
ÖREBRO UNIVERSITET 

Institution för Juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

HT 2017 

 

Författare: Sandra Mäkinen 

Handledare: Per-Åke Nylander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk kommunikation inom socialtjänsten 
En kvalitativ studie bland ungdomshandläggare 

  



ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

Sandra Mäkinen 

Örebro Universitet 

Institution för Juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C 

C-uppsats, 15 poäng 

HT 2017 

 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka socialsekreterares syn på elektronisk kommunikation som 

hjälpmedel i deras arbete som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten i en medelstor 

kommun. Fyra stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes, transkriberades och 

analyserades.  

 

I kontoren på socialtjänsten där respondenterna arbetade fanns an varsin stationär dator, fast 

telefon och mobiltelefon, utöver det fanns gemensam tillgång till fax och länk. Mail och 

telefonsamtal skedde dagligen, sms och fax då och då och länk användes sällan. Relationen mellan 

respondenterna och klienterna främjades av att klienterna enkelt och snabbt kunde komma i 

kontakt med sina handläggare men det var inte i huvudsak valet av kommunikationsmedel som 

påverkade relationen utan snarare respondenternas personlighet och hur väl de matchade sina 

klienters personlighet. Fördelar med elektronisk kommunikation var att den var snabb och att de 

som kommunicerar kunde göra detta över både korta och långa avstånd. Nackdelarna var att 

kroppsspråket och röstläget gick förlorat samt att i vissa fall kunde kommunikationen läsas av 

utomstående. Utvecklingsområden som respondenterna såg gällande elektronisk kommunikation 

var att få en modern och uppdaterad teknisk utrustning, samt någon form av enkelt videosamtal, 

exempelvis Skype. Uppsatsen drar slutsatsen att elektronisk kommunikation var ett hjälpmedel för 

socialsekreterare att skapa en regelbunden kontakt med sina klienter. För att socialsekreterare 

skulle använda sig ännu mer av elektronisk kommunikation förutsatte det uppdaterade tekniska 

hjälpmedel. När sådana fanns kunde det främja relationen med klienterna. 

 

Nyckelord: Elektronisk kommunikation, relation, socialtjänsten 



 

ELECTRONIC COMMUNICATION 

Sandra Mäkinen 

Örebro University 

School of law, psychology and social work 

The Social work program 

Social work, C 

Essay, 15 Credits¨ 

Autumn 2017 

 

 

 

Abstract 
The purpose of this essay was to investigate social service workers view of electronic 

communication as aid in their work as child and youth careers in social services in a medium-sized 

municipality. Four semi structured interviews were conducted, transcribed and analyzed. 

 

In the social services offices where the respondents worked, there was a separate desktop 

computer, landline phone and mobile phone, in addition to the common access to fax and link. 

Mail and phone calls were made daily, sms and fax every now and then and link was rarely used. 

The relationship between respondents and clients was promoted by the fact that clients were able 

to get in touch with their administrators easily and quickly, but it was not the choice of 

communication tools that affected the relationship but rather the respondent’s personality and how 

well they matched their clients' personality. The advantages of electronic communication were that 

it was fast and that those who communicated could do this over both short and long distances. The 

disadvantages were that body language and voice mode were lost, and in some cases 

communication could be read by third parties. Development areas that the respondents identified 

within electronic communications were modern and up-to-date technical equipment and some 

access to simple video calls, such as Skype. The thesis has resulted in the conclusion that electronic 

communication was a means for social workers to establish a regular contact with their clients. For 

the Social Security Officers to use electronic communication, the technological devices were 

required to be updated. When there were, it could promote the relationship with their clients. 
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Inledning 
Utvecklingen av samhället de senaste åren tyder på en allt mer tekniskt inriktad livsstil där mycket 

av kommunikationen sker elektroniskt. Den elektroniska kommunikationen blir allt vanligare i 

samhället i och med att människor väljer att prata, skriva och hålla sina möten genom tekniska 

hjälpmedel så som datorer och mobiltelefoner. Individer från olika länder och världsdelar kan 

kommunicera med varandra utan att fysiskt se varandra på samma sätt som individer som bor 

grannar eller är geografiskt kontaktbara (Caulat & O’Brien, 2010). 

 

Kommunikationen mellan socialsekreterare och klienten är därmed relevant i och med att även 

barn och unga i större utsträckning än tidigare använder sig av internet, mobiltelefoner och andra 

medier för att kommunicera. Det blir därigenom viktigt och intressant, att veta om socialtjänsten 

följer med i den tekniska utvecklingen vad gäller kommunikation. Det kan skapa goda 

förutsättningar till en bra relation om socialsekreteraren använder sig av samma eller liknande 

kommunikationsmedel som klienterna. 

 

Klientens relation till socialsekreteraren spelar en stor roll då klinten behöver känna sig trygg med 

och lita på sin socialsekreterare. Klienterna vill att socialsekreteraren ska förstå dem, tro på dem 

och ta dem på allvar (Røkenes, 2007). För att bygga upp en bra relation är kommunikationen av 

största vikt. Hur socialsekreteraren lyckas förmedla sina budskap, men även på vilket sätt hen visar 

att klienten är förstådd och lyssnad på ligger till grund för en god relation. En socialsekreterare 

använder sig själv som verktyg, vilket betyder att socialsekreteraren behöver använda sig utav 

olika tekniker för god kommunikation (Eide & Eide, 2006). Många av teknikerna kräver en fysisk 

närvaro eller underlättas vid ett fysiskt möte istället för via ett elektroniskt möte (Caulat & O’Brien, 

2010). Det blir därför intressant att undersöka hur socialsekretarerens syn och användning av 

elektronisk kommunikation kan påverka relationen med klienten. 

 

Bakgrund 

Garret skriver i sin artikel ”Social work’s ‘electronic turn’” (2005) om informations- och 

kommunikationsteknologi. Garret (2005) menar att teknologins grunder för socialt arbete håller 

på att ändras vilket innebär att socialarbetarens funktion ändras. Den tekniska utvecklingen 

möjliggör nya tillvägagångssätt för att arbeta med teknologi och information finns tillgängligt över 

internet eller på datorer. Den tekniska utvecklingen gör också att socialarbetare får tillgång till 

bärbara datorer. Socialarbetaren kan därmed bli flexibel med ett mobilt kontor. Garret (2005) 

hävdar dock att informations- och kommunikationsteknologin behöver utvecklas strategiskt och 

svara på de grunder som socialt arbete står på och på de behov som socialt arbete har. 

 

Glass m.fl. (2010) skriver att informations- och kommunikationsteknik utvecklas mycket snabbt 

världen över. Det påverkar alla områden i samhället, så även socialt arbete. Det står klart, enligt 
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Glass (2010) att om informations- och kommunikationstekniken implementeras smart och 

effektivt leder detta till en förbättring av metoder inom socialt arbete, till exempel olika former av 

insatser, utbildning och forskning. Många yrken har misslyckats med att se eller nå den fulla 

potentialen av informations- och kommunikationstekniken. Den växande utvecklingen har skapat 

en kontext där socialarbetare inte längre kan motstå teknologi utan måste förstå vilken roll 

informations- och kommunikationsteknik spelar in i det dagliga livet.  

 

Problemformulering 

Den elektroniska kommunikationen blir allt vanligare i dagens samhälle, då fler och fler individer 

kommunicerar elektroniskt i olika former samt väljer att hålla sina möten genom olika tekniska 

hjälpmedel. Även inom socionomyrket sker mer och mer kommunikation via olika 

kommunikationshjälpmedel. Det kan därför anses vara viktigt att följa med i utvecklingen, både 

vad gäller teknik men även de konsekvenser som är en följd av en allt mer icke-fysisk 

kommunikation där exempelvis kroppsspråket och minspel saknas och hur detta påverkar 

relationen mellan socialsekreterare och klient. Kunskap angående den elektroniska 

kommunikationen samt dess konsekvenser för relationer behövs för att förstå och utveckla 

framgångsrika metoder för den elektroniska kommunikationen inom både socialt arbete och inom 

andra professioner. Socialsekreterarens inställning till det tekniska och den elektroniska 

kommunikationen spelar därför en avgörande roll för hur socialtjänsten uppfattas av samhället.Det 

finns få svenska studier som tar upp detta område varför denna studie är av relevans. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på elektronisk kommunikation som 

hjälpmedel i deras arbete som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten i en medelstor 

kommun. 

 

Frågeställningar 

Hur arbetar barn- och ungdomshandlägganre socialsekreterare inom socialtjänsten med 

elektronisk kommunikation? 

På vilket sätt påverkar elektronisk kommunikation relationen mellan socialsekreterare och klient? 

Vilka nackdelar och vilka fördelar kan socialsekreterarna identifiera med elektronisk 

kommunikation i klientarbetet? 

Vad anser socialsekreterarna kan utvecklas inom elektronisk kommunikation? 
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Metod 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod kännetecknas av att tyngdpunkten ligger i analys av ord i stället för analys av 

numeriska kvantitativa data (Bryman, 2002). Denna studie består av fyra djupgående intervjer. 

Dessa är genomförda för att undesöka olika socialsekreterares syn på elektronisk kommunikation. 

Det är alltså dessa respondenters syn på elektronisk kommunikation som analyseras. Eftersom 

varje respondent får mer tid och även får större möjlighet att utveckla sina svar än vid en kvantitativ 

metod blir resultatet och analysen annorlunda än vid ett kvantitativt metodval. Respondenterna 

kan utveckla och ge exempel i sina svar på frågorna som ställs och denna möjlighet gör att 

uppsatsen blir mer nyanserad och djupare. Den kvalitativa metoden har fått en del kritik för att 

vara allt för subjektiv och att baseras på vad forskaren anser vara av vikt snarare än vad som 

verkligen är betydelsefullt (Bryman, 2002). Denna studie har dock en kvalitativ metod i och med 

att det är just de subjektiva meningarna som efterfrågas. I den kvalitativa metoden, som nämnts 

ovan, får respondenterna möjlighet att beskriva, diskutera och föra fram sina egna erfarenheter, 

kunskaper och åsikter. Ytterligare bas för en kvalitativ insamlingsmetod ligger i att, som Larsson 

(2005) skriver, ”uppleva vad den andra upplever” (Larsson, 2005:92) och att ”se världen med den 

andras ögon” (Larsson, 2005:92). Genom att respondenterna förklarar sina ståndpunkter och 

uttalanden ges just möjligheten att sätta sig in i en annan individs perspektiv. Hur det kommer sig 

att den individen ger just de svar den ger, baseras på dennes livsbild och erfarenheter. Det vore 

synd att inte utnyttja möjligheten till en djupare förståelse i detta skede. 

