
maktrelationer som finns i massmediediskursen är ofta dolda, eftersom medias 
framställning av fenomen styrs av olika intressen, vilka Fairclough menar ofta är 
den dominerande klassens intressen. Massmediediskursen är enligt Fairclough 
vitt spridd och influerar hela världens befolkning, vilket gör att media kan utöva 
mycket stor makt (ibid:50ff).  

Faircloughs beskrivning av massmediediskursen har uppenbara kopplingar till 
den diskurs kring socialtjänsten och socialarbetare som vi funnit i massmedia. 
Skillnaden är att vi har beskrivit en diskurs i massmediediskursen, medan 
Fairclough diskuterar media som diskurs. Dock kan vi se att den makt som 
Faircloughs massmediediskurs har är applicerbar på de övriga diskurserna i 
studien. Zugazaga et. al (2006) för fram medias viktiga roll i den sociala 
konstruktionen av socialarbetaren och hävdar att de extrema bilder media 
presenterar gör att allmänhetens uppfattning om socialtjänsten och socialarbetare 
blir övervägande negativ. Att socialtjänsten och socialarbetare beskrivs i dessa 
negativa ytterlighetstermer skapar en svartvit verklighet, där det positiva i 
verksamheten aldrig uppmärksammas och yrket blir skandaliserat, vilket är 
något som framkommer i socialarbetardiskursen (Andersson & Lundström 
2004). I Flashback Forumdiskursen går det inte att veta vilken utgångspunkt 
Flashbackanvändarna har när de skriver sina inlägg och framför sina 
föreställningar. Emellertid är det troligt att användarna, utifrån det stora 
inflytande som media har på människor, påverkats av medias diskurs kring 
socialtjänsten och socialarbetare. Exempelvis de föreställningar som definierar 
socialarbetare utifrån vad andra yrkesgrupper inte bör göra (Socialarbetare är 
inte lärare), kan antas till stor del vara konstruerade under påverkan av medias 
bild av vad socialarbetare är och gör. 

Slutsatsen blir att det finns en maktordning mellan diskurserna, där 
massmediediskursen kring socialtjänsten och socialarbetare påverkar de andra 
diskurserna till att presentera den svartvita bilden av socialarbetare. En 
användare på Flashback Forum visar själv på tanken om medias stora inflytande 
på socialarbetarstereotyperna: 

”För att stereotyperna ständigt dyker upp i media kanske? En intervjuv med en "socionom" 
innebär med stor sannolikhet att en batikhäxa dyker upp i bild och för "forskare på 
socialhögskolan" är det en man med yvigt helskägg och lappad manchesterkostym i ett 
arbetsrum med pappershögar från golv till tak” 86 
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8.5. Slutord 
Studiens syfte har varit att lyfta fram de föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare som finns på Flashback Forum, samt att belysa likheter och 
skillnader mellan Flashback Forumdiskursen och andra diskurser kring samma 
fenomen. Studien vill åskådliggöra synen på socialtjänsten och socialarbetare på 
Flashback Forum och bidra till en nyanserad bild av fenomenen. Förutom att ha 
besvarat detta syfte anser vi att studien även bidragit till en djupare förståelse för 
den maktkamp som finns inom och mellan diskurserna kring socialtjänsten och 
socialarbetare samt öppnat upp för fortsatt forskning kring detta.  

8.6. Metoddiskussion 
Det går alltid att kritisera de metodologiska val som en studie bygger på och vi 
vill här presentera våra reflektioner kring de olika sätt på vilka studien hade 
kunnat göras annorlunda. En möjlig metod hade kunnat vara att mer direkt utgå 
från den tidigare forskningen i analysen av empirin, att exempelvis använda 
diskursen kring socialtjänsten och socialarbetare som framkommer i massmedia 
och söka efter liknande resultat i inläggen på Flashback Forum. Emellertid har 
det angreppsätt vi istället valt möjliggjort för oss att se föreställningarna utifrån 
flera olika perspektiv och göra en friare tolkning av dem vilket gynnat studiens 
syfte. På samma sätt har vårt val att inte avgränsa oss till specifika 
ämneskategorier på Flashback Forum inneburit en bredare uttolkning av den 
diskurs som råder där. Det går också att se att vi kunde ha funnit mer och 
möjligen än mer intressant empiri om vi inte avgränsat vår datainsamling till 
olika kriterier. Detta hade dock varit omöjligt med den tidsram studien har haft 
då en tråd kunde ha flera tusen diskussionsinlägg.  

Studien bygger på en analysmetod inspirerad av Faircloughs kritiska 
diskursanalys, där fokus har varit på jämförelser, motsättningar och 
maktrelationer. Vi har sökt diskursen i texten, snarare än att betrakta texten som 
en diskurs. Om vi gjort en kritisk diskursanalys där vi följt Fairclough fullt ut 
hade vårt resultat med största sannolikhet blivit annorlunda. Detta hade 
emellertid inneburit ett starkare fokus på det semantiska och hur 
kommunikationen på Flashback Forum är uppbyggd, snarare än på 
föreställningarna som konstrueras där. Ett sådant fokus är av underordnat 
intresse för oss.  