 

Informationssökning 

’Kommunikation i socialtjänsten’ på uppsatser.se gav 28 resultat varav en artikel användes i 

tidigare forskning. Sökord som användes vid sökning i databasen Social Services Abstracts 21 

april 2015 var ’social work’ and ’electronic communication’. Sökningen gav 69 resultat mellan 

åren 1986-2013. Efter att ha begränsat sökningen mellan 2005 till och med 2015, gav sökningen 

37 resultat. Sökningen begränsades till de senaste åren på grund av den snabba elektroniska 

utvecklingen. Vetenskapliga artiklar äldre än tio år har därför troligtvis ringa relevans för denna 

studie. Sökord och fraser som användes i sökportalen Diva-portal.org var ”Kommunikation i 

socialt arbete”, “Socialarbetare kommunikation klienter”, ”kommunikation socialtjänsten 

ungdomar”, ”elektronisk kommunikation” samt ”socialtjänst kommunikation”. Utifrån resultaten 

av dessa sökfraser valdes adekvata artiklar och avhandlingar ut. Även referenser som förekom i 

artiklarna och avhandlingarna och som kunde användas för denna uppsats lästes igenom och 

sammanfattades. 
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Urval 

Uppsatsen påbörjades 2015 och för att genomföra intervjuerna togs kontakt vid socialtjänsten vid 

en medelstor kommun. Urvalet för studien har skett genom ett bekvämlighetsurval och ett 

kriterieurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna för en studie ”råkar finnas 

tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2002:114). I och med att samtliga socialsekreterare var 

geografiskt tillgängliga för studien valdes just dessa socialsekreterare. I ett kriterieurval bestäms 

på förhand vissa kriterier för att få vara med i studien (Bryman, 2002). Kriteriet var att 

socialsekreterarna har arbetat som barn- och ungdomsutredare och att de har egna ärenden. 

Samtliga tio socialsekreterare som arbetade som barn- och ungdomsutredare i en medelstor 

kommun blev vid samma tillfälle muntligt tillfrågade vid ett möte att delta i studien. Tre av de 

tillfrågade tackade ja. Resultatet av de tre intervjuerna var dock inte tillräckligt för att kunna göra 

en adekvat analys men innan en fjärde intervju hann göras var arbetet med uppsatsen tvunget att 

pausa under en längre period. Uppsatsens påbörjades igen under våren 2017 då även en fjärde 

kompletterande intervju genomfördes. Respondenten arbetade på samma arbetsplats som de övriga 

respondenterna men var under intervjutillfället mammaledig. Hon slutade arbeta ungefär vid den 

tidpunkten som de första tre intervjuerna genomfördes vilket innebar att hon hade liknande 

arbetslivserfarenhet ifrån arbetet från socialtjänsten där respondenterna arbetade. En 

socialsekreterare var i 25-års ålder, en i 30-årsåldern, en i 35-årsåldern och en i 45-års åldern, 

samtliga var kvinnor och arbetade heltid. Kriteriet för att studien skulle bli genomförd var att mist 

tre socialsekreterare skulle ställa upp och max fem. Detta antal valdes på grund av omfattningen 

av studien och dess tidsperspektiv. Färre respondenter hade inneburit för lite material och fler 

respondenter hade inneburit för mycket material att analysera. Ingen hänsyn har tagits till kön eller 

ålder vid urvalet. Alla deltagare blev informerade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

samt rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

 

Datainsamling och Genomförande 

I denna studie genomfördes en pilotintervju för att säkerställa att frågorna var formulerade på rätt 

sätt samt för att minska risken för misstolkning av frågorna. Samtliga intervjuer genomfördes i 

form av semistrukturerad metod; att intervjuerna följde en intervjuguide där ett på förhand antal 

bestämda teman behandlades. En semistrukturerad intervju har lämpat sig bra för detta mål då 

respondenterna fått att fritt formulera sina svar utifrån de frågeställningar som begreppet 

elektronisk kommunikation brutits ner i. Respondenterna hade möjlighet att formulera svaren på 

det vis han eller hon anser vara bäst samtidigt som intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2002). I denna studie har fyra socialsekreterare vid varsitt enskilt tillfälle deltagit för att 

intervjuas om sin syn på elektronisk kommunikation i arbetet. Intervjuerna tog mellan 30-45 

minuter vardera. Genom att intervjua ett fåtal personer fick varje respondent mer tid än om fler 

respondenter hade intervjuats vilket har gjort att frågorna kunnat utformas mer omfattande, och 

svaren från respondenterna har i sin tur blivit fördjupade. Intervjuerna spelades in digitalt och 

transkriberades. Samtliga deltagande respondenter har medverkat under hela studien. 
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Analysmetod 

Uppsatsen har använt sig av en tematisk analys och hermeneutisk ansats. Tematisk analys innebär 

att författaren idintifierar och strukturerar upp resultatet i teman som gemensamt framträtt i 

intervjuerna (Bryman, 2002).  I denna uppsats har intervjuerna alltså transkriberats, och därefter 

har nyckelord och viktiga meningar identifierats och kodats. Teorier och begrepp har valts för att 

fördjupa förståelsen av data och slutligen har resultatet tolkats och analyserats med hjälp av 

analysverktygen. Den tolkande delen påminner om ett hermeneutiskt arbetssätt. Hermeneutik 

innebär i korthet och förenklat att forskaren försöker ta reda på vad det är som visar sig och vad 

dess innebörd är, framförallt i texter. Det vill säga vad hade den ordinarie författaren till en text 

för perspektiv då texten skrevs (Bryman, 2002). I denna uppsats tolkas den transkriberade 

intervju/texten för att skapa en förståelse för respondenternas perspektiv och därmed få en djupare 

förståelse för de svar respondenten gett. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett omdiskuterat uttryck i en kvalitativ studie och generellt handlar reliabilitet om 

hur noggranna och stabila undersökningsresultaten är, det vill säga stabilitet innebär att resultaten 

av en undersökning ska hålla över tid och inte skilja sig markant om undersökningen görs igen 

efter en tid (Bryman, 2002). Detta är en svårighet i samhällsforskning och inte minst i kvalitativ 

sådan. Internet utvecklas och förändras hela tiden men sättet att kommunicera elektroniskt 

förändras lite. Mobiltelefoner och datorer är främst de hjälpmedel som används som tekniska 

hjälpmedel och i dagsläget finns det mycket lite som tyder på att nya tekniska hjälpmedel skulle 

finnas på marknaden inom den närmsta framtiden. Det som förändras är genom vilken mjukvara 

som kommunikationen sker, till exempel mail, Messenger, WhatsApp och så vidare. Det som 

undersöks i denna studie är dock socialsekreterares syn på elektronisk kommunikation som 

hjälpmedel i deras arbete. Även dessa uppfattningar förändras sannolikt över tid och med 

erfarenhet. Den elektroniska kommunikationen sker på ungefär samma sätt oavsett om mail eller 

sociala medier används, det samma gäller för utvecklingen av de tekniska hjälpmedlen, så som 

dator och telefon. Utifrån ovanstående resonemang är det svårt att värdera reliabiliteten i och med 

att det är åsikter som undersöks. 

 

Intern reliabilitet innebär att resultatet av studien ska vara det samma oavsett vem som utför 

studien. Det ska inte gå att tolka resultaten av studien på alltför olika sätt beroende på vem som 

utför studien (Bryman, 2002). I denna studie har respondenterna haft likartade svar på de frågor 

som ställts under intervjuerna. Intervjuguiden har medverkat till att likartade frågor har ställts. 

Tolkningarna har gjorts av en enda person, men olika tolkningsalternativ har övervägts, vilket kan 

höja reliabiliteten 
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Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning studien kan replikeras (Bryman, 2002). Syftet 

och frågeställningarna för denna studie, tillsammans med beskrivningen av metoden, gör det 

möjligt att replikera denna studie i och med att det är synen på elektronisk kommunikation som är 

i fokus. Även om de tekniska hjälpmedlen uppdateras och förnyas så är det ändå synen på hur 

dessa kan vara till hjälp i arbetet som undersöks. En kvalitativ intervjuundersökning kan dock 

aldrig upprepas på exakt samma sätt, då människorna och kontexten ständigt förändras. 

 

Validitet 

Validiteten handlar om huruvida man faktiskt undersöker det som var avsett att undersökas i 

studien (Bryman, 2002). Vilka frågor som valdes och hur de ställdes under intervjuerna, 

respondenternas kunskaper och de teorier som valts har spelat roll för validiteten. Tack vare  

pilotstudien har risken för misstolkning av frågorna minskat trots detta kan det alltid finnas viss 

risk för missförstånd mellan intervjuare och respondent. Respondenternas kunskaper i denna studie 

har ansetts matcha studiens kriterier  och teorierna och begreppen som använts som analysverktyg 

hör ihop med temat i uppsatsen. 

 

Den externa validiteten handlar om hur och hur mycket resultaten kan generaliseras till andra än 

just de som ingår i studien (Bryman, 2002). Det vill säga gäller samma syn på elektronisk 

kommunikation i hela arbetsgruppen och i resten av landets socialtjänster? Enligt Bryman (2002) 

utgör den externa validiteten ett problem för den kvalitativa forskningen då urvalet av 

forskningsobjekten ofta är begränsade och fallstudier ofta förekommer (Bryman, 2002). Denna 

studie har ett begränsat och icke slumpmässigt urval där en statistisk generalisering inte är möjlig, 

Men studien kan ändå i viss mån generaliseras teoretiskt och användas för att utveckla, förbättra 

och diskutera den elektroniska kommunikationen även utanför studiens undersökningsgrupp. 

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska krav och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa handlar att om att forskaren ska informera 

intervjupersonen om syftet med undersökningen. Forskaren ska även säkerställa att deltagandet är 

frivilligt och låta intervjupersonen styra över sitt deltagande. Uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och informationen ska endast används för undersökningens ändamål (Bryman, 

2002). Innan intervjuerna genomfördes har varje respondent blivit informerad om ovanstående 

information och accepterat deltagande, först skriftligt per mail och därefter vid själva intervjun. 

 

Respondenternas personliga uppgifter har vidare behandlats konfidentiellt, och genom att namn 

och andra känsliga uppgifter har ändrats i uppsatsen för att bevara deras anonymitet. Vidare har 

intervjumaterialet förvarats på ett betryggande sätt och endast hanterats av intervjuaren. Uppgifter 

och information som framkommit under intervjuerna kommer endast att användas för denna 

uppsats.  
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Tidigare forskning 

Socialarbetares kommunikation med klienter 

För att en socialarbetare ska nå ett lyckat resultat är kvalitén på relationen mellan socialarbetaren 

och klienten en stor och viktig del, det kan till exempel handla om att klienten inte är medveten 

om sitt destruktiva beteende eller att klienten själv vill förändra sitt beteende för att ta sig ur en 

svår situation.  Relationen till socialsekreteraren spelar då stor roll då klinten behöver känna sig 

trygg med och lita på socialsekreteraren. Klienterna vill att socialsekreteraren ska förstå dem, tro 

på dem och ta dem på allvar (Røkenes, 2007). För att bygga upp en bra relation är 

kommunikationen av största vikt. En socialsekreterare använder sig själv som verktyg vilket 

betyder att socialsekreteraren behöver lära sig och utveckla tekniker för god kommunikation. 

Förmågan att professionellt kunna kommunicera som socialsekreterare innehåller många olika 

faktorer och tekniker (Eide och Eide, 2006)  

 

Relationen mellan socialsekreterare och klient bygger i stort sätt på vilken kontakt som utvecklas 

dem emellan. Billquist (1999) skriver om kontakten mellan klient och socialsekreterare. För vissa 

är den personliga kontakten av mycket stor betydelse och avgörande för hur relationen kommer att 

utvecklas medan andra är helt nöjda med att ha minimalt med kontakt till sin handläggare och 

endast göra det som måste göras. Det gäller att socialsekreteraren känner av vilken form av 

kommunikation och hur tät kommunikation som passar bäst för varje enskilt fall. Vissa klienter 

tycker att det är obehagligt och skamfullt att ha kontakt med socialtjänsten och gör således allt de 

kan för att dölja kontakten medan i andra fall skäms klienten inte alls utan är tillfreds med att ta 

hjälp av socialtjänsten (Billquist, 1999). Men för att kunna få kontakt med sin klient måste 

socialsekreteraren kunna kommunicera, både verbalt och icke-verbalt. Men kommunikation 

handlar om mer än bara verbal och icke-verbal kommunikation (Edvardsson, 2001). 

 

Barn och ungas relationer över internet 

Då internet är en så naturligt integrerad del i ungdomars liv idag och majoriteten av ungdomarna 

använder sig av internet för att kommunicera, är det viktigt att förstå relationen de har till denna 

teknologi (Wells & Mitchell, 2008). Det vanligaste är att barn och unga använder sig av sociala 

medier för att chatta och många har egen dator på rummet med internetuppkoppling 

(statensmedierad.se).  

 

Jansson och Nordensky (2009) skriver i sin studie att de flesta ungdomar som blev tillfrågade i 

studien använder internet har och har hört talas om socialtjänsten och tycker att socialtjänsten gör 

ett bra jobb, men de säger också att de är negativt inställda till socialtjänsten då de står för 

myndighetsutövning och mycket kontroll. Ungdomarna tycker däremot att det vore en bra idé för 

socialtjänsten att införa en tjänst där man anonymt kunde få chatta eller prata med någon online. 

Det viktiga var att det skulle vara snabbt och enkelt att komma i kontakt med någon (Jansson & 

Nordensky, 2009). Många av ungdomarna upplever att det är ganska krångligt att ens komma fram 
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till rätt hemsida inom socialtjänsten då man ofta behöver gå genom kommunens hemsida (Jansson 

& Nordensky, 2009). Många av ungdomarna tycker att det skulle vara bra med fler vuxna på 

internet, om det till exempel skulle hända något på internet så skulle ungdomar snabbt kunna prata 

med någon vuxen som befinner sig online. Detta gäller även vid andra problem som kan dyka upp 

i livet. Vissa av ungdomarna anser att det är lättare att prata med någon anonymt över internet än 

att sitta och prata ansikte mot ansikte. Om ungdomar får chatta med någon vuxen genom internet 

får ungdomarna mer tid till att tänka igenom sina svar vilket de anser vara skönt istället för att 

känna press på att ge ett svar om man träffas fysiskt (Jansson & Nordensky, 2009). 

 

Professionellas användning av elektronisk kommunikation i arbetet 

I tidskriften Advances in Social Work skriver Glass m.fl. (2010) att informations- och 

kommunikationsteknik utvecklas mycket snabbt världen över. Det påverkar alla områden i 

samhället, så även socialt arbete. Uppmärksamhet behövs för att hjälpa socialarbetarna att vara 

öppna för dessa ändringar och den utveckling som sker. Socialarbetare måste ha kunskap om 

informations- och kommunikationsteknik för att göra ett effektivt arbete och för att effektivt leda 

olika typer av sociala ändringar samt kunna möta upp och arbeta med andra professioner som 

använder sig av utvecklad teknik. Internets snabba och stora utbredning och utveckling har ändrat 

hur vi interagerar med varandra och hur vi arbetar. Eftersom millenuimgenerationen växer upp i 

ett mycket avancerat, tekniskt samhälle, fullt av olika nätverk som använder teknologi, kommer 

teknologin att fortsätta spela en betydande roll och fortsätta att växa och utvecklas. Socialt arbete 

måste integrera informations- och kommunikationstekniken så att socialarbetare har kunskap inom 

fältet samt kan leverera adekvata insatser och hjälpmedel till sina klienter. Det står klart att om 

informations- och kommunikationstekniken implementeras smart och effektivt så förbättras och 

skapar effektivare metoder inom socialt arbete. Till exempel inom olika former av insatser, 

utbildning och forskning. För att säkerställa att socialt arbete upprätthåller de värdegrunder arbetet 

står för, den etiska värdegrunden samt bibehåller en bra standard är det viktigt att socialarbetare är 

kompetenta och bildade inom informations- och kommunikationsteknik. Många yrken har 

misslyckats med att se eller nå den fulla potentialen av informations- och 

kommunikationstekniken. Den växande utvecklingen har skapat en kontext där socialarbetare inte 

längre kan motstå teknologi utan måste förstå vilken roll informations- och kommunikationsteknik 

spelar in i det dagliga livet. Ett antal studier har spårat kommunikationsmönster inom online-

grupper, och har funnit att många av de processer som används är samma som de som används i 

ansikte mot ansikte grupper. Med tanke på den allmänna förekomsten av online-förhållanden 

måste socialarbetare och andra yrkesgrupper inom mänskliga tjänster vara medvetna om de 

positiva, t.ex. socialt stöd, och negativa effekter, t.ex. cyber-mobbning. För närvarande betonar 

socialt arbete utveckling av de personliga relationerna, medan lite uppmärksamhet ägnas åt att 

förstå betydelsen av online-relationer och datormedierade relationer (Glass m.fl., 2010) 

 

Även Garret (2005) beskriver informations- och kommunikationsteknologins utveckling. Garret 

(2005) menar att teknologins grunder för socialt arbete håller på att ändras vilket innebär att 
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socialarbetarens funktion ändras. Garret (2005) menar att socialt arbete inte kan fortgå på grunder 

som inte längre är relevanta. Den tekniska utvecklingen möjliggör dock nya tillvägagångssätt och 

information finns tillgängligt över internet eller på datorer. Garret (2005) menar dock att klienterna 

ska få informationen av socialarbetarna, kanske på papper eller liknande, istället för att själva 

behöva söka sig till informationen. Vidare anser Garret (2005) att socialt arbete struktureras och 

organiseras av beslutsfattare och tekniker som är långt ifrån det faktiska dagliga arbetet och det 

dagliga mötet med klienterna. Detta visar sig bland annat i den tekniska mjukvara som 

implementeras för socialt arbete där programmen är utformade snarare för just de tekniska 

fördelarna istället för att ta mer hänsyn till socialarbetarnas dagliga arbete. Den tekniska 

utvecklingen gör också att socialarbetare får tillgång till bärbara datorer, socialarbetaren blir 

flexibel med ett mobilt kontor. Det finns risk för att gränserna mellan att vara hemma och att vara 

på arbetet suddas ut eller att arbetet integreras in i livet i och med den tekniska utvecklingen, både 

på gott och på ont. Garret (2005) hävdar att informations och kommunikations teknologi behöver 

utvecklas strategiskt och svara på de grunder som socialt arbete står på och på de behov som socialt 

arbete har.  

 

Elektronisk kommunikation 

Den vardagliga kommunikationen i samhället via sms eller via olika sociala medier har ökat 

otroligt mycket de senaste åren vilket lett till att det elektroniska språket blivit mer och mer likt 

det talade språket. Anledningen är främst att den elektroniska kommunikationen ska gå snabbt att 

skriva och vara snabb att läsa (Bellander, 2011). Många strävar efter att få ut så mycket som möjligt 

av texten med minsta möjliga ansträngning. Det gör att nya förkortningar skapas och används. 

Exempelvis skrivs ’sthlm’ istället för ’Stockholm’, ’k’ för ’okey’, och så vidare. Gemener används 

ofta i hela texten för att det ska gå fortare att skriva men det blir å andra sidan svårare att läsa och 

förstå var en mening börjar och slutar (Bellander, 2011). När vi kommunicerar elektroniskt i text 

via dator eller mobiltelefon skapar vi fästpunkter för ögat som ger ingångar i texten. Utropstecken 

efter ord och meningar utgör exempel på visualisering, det vill säga hur texten anpassas för ögat. 

Visualisering är vanligt på exempelvis reklamblad, skyltar och datorskärmar där skaparen av dessa 

ofta har ett budskap och vill fånga mottagarens intresse (Bellander, 2011). Förutom visualiseringen 

i den elektroniska texten förekommer också en innerlighet som är vanlig vid elektronisk 

kommunikation i skrift. Exempelvis är uttrycken ’sjukt mycket’ och ’underbart’ en innerlighet 

som ofta förekommer i sms (Bellander, 2011). Däremot kan det vara svårt att avgöra vilken form 

av samspel mellan deltagarna som ska gälla i den elektroniska kommunikationen. För de som inte 

använder sig av mobiltelefoner eller datorer för att kommunicera i skrift finns det en risk för 

normkonflikter i hur man uttrycker sig. Chatt, där man hugger av ordet när man vill, kan 

exempelvis upplevas som märkligt (Bellander, 2011). En del oroar sig för att språket och skriften 

kommer att förändras ju mer vi använder oss av tekniska hjälpmedel. Så är dock inte fallet hittills, 

tekniken förändrar inte språket i allmänhet, utan forskning visar att människor i regel varierar sitt 

språkbruk efter situation och genre (Bellander, 2011). 
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Utvecklingen av samhället de senaste åren tyder på en allt mer elektronisk kommunikation. Många 

möten sker via internet på grund av tidsbesparing men även möjligheten till att kommunicera med 

annars geografiskt otillgängliga personer. Ekonomin besparas också genom att hålla möten 

elektronisk istället för att alla deltagare måste ta sig till mötesplatsen. Möten kan ske över internet 

med webkamera och mikrofon så att alla medlemmar kan se och höra varandra, men mötet kan 

också ske endast genom mikrofon. Då får deltagarna ingen möjlighet att se varandra även om alla 

kan kommunicera (Caulat & O’Brien, 2010). Även det sociala arbetet utvecklas mer och mer åt 

det elektronisk hållet då socialsekreteraren ringer, skickar e-post eller sms:ar till en klient för att 

komma i kontakt med klienten. Det kan handla såväl om öppenvård för missbrukare som 

handläggning eller utredning av ett ärende inom socialtjänsten. Den elektroniska 

kommunikationen blir allt vanligare i samhället i och med att människor väljer att prata, skriva 

och hålla sina möten elektroniskt. Individer från olika länder och världsdelar kommunicerar med 

varandra utan att fysiskt se varandra på samma sätt som individer som bor grannar eller är 

geografiskt kontaktbara (Caulat & O’Brien, 2010). Den elektroniska kommunikationen blir allt 

tydligare och vanligare ju mer teknologi som människan inför i vardagen men det uppstår även 

problem bland annat på grund av den långa distansen mellan deltagarna, kulturkrockar och 

frånvaron av personlig kontakt. Nya strategier och lösningar måste skapas för den elektroniska 

kommunikationen om denna form av kommunicering ska bli en framgångsrik och 

konkurrenskraftig metod i framtiden (Caulat & O’Brien, 2010). 