Förutom att reflektera över hur studien hade kunnat genomföras annorlunda vill 
vi lyfta reflektioner kring hur studien faktiskt genomfördes. Patton har 
sammanställt en lista över specifika kriterier för att bedöma kvalité och 
tillförlitlighet i socialkonstruktionistiska kvalitativa studier. Bland annat 
diskuterar han vikten av att subjektiviteten hos forskaren framkommer i studien 
(2002:544), vilket vi har försökt tillgodose genom att diskutera vår förförståelse 
och delaktighet i studiens resultat under dess gång. Vi har också styrkt våra 
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resonemang kring empirin och tolkningen av denna med citat och 
litteraturanknytning. 

De inlägg vi har analyserat är inte skrivna med syfte att ingå i en studie och blir 
därför studerade i sin naturliga miljö, detta anser vi är ytterligare något som 
förhöjer studiens tillförlitlighet då det utesluter svar som endast är till för att 
tillfredsställa forskarens förväntningar (jmf. Patton 2002:571). För alla är dock 
Internet inte en tillförlitlig källa då människor ofta skriver under pseudonym och 
inte behöver stå bakom sina inlägg (Collin 2005). Emellertid anser vi att det är 
en intressant och nyanserad forskningskontext, där Flashback Forum är ett 
medium som specifikt inriktat sig på yttrandefrihet vilket gör att människor kan 
uttrycka sina åsikter utan att riskera en direkt konfrontation. Möjligheten till att 
fritt uttrycka sig genom denna asynkrona kommunikation kan ha påverkat vårt 
resultat i olika riktningar, vissa föreställningar kan helt vara en produkt av det 
speciella provocerande webbklimatet, men Flashback Forum kan också vara det 
enda forum där en viss typ av föreställningar, som annars förbisetts eller 
tabubelagts, får förekomma.  

Förutom implikationer som kan uppkomma i samband med 
datainsamlingsmetoden påverkas vår studie av bristen på kontextkänslighet. Då 
det inte varit möjligt att ha ett aktörsperspektiv, såsom vilket kön, etnicitet eller 
övriga referensramar som användarna innehar, har vi inte kunnat analysera 
materialet utifrån detta. Ett sådant perspektiv hade annars varit mycket intressant 
att använda i analysen. På liknande sätt går det inte att ta hänsyn till det faktum 
att de användare som skriver på Flashback Forum, förutom att de är Flashback 
Forumanvändare, också kan vara klienter eller rent av socialarbetare. Kontexten 
Flashback Forum har inte heller getts något stort utrymme i analysen vilket kan 
medföra feltolkningar. Många av föreställningarna vi funnit kan vara 
konstruerade i en anda som kräver ett provocerande språk, en ironisk ton eller ett 
visst vokabulär vilket vi möjligen kan ha förbisett i vår analys. Som vi tidigare 
påpekat hade denna studie dock inte ett stort intresse för språkets mening, och 
det faktum att Flashback Forum har ett mer provocerande språk än de diskurser 
vi jämförde den med tog vi därmed ingen eller liten hänsyn till. 

8.7. Förslag till vidare forskning 
Då vår studie har en kvalitativ forskningsansats kan den kunskap som genereras 
inte generaliseras eller vara representativ (Patton 2002:46). Emellertid skriver 
Patton att det går att lära sig mycket av sådana studier och att dessa även kan 
öppna upp nya områden för framtida forskning (2002:46). Då vår studie, efter 
vad vi funnit, är den enda som tar upp föreställningar om socialtjänsten och 
socialarbetare på Internetforum är vår förhoppning att studien kommer bli en 
ingång för vidare forskning. Vi anser att det överlag finns en brist på forskning 
som rör föreställningar om socialtjänsten och socialarbetare, exempelvis kunde 
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vi inte finna någon svensk kvalitativ forskning kring allmänhetens i Sverige syn 
på det sociala verksamhetsområdet. Något som vi ser som en konsekvens av 
detta är vår studies användning av forskning från mestadels 1990-talet, då 
modernare forskning inte står att finna. Vi vill uppmana till vidare forskning 
kring omgivningens syn på socialtjänsten och socialarbetare och vad denna syn 
grundas i, då vår studie visat på en misstro till den verksamhet som borde 
värderas högt i välfärdssamhället. 

Studien har inte särskiljt på fenomenen socialtjänsten och socialarbetare, något 
som möjligen skulle kunna generera en annan typ av forskningsresultat. I den 
tidigare forskning som presenteras i studien framkommer en bild av att klienter 
har skilda, eller till och med motstridiga, uppfattningar om socialtjänsten som 
institution och de som arbetar där. Det skulle vara intressant att forska vidare 
kring vari denna skillnad ligger och orsakerna till den. På samma sätt har denna 
studie inte haft möjlighet att fokusera mer ingående på könskonstruktioner och 
genus, även om empirin tydligt har öppnat upp för sådana diskussioner. Vi vill 
således uppmuntra till fortsatt forskning kring hur socialarbetaren konstrueras 
som kvinna med utgångspunkt i ett tyngre teoretiskt resonemang.
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