Teoretisk referensram 

Relationskompetens 

I denna studie är relationskompetens relevant på grund av den analys som görs i samband med att 

socialsekretaren ska kunna få en bra relation med sina klienter även när det handlar om elektronisk 

kommunikation. Kommunikationen och socialsekreterarens kunskaper knytas samman med 

handlingskompetensen och relationskompetensen. 

 

Odd Harald Røkenes (2007) skriver angående relationskompetens att det är en av delarna i 

yrkeskompetens tillsammans med handlingskompetens. Relationskompetens handlar om att se och 

höra, att hantera och samarbeta med de människor vi möter på ett för situationen relevant sätt. Att 

kommunicera meningsfullt, inte kränka den andre samt värna om det överordnade syftet med 

samverkan är alla tecken på en relationskompetent yrkesutövare men framförallt ska professionella 

ta hänsyn till klientens behov. Kontakten med klienten ändras över tid så hur den professionella 

kommunicerar vid de olika tillfällena spelar stor roll för relationen dem emellan. Det första steget 

är att skapa en relation till klienten, nästa steg är att kunna behålla relationen över tid, att stanna 

kvar i en relation och det sista steget är att kunna avsluta en relation. Utöver dessa kunskaper är 

viktiga aspekter av relationskompetensen situationsförståelse, kulturell lyhördhet självinsikt och 

empatisk förmåga. Likaså är självkännedom, att förstå den andres upplevelse och förstå vad som 

händer i samspelet med den andre viktiga faktorer som ingår i en relationskompetens. För att 
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tillgodose alla ovanstående aspekter så krävs det att den professionelle möter sin klient som ett 

subjekt, inte som ett objekt, vilket betyder att klienten möts som en medmänniska, en självständig, 

handlande individ. Den professionella ska visa respekt för klientens integritet och rätt till 

självbestämmande. Att kommunicera har människan lärt sig från födelsen, alla kan kommunicera 

men det finns oändligt många sätt att kommunicera på därför är det viktigt att den professionella 

dels arbetar och utvecklar sin egen kommunikationsförmåga men även tar sig tid och sätter sig in 

i sin klients sätt och förmåga att kommunicera. Dålig kommunikation mellan yrkesutövare och 

klient och yrkesutövarens bristande hänsyn till relationsfaktorer är det största hindret för en lyckad 

behandling. Hänsyn måste därför tas till klientens upplevelse, inte bara till det praktiska som måste 

ske. Det praktiska berör handlingskompetensen vilket innebär att den professionella har praktiska 

färdigheter och kunskaper inom sitt område. Handlingskompetensen måste dock ske i samverkan 

med relationskompetensen.  

 

Kommunikationsteori 

Kommunikationsteorin är relevant för denna uppsats i och med att större delen av uppsatsen 

handlar om kommunikation. Bland annat sker kommunikation på olika sätt och olika delar bär 

olika mycket tyngd. När den icke-verbala kommunikationen förloras i den elektroniska 

kommunikationen är det av intresse att undersöka och analysera hur detta påverkar kvaliteten, 

relationer och tolkningar mellan socialsekreterare och klient. 

 

Vad är kommunikation egentligen? Begreppet härstammar från ’communicare’, som är latin och 

betyder att göra något tillsammans; att göra någon annan delaktig i något, ha förbindelse med 

någon (Eide & Eide, 2006). ”Kommunikation innebär alla de sätt varpå individer kommer i kontakt 

med varandra och överför budskap till varandra” (Karlsson, 2007:584). En enkel modell för 

kommunikation är sändare – budskap – mottagare där även feedback eller återkoppling är viktig 

för kommunikationen (Karlsson, 2007). Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs, ord 

och meningar (verbal kommunikation) utan även om hur vi rör oss, röstläget, vart vi vänder blicken 

och vårt ansiktsuttryck (icke-verbal kommunikation) (Eide & Eide, 2006). Den icke-verbala 

kommunikationen spelar ofta större roll än den verbala, det är dock svårt att bedöma exakt hur 

mycket större roll och det är även värt att påpeka att kommunikation är situationsbunden. 

Kommunikation är heller inte bara vad en person kommunicerar utan hur andra uppfattar och tolkar 

budskapet, det kan uppfattas på många olika sätt, till exempel som vänligt, neutralt, fientligt, 

uppgivet, ironiskt eller humoristiskt (Eide & Eide, 2006). Vad vi själva kommunicerar och vår 

tolkning av andra är det som ligger till grund för närhet, avstånd, förtroende, missförtroende, 

samarbete och konflikt med andra människor. Kommunikation handlar alltså om mer än bara vad 

som sägs och kommunikation bör förstås i ett sammanhang eftersom samma signal kan tolkas på 

olika sätt av olika människor. Ju bättre en människa känner en annan och ju mer tid de spenderat 

tillsammans desto mer övning har den fått i att tolka just den personens subtila signaler och icke-

verbala kommunikation vilket i sin tur ofta leder till att personen i fråga har lättare att tolka 

signalerna rätt (Eide & Eide, 2006). 
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Semiotik 

I denna uppsats används semoitiken för att analysera, förklara och förstå tecknen som används vid 

elektronisk kommunikation. Eftersom den icke.verbala kommunikationen i stort sett är borta vid 

elektronisk kommunikation kan det behövas andra teorier för att förstå hur människor ändå tolkar 

varandra. Semiotiken kan göra detta i och med att både text och bilder räknas som tecken och 

inkluderas i teorin. 

 

Semiotik betyder teckenlära eller teckenteori, begreppet introducerades av filosofen John Locke 

under 1690-talet. Eftersom det finns så många olika sorters tecken har semiotiken med tiden blivit 

indelad och förklarad utifrån olika varianter på tecken. Som exempel det indexikala tecken, det är 

tecken på något, till exempel som när feber ses som ett tecken på infektion (Kjørup, 2004). Det 

finns kommunikativa tecken som betyder att tecknen tolkas för något eller är meddelanden om 

något. Denna variant handlar om det talande språket, om orden vi använder för att kommunicera 

med varandra. Nästa variant rör sådant vi visar för att göra oss förstådda, det kan vara när 

skräddaren visar sina tygprover för att locka kunder eller när museet ställer ut sina flintyxor 

(Kjørup, 2004). Semiotik handlar om att tolka olika tecken vilket betyder att alla människor 

använder sig av semiotik konstant. Meteorologen tolkar temperaturer, barometerstånd molntäcke 

och så vidare för att kunna förutse vädret, ekonomen tittar på oljepriserna för att kunna se tecken 

inför en kommande depression, men vi tolkar även andra människors tecken i det verbala samtalet, 

vi tolkar orden och orden räknas som tecken och vi tolkar våra medmänniskors kroppsspråk 

(Kjørup, 2004). 

 

Skrift och bilder 

Skrift är tecken och skriftspråket som vi använder i västvärlden till stor del är väldigt praktisk 

eftersom alla bokstäver har ett ljud till dem. En människa som ska skriva ett nytt ord kan alltså 

skriva ordet utifrån hur det låter även om hen inte är bekant med ordet sedan tidigare. Det samma 

gäller omvänt, läskunniga kan uttala ett ord de aldrig använt förut eftersom de kan uttala de 

bokstäver som ordet består utav. Undantag till ljudkombinationer i ett ord finns förstås av olika 

anledningar men generellt kan läs- och skrivkunniga både skriva och läsa nya ord (Kjørup, 2004).  

 

Bilder räknas även det som tecken. Teckningar, målningar, och fotografier är vanliga bildtecken 

och får betydelse utifrån vad de liknar eller föreställer. Bilder får sin betydelse utifrån gängse 

bildkonventioner. En bild av något måste stämma överens med vad de allra flesta människor anser 

att en bild föreställer, om jag ändå målar en häst som en ko, skapar det lätt missförstånd mellan 

den som ritat hästen och de som tolkar bilden som en ko. Ännu svårare blir det när det gäller bilder 

utav mer abstrakt form. En bild som inte föreställer något speciellt kan tolkas på många olika sätt 

av olika människor (Kjørup, 2004). Något annat som kan skapa problem vid tolkning av en bild är 

när under historien bilden målades. Under historien har målare framställt saker på olika sätt. Idag 
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läggs stor vikt till vad bildens detaljer föreställer, till exempel horn, svans, öron medan färger 

spelar mindre roll, en grön häst föreställer fortfarande en häst och inte en larv eller en fågel medan 

detaljerna som horn, svans och öron kan göra att människor idag tolkar hästen som en ko (Kjørup, 

2004).  

 

 

 

 

  



 

19 

 

Resultat och analys 
Samtliga respondenter har en stationär dator, en fast telefon och en mobiltelefon på sina kontor, 

dessa används dagligen men i mer eller mindr grad av samtliga respondenter. Utöver det finns 

tillgång till fax och länk som används mer sällan. 

Sekretess i användningen av elektronisk kommunikation och tekniska hjälpmedel 

Samtliga respondenter anser att sekretessen är mycket viktig då kommunikation sker elektroniskt. 

Beroende på vilken form av elektronisk kommunikation som väljs är risken mer eller mindre att 

obehöriga ser och läser den skrivna informationen. Vissa system som socialtjänsten använder sig 

av är säkra anslutningar vilket innebär att utomstående inte har tillgång till dem och de anses därför 

som säkra. Exempel på ett sådant system är Viva (ett datorsystem där utredningar, journaler, 

meddelanden och andra dokument sparas). I Viva kan respondenterna skicka meddelanden till 

varandra med sekretessuppgifter. Om däremot mailen används som kommunikation måste mailet, 

innan det skickas iväg, krypteras. Ingen av respondenterna känner sig trygga och säkra på hur man 

skickar krypterade mail utan skickar endast okrypterade mail och de är därför också mycket noga 

med att inte skriva ner känsliga uppgifter eller uppgifter som är sekretessbelagda. Vissa använder 

exempelvis initialer istället för att skriva ut hela namnet och försöker hålla informationsmängden 

till endast det nödvändigaste medan andra känner sig bekväma med att lämna ut lite mer 

information så länge inte namn och födelsedata finns i mailet.  

”Jag försöker hålla informationen lite smalare i ett mail” (respondent D) 

Respondenterna anser alltså att sekretessen är av stor vikt och att om information skickas genom 

elektroniska hjälpmedel ska informationen hållas till ett minimum. Respondent B anser dock att 

det finns ett undantag i denna regel att hålla informationen mycket smal och det är då klienten själv 

till exempel skickat ett mail till socialsekreteraren. Då har klienten valt kommunikationssättet och 

därmed även själv tagit risken med att känsliga uppgifter kan hamna fel. Dock ska 

socialsekreteraren som svarar vara försiktig med vilka uppgifter som hamnar i svaret av det 

utgående mailet. Respondent B menar att socialsekreteraren så långt som möjlig bör svara via 

samma kommunikationsmedel som klienten valt att kommunicera via men att inte lämna ut för 

mycket eller för känsliga uppgifter.  

”egentligen så har jag lärt mig att man ska svara på det sättet man får som 

myndighet. Får jag ett brev så ska jag svara med ett brev, får jag ett mail så ska 

jag svara med ett mail… Alltså man ska svara på samma sätt” (Respondent B) 

Karlsson (2007) skriver att sändaren får feedback av ett meddelande eller budskap bland annat från 

mottagarens kroppsspråk men vid en mailkonversation förloras denna feedback och den feedback 

som återkommer är det mottagaren har skrivit, i bästa fall. I värsta fall får sändaren inget svar alls 

(Karlsson, 2007). Det kan tänkas att det kan bli svårt för både socialsekreteraren och klient att 

bilda sig en helhetsbild av situationen vid en mailkonversation i och med den förlorade feedbacken. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till missförstånd mellan socialsekreterare och klient och svårare 

att bilda eller bibehålla relationen dem emellan. Ansvaret för relationen ligger ändå på den 

professionella (Røkenes, 2007). Røkenes (2007) menar att inneha relationskompetens bland annat 
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handlar om att bemöta sina klienter på rätt sätt, det kan exempelvis innebära att förstå på vilket 

sätt den professionelle kan bilda, bibehålla och avsluta en relation, samarbeta med de människor 

vi möter på ett för situationen relevant sätt, att kommunicera meningsfullt och förstå vad som 

händer i samspelet med den andre (Røkenes, 2007). I respondenternas fall innebär 

relationskompetens att veta när det är relevant att skicka mail och vad som i så fall ska stå eller 

inte stå i mailet med tanke på sekretessen och om och hur detta i så fall påverkar relationen dem 

emellan. Det kan tänkas vara så att om klienten har valt att skicka en fråga via mail vill hen få svar 

genom mail. Det kan bli problematiskt för socialsekreteraren om klienten ställer en fråga där svaret 

måste inkludera sekretess. Ska socialsekreteraren svara via samma kommunikationsmedel för att 

upprätthålla en bra relation eller svara via telefonsamtal eller personligt möte för att ta hänsyn till 

sekretessen? En socialsekreterare med hög relationskompetens kan tänkas göra den bedömningen 

lättare än en socialsekreterare med låg relationskompetens. Eftersom ingen av respondenterna 

kände sig säkra att skicka krypterade mail och ingen av respondenterna lämnade ut känsliga 

uppgifter via mail får man anta att på respondenternas arbetsplats står lagar kring sekretess över 

klientens behov av svar via mail. Detta kan ju i sin tur antas bero på att känslig information 

förmedlas via antingen ett personligt möte eller över telefon. 

 

Ovanstående stycke handlar om risken att obehöriga läser mail då det exempelvis skickas fel eller 

om datasystemet blir hackat men ytterligare en risk som respondenterna identifierar är att ofta har 

klienten sin mail kopplad till sin mobiltelefon. Även om klienten skulle ha lösenord på sin telefon 

så är det säkert en del av klientens vänner som känner till lösenordet och därmed få tillgång till 

mail som i många fall inte kräver ett lösenord om man öppnar mailet genom mobiltelefonen. 

”Nackdelen är ju det här med sekretess. Att vem som helst skulle kunna öppna 

mailet, speciellt idag när man har mail på telefonerna och vem som helst kan gå 

in och kolla utan ens behöva använda password eller nånting” (Respondent B).  

Även vid sms kan sekretessbiten bli krånglig anser en av respondenterna. Då sms ofta ploppar upp 

på displayen är det viktigt att inte heller skriva känsliga uppgifter i sms. Respondenterna anser att 

deras klienter ska kunna ta emot, läsa och svara på ett sms från sin socialsekreterare utan att det 

ska bli pinsamt även om klienten befinner sig tillsammans med sina kompisar. Respondenterna 

anser att ungefär samma regler för sekretess gäller för mobilen som för mailen men de anser ändå 

att sms och mail används på olika sätt. Ett mail är vanligtvis lite längre och kan innehålla mer 

information medan sms ofta hålls kortare och är mer ett sätt för att bekräfta vad som redan har 

pratats om antingen via mail eller telefon.  

”Ett sms kan ploppa upp på en persons mobil, man ser liksom, en person som 

går förbi den mobilen kan ju se det sms:et” (Respondent C).  

Enligt Kjørup (2004) innebär semiotiken (teckenlära/teckenteori) att en text eller en bild kan  tolkas 

på många olika sätt och därför kan det bli många nyanser i ett sms trots att sändaren inte kan se 

och tolka mottagarens kroppsspråk. Det problematiska i att tolka ett tecken, bild eller skrift, är att 

det måste stämma överens med vad de allra flesta människor anser att tecknet föreställer. I en text 

finns inget annat att tolka än texten, i en konversation öga mot öga finns massor med information 
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att tolka för att minska risk för missförstånd (Kjørup, 2004). Eftersom sekretessen är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till för respondenterna kan det uppstå problematiska situationer i 

kommunikationen till deras klienter. I respondenternas fall där smskonversationer dagligen sker 

är det troligt att socialsekreteraren går miste om mycket feedback. Trots att feedbacken och den 

icke-verbala kommunikationen är minimal vid dessa konversationer kan det ändå tänkas att 

socialsekreteraren kan använda sig av kunskaper kring semiotik för att identifiera klientens syfte 

och känslotillstånd i meddelandet. Socialsekreteraren kan ändå tänkas stöta på problem om denne 

inte är van vid smskonversationer. Texten i ett sms har ofta ett speciellt språk och kan bestå av 

många förkortningar (Bellander, 2011). Om socialsekreteraren inte kan tolka texten på det sättet 

som klienten avsett skulle det kunna leda till ett minskat förtroende till socialsekreteraren. Å andra 

sidan, om klienten upplever att socialsekreteraren har kunskaper och kan hantera den 

kommunikation som klienten väljer, oavsett om den är elektronisk eller öga mot öga kan detta leda 

till ökat förtroende från klientens sida till socialsekreteraren. 

 

Kommunikation utan kroppspråk – hur påverkar det relationen? 

Respondenterna anser att det finns nackdelar med elektronisk kommunikation i och med att man 

inte ser personen man kommunicerar med. Kroppsspråket går förlorat och i vissa fall även rösten 

med dess variationer. Ibland kan ett sms eller mail missuppfattas, till exempel kan respondenten 

uppfatta klienten som skickade sms:et som frånvarande, arg eller ledsen medan klienten inte alls 

hade de känslorna. Sedan finns risken att den elektroniska kommunikationen blir för mycket, att 

klienten känner att socialsekreteraren inte har tid att mötas personligen utan bara kommunicerar 

genom mail och sms. Klienten kan då känna en frustration över att inte bli prioriterad eller att 

klienten känner att denne inte är viktig nog att träffa.  

”Vissa föredrar ju att man ringer istället för att man, ja men att man möts 

personligen och vissa föredrar att man inte gör det, att man verkligen möts 

personligen” (Respondent A) 

En annan av respondenterna menar däremot att varken relationen eller förtroendet påverkas av 

valet av kommunikationsmedel eller ens hur ofta kommunikationen sker utan handlar om 

socialsekreteraren som person. Det kan röra sig om uppträdande, ordval, hur respondenten 

framställer sig och så vidare.  

”det som har betydelse i så fall när det gäller förtroende är hur jag är som person 

och hur jag uppträder som person och hur jag framställer mig som person, vilket 

intryck jag ger, vad jag säger” (Respondent D).  

Några av respondenterna upplever att relationen till klienten förbättras vid regelbunden mail- 

och/eller smskontakt och använder sig därför dagligen av både sms och mail i kontakten till sina 

klienter. Två av respondenterna anser att det är viktigt att fråga vilken kommunikation klienten 

föredrar för att försöka få en så bra relation som möjligt. Vissa klienter föredrar den elektroniska 

kommunikationen medan andra klienter inte alls vill använda sig av mail eller sms för att 

kommunicera utan endast vill träffas personligen eller prata via telefon/mobiltelefon. Eide och 

Eide (2006) menar att kommunikation inte bara handlar om vad som sägs, ord och meningar, den 
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så kallade verbala kommunikationen, utan även om hur vi rör oss, röstläget, vart vi vänder blicken 

och vårt ansiktsuttryck, den icke-verbala kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen 

spelar ofta större roll än den verbala, det är dock svårt att bedöma exakt hur mycket större roll. 

Men det finns mer att tolka än röstläget, till exempel vart vi vänder blicken och vårt ansiktsuttryck 

(Eide & Eide, 2006). Semiotiken som Kjørup (2004) skriver kring handlar om att tolka olika 

tecken, oavsett om det gäller ord, kroppsspråk, bilder eller skrivna meddelanden. Detta innebär att 

alla människor använder sig av semiotik konstant i och med att det finns både bilder, ord och 

människor nästan överallt där vi befinner oss. Det kan handla om att tolka andra människors tecken 

i det verbala samtalet då vi tolkar orden (och orden räknas som tecken). Men det finns många 

tecken också i det skrivna språket och i bilder att tolka (Kjørup, 2004). Det är troligt att i 

respondenternas elektroniska kommunikation med sina klienter går all verbal och icke-verbal 

kommunikation samt kroppsspråk förlorat. Det kan därför tänkas att respondenterna upplever det 

som svårt att tolka vissa sms och mail. Nackdelen med sms kan vara just risken för misstolkning, 

att sms:ets utformning och ordval gör att det blir svårt att tolka klientens egentliga mening. Det är 

troligt att om många missförstånd sker mellan socialsekreterare och klient försämras deras relation. 

Hade respondenterna däremot sett sin klient och fått tillgång till kroppsspråk, minspel, röstläge 

och så vidare skulle det kunna innebära att risken för att missförstånd sker minskas och därmed 

kan det bli lättare att antingen bygga upp eller bevara en relation. Om socialsekreteraren ändå 

väljer att kommunicera elektroniskt kan det exempelvis bero på att socialsekreteraren vill bekräfta 

klienten även om tid för ett personligt möte inte finns. Att klienten då känner sig prioriterad kan 

ge en bättre relation på sikt trots att kroppsspråk kan skapa missförstånd. En relationskompetent 

socialsekreterare kan även tänkas kompensera för detta i kommande personliga möten. Det kan 

även tänkas att i de fallen respondenterna känner sina klienter bättre så finns det symboler i 

meddelandena som kan vara en grund för respondenterna att läsa mellan raderna, det vill säga tolka 

de symboler, texten eller vad som till och med inte står i texten som kan kompensera för det 

förlorade kroppsspråket och den verbala och icke-verbala kommunikationen. Lyckas 

socialsekreteraren uppfatta dessa tecken är det troligt att det finns goda förutsättningar för en bra 

relation.  

 

Förbättrad relation pga snabbheten i elektronisk kommunikation 

Respondenterna tycker att fördelen med elektronisk kommunikation är att kommunikationen kan 

vara snabb. Vanliga, fasta telefonsamtal har funnits länge och vissa har telefontider, andra inte, 

men utöver det har mail tillkommit och senare även sms. Frustration hos klienten kan undvikas 

om klienten kan få ett svar samma dag även om socialsekreteraren inte har tid att mötas öga mot 

öga och därmed behöver klienten inte känna sig bortglömd.  

”det går ju väldigt snabbt, så det är ju en tydlig fördel, tycker jag, och det är ju 

lite tillgängligare på något vis” (Respondent C).  

Ett par respondenter anser att relationen mellan respondenterna och klienterna kan förbättras om 

möjligheten finns att kunna stämma av med klienten med bara ett sms eller mail, både respondent 

och klient kan via detta sätt får ur sig det de vill berätta eller förmedla. Ibland kan det dröja ett tag 
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mellan möten och det kan hända många saker som klienterna känner att de vill delge till 

socialsekreterarna. Då är det bra att mail och sms finns tillgängligt så att klienten kan skriva ut 

sina åsikter och känslor. Respondenterna uppger att det kan vara lättare för dem att fånga upp och 

boka in ett extra möte på det viset än om klienten måste vänta tills nästa möte. Tid försvinner och 

klienterna hinner gå vidare i livet vilket gör att vissa viktiga händelser går förlorade i både 

utredning och samtal.  

“Möjligheten att nå oss och att vi då hör av oss så fort vi har möjlighet, det är 

sånt som är viktigt för klienter att liksom tillgängligheten är så god som möjligt” 

(Respondent A) 

Respondenterna kan även snabbt och effektivt informera om vart i utredningen eller ärendet man 

befinner sig just nu och att arbetet fortsätter även om den personliga kontakten sker mer sällan. 

Caulat (2010) menar att den elektroniska kommunikationen blir vanligare och vanligare i 

människors vardag. Mobiltelefoner och datorer används för att kommunicera med varandra över 

både långa och korta avstånd och det är då inte ovanligt att missförstånd sker bland annat på grund 

av frånvaron av personlig kontakt och i vissa fall kulturkrockar (Caulat, 2010). Røkenes (2007) 

skriver att kontakten mellan den professionelle och klienten ändras över tid så hur den 

professionella kommunicerar vid de olika tillfällena spelar stor roll för relationen dem emellan. 

Det första steget är att skapa en relation till klienten, nästa steg är att kunna behålla relationen över 

tid, att stanna kvar i en relation och det sista steget är att kunna avsluta en relation. Det är viktigt 

att den professionelle möter sin klient som ett subjekt och inte som ett objekt, vilket betyder att 

klienten möts som en medmänniska, en självständig, handlande individ. Den professionella ska 

visa respekt för klientens integritet och rätt till självbestämmande (Røkenes, 2007). Eide & Eide 

(2006) menar att vad vi själva kommunicerar och vår tolkning av andra är det som ligger till grund 

för närhet, avstånd, förtroende, missförtroende, samarbete och konflikt med andra människor (Eide 

& Eide, 2006). Det kan tänkas att både socialsekreterare och klient väljer att kommunicera 

elektroniskt på grund av det geografiska avståndet samt som tidigare nämnts att det går snabbt. 

Mottagaren kan läsa och svara på meddelandet när denne har tid. Men att anta att relationen mellan 

socialsekreterare och klient automatiskt blir bättre om klienten snabbt kan komma i kontakt med 

socialsekreteraren är riskfullt eftersom relationer bygger på mer än bara respons av meddelanden. 

Det kan tänkas att socialsekreteraren behöver ha både relationskompetens och kunskaper om hur 

god kommunikation sker för att kunna göra välavvägda beslut kring den elektroniska 

kommunikationen. Hur relationen kommer att utveckla sig kan därför tänkas bero på hur väl 

socialsekreteraren lyckas kommunicera elektroniskt oavsett om responsen är snabb eller inte 

tillbaka till klienten. 

 

Respondenterna berättar att ju mer kontakt de har med en klient desto bättre lär de känna varandra 

och kan därmed göra bättre bedömningar i utredningarna. Respondenterna säger även att det inte 

bara är de aktiva klienterna de träffar och pratar med utan även en del av deras nätverk, det kan 

vara allt från klientens mamma, pappa, syskon och släkt till skolpersonal och psykiatrin. 

Respondenterna säger att mobiltelefonen och den fasta telefonen är mycket viktig eftersom 
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telefonsamtal sker flera gånger per dag och genom att göra ett telefonsamtal kan viktig information 

samlas in utan att behöva vänta till en personlig träff. 

”min upplevelse är att när jag har haft mycket smskontakt med en klient så har 

vi kommit närmre varandra, det har känts mer självklart att träffas i person” 

(Respondent D) 

Samtliga respondenter är eniga i att både relation och förtroende till socialsekreterarna och 

socialtjänsten gynnas av att klienterna snabbt och enkelt kan komma i kontakt med sina 

socialsekreterare. Sms och mail anser respondenterna vara en enkel, snabb kommunikation medan 

en svår kommunikation kan vara att klienten behöver lämna ett meddelande i växeln istället för att 

kunna prata in på sin egen socialsekreterares telefonsvarare. Respondenterna utrycker dock att det 

är möjligheten att nå socialsekreterarna och att snabbt få svar som är det viktiga, inte vilket sätt 

det sker på. Røkenes (2007) säger att människan har lärt sig från födseln att kommunicera, alla 

kan kommunicera men det finns oändligt många sätt att kommunicera på, därför är det viktigt att 

den professionella dels arbetar och utvecklar sin egen kommunikationsförmåga och 

relationskompetens men även tar sig tid och sätter sig in i sin klients sätt och förmåga att 

kommunicera. Dålig kommunikation mellan yrkesutövare och klient och yrkesutövarens bristande 

hänsyn till relationsfaktorer är det största hindret för en lyckad behandling. Hänsyn måste därför 

tas till klientens upplevelse, inte bara till det praktiska som måste ske (Røkenes, 2007). I 

respondenternas fall kan bra eller dålig kommunikation representera respondentens 

relationskompetens. Hur väl respondenterna lyckas att matcha sina klienter i användandet av mail 

och smsfunktioner kan tänkas ingå i relationskompetensen likaså förståelsen för att för klienten är 

det viktigt att snabbt komma i kontakt med sin socialsekreterare. Socialsekreteraren bör därför 

bejaka denna önskan utifrån att ha en god relation och minska spänningar och irritation. Att 

respondenterna tar sig tid att utveckla sin relationskompetens kan ses som ett sätt för 

respondenterna att skapa goda förutsättningar för en lyckad kontakt, utredning eller behandling. 

 

Behov av mer uppdaterade tekniska hjälpmedel 

Respondenterna anser att främst mobiltelefonen är i behov av att bytas ut till en nyare variant. 

Detta eftersom de mobiler respondenterna har tillgång till i dagsläget är av modell äldre, utan 

touchscreen och applikationer. Med uppdaterade mobiltelefoner skulle samtliga respondenter 

använda mobiltelefonen mer i arbetet. Det kan handla om att vara mer benägen att använda sms 

som kommunikation i de fall det känns relevant men även att få tillgång till vissa applikationer så 

som mail och GPS i mobiltelefonen. Möjligheten att arbeta även om socialsekreterare befinner sig 

på resa är något som respondenterna ser som utvecklingspotential, dels i form av uppdaterade 

mobiltelefoner men även laptops istället eller som komplement till den stationära datorn. Att kunna 

arbeta hemifrån är något som Respondent A funderar över.  

”Hemmaarbete kan ju vara flexibelt och effektivt men kan även göra att 

gruppkänslan förminskas till kollegorna” (Respondent A) 

Flera av respondenterna använder hellre den fasta telefonen än mobiltelefonen även när 

respondenterna befinner sig i kontoret. Det finns högtalarfunktion på mobiltelefonerna men den är 
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så dålig att många av respondenterna använder sig av sina privata smartphones i de fall 

högtalarfunktionen behövs. Vissa av respondenterna har använt sina privata mobiltelefoner i 

arbetet, framförallt för att högtalartelefonen hörs så pass dåligt att den knappt är användbar. Detta 

gör att några respondenter använder sina privata mobiltelefonen än arbetsmobiltelefonen. 

Respondenterna använder även mobiltelefonen  till att skicka sms men respondenterna kritiserar 

sina mobiltelefoner i och med att det är en knappsats istället för touchscreen så det tar mycket 

längre tid att till exempel skicka ett sms och om man skulle få ett långt svar av exempelvis en 

klient så delas sms:et upp i separata delar eftersom det blir för många tecken för att passa i ett 

meddelande. Detta gör att många av respondenterna drar sig för att skicka sms eller andra 

meddelanden som kräver att man skriver med mobiltelefonens knappsats. Sms skickas av några 

respondenter i större utsträckning till ungdomar än till medelålders och äldre klienter.  

“att uppdatera mobilerna […]då kan man arbeta även fast man åker iväg hela 

dagen så kan man kolla sina mail och kanske svara, alltså man kan arbeta 

medan, man kan vara lite effektiv även om man bara sitter  i bilen i fyra timmar 

till  nån stans i Sverige” (Respondent A) 

Caulat & O’Brien (2010) menar att det sociala arbetet utvecklas mer och mer åt det elektroniska 

hållet då socialsekreterare ringer, skickar e-post eller sms:ar till en klient för att komma i kontakt 

med klienten. Det handlar även om handläggning eller utredning av ett ärende inom socialtjänsten. 

Den elektroniska kommunikationen blir allt vanligare i samhället i och med att människor väljer 

att prata, skriva och hålla sina möten elektroniskt. Individer från olika länder och världsdelar 

kommunicerar med varandra utan att fysiskt se varandra på samma sätt som individer som bor 

grannar eller är geografiskt kontaktbara men utan relevant teknik som implementeras i 

myndigheter riskerar myndigheterna att hamna efter i utvecklingen i jämförelse med samhället 

som helhet. Caulat & O’Brien (2010) anser därför att myndigheter ska uppdatera sin tekniska 

utrustning till att matcha samhällets (Caulat & O’Brien, 2010). Om respondenterna skulle få 

smartphones kan det tänkas att de är mer benägna att både skicka sms, använda sig av mailfunktion 

och högtalarfunktion i kommunikationen med klienterna. Detta i sin tur skulle kunna bidra till att 

den elektroniska kommunikationen sker både smidigare och snabbare då respondenterna skulle 

kunna svara snabbare på sms än från en mobiltelefon med knappsats. Detta i sin tur kan leda till 

att relationen mellan respondenterna och klienterna förbättras eftersom klienterna kan tänkas 

uppleva att de blir hörsammade snabbt. Hur respondenterna väljer att använda sig av de tekniska 

hjälpmedlen som står dem till buds kan tänkas bero på olika saker, bland annat respondentens egna 

preferens och erfarenhet av exempelvis smartphones i jämförelse med den fasta telefonen eller 

väljer respondenterna kommunikationsmedel utifrån vad som passar klienten? Om man ska tolka 

Caulat & O’Brien (2010) bör kommunikationsmedlet väljas utifrån klientens inställning och 

önskemål snarare än respondentens, om så sker är det troligt att relationen främjas eftersom det 

sannolikt är så att klienten känner sig betydelsefull och att dennes åsikter och val är viktiga. 

 

I dagsläget finns inte den socialtjänst som respondenterna arbetar på i sociala medier men att 

socialtjänsten skulle kunna finnas i sociala medier är något som ett par av respondenterna ser som 
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en möjlighet men att sekretessen kan då bli ett problem. En av respondenterna föreslår att 

elektronisk identifikation är något som kan utvecklas både för klienter och för socialsekreterare 

när det handlar om sociala medier och annan elektronisk kommunikation. Respondent C säger att 

det har förekommit att klienter frågar efter ett sätt att kommunicera med både socialtjänsten och 

socialsekreterare via sociala medier så en efterfrågan finns. Det har också hänt att socialsekreterare 

letat information kring klienter via sociala medier men endast bakgrundsinformation och denna 

information stäms sedan av med klienterna i fråga. 

”Det är ingen som vet om det är ok att använda sociala medier för att utreda 

klienter” (Respondent C) 

Respondent C menar att socialtjänsten och socialsekreterarna måste vara där barnen och 

ungdomarna är, på deras arena och att socialtjänsten måste hänga med i utvecklingen. All 

kommunikation kanske inte måste ske öga mot öga. Respondenterna hävdar att socialtjänsten 

behöver föra en kommunikation med de anställda kring sociala medier. Även om inte 

socialtjänsten finns i sociala medier så har personalen som arbetar inom socialtjänsten sina egna 

privata profiler i sociala medier där även klienterna finns. Ingen av respondenterna har sina klienter 

som vänner i sociala medier eller accepterar vänförfrågan från klienter men det finns fortfarande 

en risk att klienterna ser vad personalen skriver vilket gör att kommentarer eller 

statusuppdateringar som beskriver att någon eller något är jobbigt kan eventuellt läsas av den 

berörda klienten. Respondenterna menar därför att det bör finnas eller i alla fall diskuteras kring 

vad som bör och inte bör skrivas på sociala medier. Glass m.fl. (2010) skriver att det står klart att 

om informations- och kommunikationstekniken implementeras smart och effektivt så förbättras 

och skapar effektivare metoder inom socialt arbete. Många yrken har misslyckats med att se eller 

nå den fulla potentialen av informations- och kommunikationstekniken. Den växande utvecklingen 

har skapat en kontext där socialarbetare inte längre kan motstå teknologi utan måste förstå vilken 

roll informations- och kommunikationsteknik spelar in i det dagliga livet (Glass m.fl., 2010). Även 

Wells och Mitchell (2008) menar att internet är en så naturligt integrerad del i ungdomars liv idag 

att är det viktigt att förstå relationen de har till denna teknologi (Wells & Mitchell, 2008). 

Majoriteten av ungdomarna idag använder sig internet för att kommunicera. Det vanligaste är att 

barn och unga använder sig av sociala medier för att chatta och många har egen dator på rummet 

med internetuppkoppling (www.statensmedierad.se). Det kan tolkas som att respondenterna anser 

att tekniken på deras arbetsplats ligger efter i och med att klienter har frågat efter socialtjänsten i 

sociala medier men även för att respondenterna ifrågasätter säkerheten för att kommunicera säkert 

över internet samt att respondenterna använder sig av internet på ett sätt som verkar kontroversiellt 

i utredningsarbetet, bland annat då de uppsöker sociala medier för att ta reda på information kring 

sina klienter. Det kan ändå tolkas som att respondenterna är måna om att skilja på sin professions 

användande av sociala medier och sina egna, privata profiler eftersom några av respondenterna 

har reflekterat över eventuella konsekvenser då klienter kan möta respondenterna som 

privatpersoner genom sociala medier. 
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Respondenterna anser att Skype kan vara något som kan utvecklas och användas på arbetsplatsen. 

Det behöver inte vara exakt Skype men något liknande som klienterna är vana att använda sig av 

så att det kan finnas möjlighet att ringa och att ha videosamtal med klienterna istället för att 

använda länk, som egentligen aldrig används för enskilda samtal till klienter utan mer som 

kommunikation mellan olika myndigheter. Skype eller videosamtal tycker respondenterna vore 

bra att använda sig av då klienterna till exempel är placerade långt bort. Respondenterna hävdar 

dock att videosamtalen aldrig får ersätta de personliga mötena där socialsekreteraren ibland 

behöver åka flera mil för att träffa sin klient, men istället för att åka iväg en hel dag eller mer så 

kan videosamtal användas vid vissa tillfällen. Till exempel berättar Respondent A att videosamtal 

skulle kunna ske mellan uppföljningarna för att fortfarande ha en kontakt med klienten medan de 

personliga resorna sker då en omprövning eller ett övervägande ska ske. 

”Om man har stora avstånd och behöver stämma av saker så kan det vara 

trevligt och ibland är det ju så att man förlorar en del information om man 

bara har telefon. Det kan ju faktiskt vara bra att se personen man pratar med” 

(Respondent B) 

Eide och Eide (2006) skriver att kommunikation handlar om både verbal och icke-verbal 

kommunikation. För att få ett helhetsintryck och bästa förutsättning att tolka den som säger något 

till en måste man både se och höra personen. Hur vi rör oss, röstläget, vart vi vänder blicken och 

vårt ansiktsuttryck är stora delar i att tolka en människas meddelande (Eide & Eide, 2006). Glass 

m.fl. (2010) menar att ny teknik som införs på ett smart sätt hos myndigheter, men även den teknik 

som finns, behöver uppdateras regelbundet. Om så sker kan det skapa goda förutsättningar för att 

effektivisera metoder inom socialt arbete (Glass m.fl., 2010). I respondenternas fall skulle man 

kunna tänka sig att möjligheten till användning av videosamtal skulle innebära att respondenterna 

fick tillgång till mer information från sina klienter även om de skulle befinna sig långt bort. Den 

icke-verbala kommunikationen skulle vid sådana samtal kunna ge viktig information till 

respondenterna. Det samma gäller även omvänt, klienten får del av den icke-verbala 

kommunikationen hos sin socialsekreterare. Det kan tolkas som att respondenterna anser att 

tekniken behöver uppdateras och nya kommunikationssätt bör skapas och utbildas i, om så sker 

kan det skapa goda förutsättningar för en bra kommunikation mellan respondenterna och deras 

klienter. 
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Diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka socialsekreterares syn på elektronisk kommunikation som 

hjälpmedel i deras arbete som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten i en medelstor 

kommun. 

 

Uppsatsens frågeställningar var: 

 Hur arbetar barn- och ungdomshandläggande socialsekreterare inom socialtjänsten med 

elektronisk kommunikation? 

På socialtjänsten där respondenterna arbetar finns stationär dator, fast telefon och en mobiltelefon 

på respondenternas kontor, utöver det finns tillgång till fax och länk. Samtliga respondenter 

använder den stationära datorn och den fasta telefonen i sitt dagliga arbete, även mobiltelefonen 

används fast inte i lika stor utsträckning då mobiltelefonen är gammal och svårare att använda än 

en nyare modell. Faxen används någon gång i veckan medan länken används sällan. 

Respondenterna väljer i första hand att kommunicera via mail genom datorn, både till klienter, 

andra kollegor och myndigheter och samarbetspartners. Mailen används flera gånger per dag. 

Respondenterna kommunicerar även internt genom Viva. Den fasta telefonen används för att ringa 

med till klienter, andra kollegor och myndigheter och samarbetspartners samt för tolksituationer. 

Respondenterna väljer hellre att ringa med den fasta telefonen än med mobiltelefonen i och med 

att ljudet är bättre i den fasta telefonen. Respondenterna använder sina mobiltelefoner främst om 

de är ute och åker eller om de inte befinner sig på kontoret. Mobiltelefonen används främst för att 

ringa med. Högtalarfunktionen i mobiltelefonerna är av så dålig kvalitet att många väljer att 

använda sina privata mobiltelefoner vid tillfällen där högtalarfunktion är nödvändigt. Även sms är 

krångligt att skicka då mobiltelefonen har knappsats istället för touchscreen, detta har resulterat i 

att respondenterna drar sig för att skicka sms. Långa mottagna sms delas dessutom upp i separata 

sms-meddelanden då tecknen är för många för att få plats i ett meddelande, detta anser 

respondenterna vara krångligt och svårt att få en överblick vid långa sms. Det uppsatsen bidrar 

med under denna rubrik är kunskaper om hur socialsekreterare kan välja att arbeta med tekniska 

hjälpmedel och elektronisk kommunikation i sitt dagliga arbete. Denna kunskap kan därmed bli 

en språngbräda för vidare undersökningar och forskning kring exempelvis hur man kan 

effektivisera arbetet men även hur man kan utveckla och förbättra det socialsekreterarna redan gör. 

 

 På vilket sätt påverkar elektronisk kommunikation relationen mellan socialsekreterare och 

klient? 

Respondenterna upplever att daglig användning av mobiltelefon, både samtal och sms, och mail 

till deras klient främjar en god kontakt eftersom klienterna kan få en snabb kontakt med sin 

socialsekreterare. Vid smskontakt kan respondenterna avdramatisera sig själva som 

myndighetspersoner och istället få en mer personlig känsla vid kontakten gentemot klienten. 

Respondenterna är dock eniga i att det viktiga är inte valet av kommunikationsmedel, hur ofta 

kommunikationen sker, som avgör hur relationen utvecklas utan handlar om socialsekreteraren 

som person. Det kan röra sig om uppträdande, ordval, hur respondenten framställer sig och så 
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vidare.  Respondenterna anser att det är viktigt att fråga vilken kommunikation klienten föredrar 

för att försöka få en så bra relation som möjligt. Vissa klienter föredrar den elektroniska 

kommunikationen medan andra klienter inte alls vill använda sig av mail eller sms för att 

kommunicera utan endast vill träffas personligen eller prata via telefon/mobiltelefon. Samtliga 

respondenter är dock eniga i att både relation och förtroende till socialsekreterarna och 

socialtjänsten gynnas av att klienterna snabbt och enkelt kan komma i kontakt med sina 

socialsekreterare. Det uppsatsen kan bidra med i denna frågeställning är framförallt att det viktiga 

gällande relationen mellan socialsekreterare och klient är hur socialsekreteraren är som person 

gällande uppträdande, ordval och framställning, inte valet av kommunikationsmedel eller hur ofta 

kommunikationen sker. Det är även viktigt för klienterna att de upplever att de lätt kan komma i 

kontakt med sin socialsekreterare. 

 

 Vilka nackdelar och vilka fördelar kan socialsekreterarna identifiera med elektronisk 

kommunikation i klientarbetet? 

Respondenterna tycker att fördelen med elektronisk kommunikation är att kommunikationen kan 

vara snabb, exempelvis via mail eller sms, båda alternativen finns ofta tillgängligt. Klienten kan 

få ett svar samma dag även om socialsekreteraren inte har tid att mötas öga mot öga. Nackdelarna 

är att man inte ser personen man kommunicerar med, kroppsspråket går förlorat och i vissa fall 

även rösten med dess variationer samt att ibland kan ett sms eller mail missuppfattas. Beroende på 

vilken form av elektronisk kommunikation som väljs finns risken att obehöriga ser och läser den 

skrivna informationen. Dessa fördelar och nackdelar bekräftar mer eller mindre vad tidigare 

forskning kommit fram till gällande ickeverbal kommunikation. Det uppsatsen bidrar med är att 

denna kunskap även kan appliceras i socialtjänstens arbete. 

 

 Vad anser socialsekreterarna kan utvecklas inom elektronisk kommunikation? 

Uppdaterad teknik är det som respondenterna först och främst föreslår. Med uppdaterade 

mobiltelefoner skulle respondenterna använda mobiltelefonen mer i arbetet, både vad gäller sms, 

högtalarfunktion men även tillgången till applikationer skulle göra att arbetet förenklas då 

respondenterna kan använda sig av mobiltelefonens gps-system istället för att behöva hämta och 

använda en gps-apparat. Om tillgång finns till bärbara datorer kan det skapa andra 

arbetsmöjligheter bland annat då respondenter åker på långa resor eller möjlighet till att arbeta 

hemifrån. Respondenterna anser inte att socialtjänsten behöver finnas på sociala medier mer än 

vad den gör idag men däremot anser de att någon form av enkel videosamtalsfunktion kan vara en 

bra sak att utveckla då det kan skapa möjligheter för att enkelt kunna se och kommunicera med 

klienter. Men det gäller även att klienten är van vid att använda sig av denna funktion. Skype 

föreslås men det behöver inte nödvändigtvis vara just Skype. Det uppsatsen bidrar med i denna 

rubrik är kunskapen om att socialtjänsten behöver uppdaterad teknik för att främja ett smidigare 

arbete men även att socialsekreterarnas kunskaper behöver hållas ajour för att kunna hantera den 

teknik som finns tillgänglig. 
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Uppsatsens resultat bekräftar i stora drag vad tidigare forskning kommit fram till. Den tekniska 

utvecklingen går mycket snabbt i dagens samhälle och om socialtjänsten och andra myndigheter 

applicerar och håller tekniken modern och uppdaterad skapar detta goda förutsättningar för att 

utvecklas i takt med samhället, det främjar också kontakten med klienter. Personalen behöver 

kontinuerlig utbildning för att hålla sig á jour med tekniken och de program som används. När 

relationen mellan socialsekreterare och klient är god och välfungerande främjar detta goda resultat. 

Denna uppsats visar att relationen inte behöver påverkas negativt av elektronisk kommunikation 

utan relationen påverkas mer utav hur socialsekreteraren är som person och i vilken utsträckning 

klienten känner sig förstådd, sedd och lyssnad på av sin socialsekreterare, detta framhåller även 

Billquist (1999) som menar att alla klienter har olika önskemål och det är därför viktigt som 

socialsekreterare att ägna sig åt att försöka förstå sina klienter. Samtidigt använder sig unga mer 

och mer av internet för att kommunicera med varandra men det betyder inte att kontakten med 

socialtjänsten måste ske mer och mer genom elektroniska hjälpmedel utan det viktiga är att det är 

snabbt och enkelt att komma i kontakt med någon (Jansson & Nordensky, 2009). Detta bekräftar 

studiens resultat då respondenterna inte upplever att relationen påverkas negativt av mer eller 

mindre användning av elektroniska hjälpmedel utan snarare i vilken situation hjälpmedlen används 

och om klienten känner att denne kan komma i kontakt med respondenterna.  

 

Det studien bidrar med är en kunskap som finns forskat kring i andra länder men det inte finns så 

många forskningsresultat inom Sverige. Samhället blir mer och mer digitaliserat och samhällets 

instanser måste vara uppdaterade med både teknisk hårdvara och mjukvara för att främja samarbete 

och goda relationer med samhällets invånare. Socialsekreterares kommunikation med klienter 

påverkas i första hand av socialsekreterarens bemötande och kontaktbarhet och valet av 

kommunikationsmedel är av sekundär vikt. Socialsekreterare måste dock regelbundet få utbildning 

i tekniska hjälpmedel och elektronisk kommunikation för att kunna tillgodose samhällets 

förväntningar på kontaktbarhet och smidighet i mötet med socialtjänsten. Men eftersom denna 

studie endast har koncentrerat sig på en socialtjänst i Sverige är det av intresse att utföra en mer 

omfattande studie där fler socialtjänster deltar för att få en större tillförlitlighet och för att med 

större säkerhet kunna dra slutsatser som gäller för samhället i stort. 

 

Slutsats 

C-uppsatsen har resulterat i slutsatsen att elektronisk kommunikation är ett hjälpmedel för 

socialsekreterare att skapa en regelbunden kontakt med sina klienter. För att socialsekreterare ska 

använda sig av elektronisk kommunikation förutsätter det uppdaterade tekniska hjälpmedel. När 

sådana finns kan det främja relationen med klienterna. Det finns både fördelar och nackdelar med 

elektronisk kommunikation. Fördelarna är att det går snabbt att komma i kontakt med varandra, 

geografiska avstånd behöver inte vara ett hinder eller vara tidskrävande i arbetet och relationen 

främjas vid elektronisk kommunikation. Nackdelarna är att kroppspråket och den icke-verbala 

kommunikationen går förlorat och därmed ökar risken för misstolkningar. Även sekretessen kan 

vara problematisk då det finns risk att elektronisk textkommunikation läses av utomstående. 
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En brist som uppsatsen har är få respondenter, vilket gör det mycket svårt att generalisera resultatet 

till en vidare krets med någon större säkerhet. Ytterligare en brist är att tekniken i sig alltså både 

hård- och mjukvara utvecklas relativt snabbt i dagens samhälle vilket gör att intervjuerna som 

utfördes när uppsatsen påbörjades 2015 inte handlar om den teknik som finns tillgänglig idag. 

 

För att vidare undersöka detta ämne kan mer omfattande undersökningar utföras på fler 

socialtjänster runt om i landet, på så vis samlas en bredare bild av hur elektronisk kommunikation 

används och det kan i sin tur leda till förslag på utvecklingsområden för socialtjänsten vad gäller 

elektronisk kommunikation. Ytterligare förslag till vidare undersökning är att ta reda på klienternas 

perspektiv av elektronisk kommunikation inom socialtjänsten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Syftet för studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av elektronisk kommunikation 

som hjälpmedel i deras arbete som barn- och ungdomshandläggare inom socialtjänsten i en 

medelstor kommun. 

 

Bakgrund 

Man/kvinna? 

Ålder? 

 

Vilken teknisk utrustning för elektronisk kommunikation finns tillgänglig? 

Vilka elektroniska hjälpmedel brukar du använda för att kommunicera med dina klienter? 

   (förväntat svar: Dator och telefon) - Hur använder du dessa? När? hur stor del av dagen?    

Skiljer det sig med hur du väljer att kommunicera med kollegor eller andra myndigheter? 

   -På vilket sätt skiljer det sig? 

 

Dator 

Genom vilka program kommunicerar du genom datorn? 

   (förväntat svar: Mail (Skype)) – hur ofta? Till vilka? 

Vilken information anser du att du kan ge via mail/facebook/andra svar? 

Fördelar och nackdelar med ... mail/facebook/andra svar 

 

Ytterligare intervju: Hur skulle du vilja använda datorn för att kommunicera i arbetet? 

 

 

Mobiltelefon 

Hur använder du mobilen? Privat telefon eller jobbets? 

Genom vilka program kommunicerar du genom mobilen? 

   (förväntat svar: Sms (Facetime)) - hur ofta? Till vilka? 

Vilken information anser du att du kan ge via sms/andra svar? 

Fördelar och nackdelar med ... sms/andra svar 

Utnyttjar du medvetet mobilsvar, eller liknande?  

 

Ytterligare intervju: Hur skulle du vilja använda mobilen för att kommunicera i arbetet? 

 

Facebook etc 

Händer det att använder facebook, twitter eller andra elektroniska medel i jobbet för att komma i 

kontakt med klienter? 

Är du med i någon Fb-grupp? Någon där även klienter är med? 

Vilka skulle vara/är fördelarna med att använda sådana program i jobbet? 



 

 

 

Vilka är nackdelarna? 

 

Klienters möjliga uppfattningar 

Vad tror du att klienterna du arbetar med skulle tycka om att socialtjänsten (du) går att nå via 

facebook eller liknande? 

 

Hur tror du att relationen mellan dig och dina klienter påverkas av mycket, respektive lite 

användning av elektronisk kommunikation? 

 

Hur tror du att förtroendet till dig från dina klienter påverkas av mycket, respektive lite användning 

av elektronisk kommunikation? 

 

Utveckling av kommunikation 

Har du förslag eller idéer som skulle underlätta för er att kommunicera elektroniskt i arbetet?/ Vad 

anser du kan utvecklas? 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till intervjudeltagare 
 

Hej! 

Jag heter Sandra och skriver c-uppsats för socionomexamen från Örebro universitet. Jag har valt 

att skriva om hur socialtjänsten ser på elektronisk kommunikation. 

 

Intervju kommer att ta cirka 30-45 minuter. Din medverkan är frivillig och du har hela tiden 

möjlighet att avbryta ditt deltagande eller att avstå från att svara på någon fråga. Intervjun spelas 

in. 

 

Jag har tystnadsplikt och du kommer att förbli anonym. Allt material kommer att förvaras säkert 

och när uppsatsen är godkänd kommer inspelade filer och alla utskrifter att makuleras 

 

Ansvarig handledare är Per-Åke Nylander, Örebro Universitet. 

Han kan nås på telefon 019-30 37 17. 

 

Tack! Jag är mycket tacksam för din medverkan! 

 

Sandra Mäkinen 

Urby165 

711 95 Gusselby 

sandra_zatin@hotmail.com 

 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt godkännande. Citat får användas i 

anonymiserad form men endast för vetenskaplig publicering. 

 

 

 

 

 

____________________________     ______________________________ 

Ort och     datum Namnteckning 


