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Ämne: Socialt arbete: C-kurs, 15 högskolepoäng 

Handledare: Mona Livholts 

Sammanfattning: Studien uppmärksammar komplexiteten i relationen mellan socialt arbete 

och sociala medier, med fokus på narrativ kring socioekonomiska strukturer och dess 

konstruktion. ”Fattigbloggen” som personligt, offentligt och politiskt debattforum tjänstgjorde 

som exempel på ett i svensk kontext försök till omarbetning av existerande synsätt, vars 

dialog lade grunden för uppsatsens analytiska resonemang angående välfärdspolitikens 

hantering av strukturell ojämlikhet. Valet att använda tematiskt inriktad narrativ metod 

resulterade i slutsatsen att genomslag av sanningar som språkligt konstruerade fenomen 

underlättas av mediemiljöns möjlighet att nå ett vidsträckt upptagningsområde. Berättelser om 

kollisionen mellan organisation och allmänhet kunde därmed betraktas som tillräckligt 

inflytelserika för att etablera det dominerande sättet att se på socialtjänsten; ett faktum som 

tydliggjorde nödvändigheten med ökad mediemedvetenhet inom socialt arbete. Även 

maktstrukturer uppenbarades när dialogen speglade den ena aktörens expertposition och den 

andres underkastelse gentemot ett system som förväntats bistå med hjälp att återuppbygga 

människovärde och självförtroende.  
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Inledning: Artikeln problematiserar informations- och kommunikationsteknologiskt anknuten 

porträttering av myndighetsrelaterat socialt arbete, i relation till strukturellt vidmakthållande 

av normativa riktlinjer och yrkesutövningens eventuella förstärkning av ojämlika villkor.  

Sanningsbegreppet som friställt från kontextuell påverkan utgör enligt Pease och Fook (1999) 

en självklarhet i socialt arbetes metodtillämpning. Postmodernistisk tro på verkligheten som 

konstruktion klarlägger emellertid socialarbetarens paradoxala uppdrag att i praktiken förena 

stöd på individuell nivå utifrån allmängiltiga riktlinjer. Perspektivet behandlar skapandet av 

synsätt kring sociala dilemman och dess lösningar; en omständighet som i kombination med 

medierelaterad makt att avgöra vad som ska diskuteras och inom vilka ramar diskussionen 

ska föras medför ett problemformuleringsprivilegium (Blomberg, Kroll, Lundström och 

Swärd, 2004). Frågan gällande nyetablerade kommunikationssystems betydelse för relationen 

mellan det sociala arbetets teori och praktik diskuteras även i Partons (2006) artikel Changes 

in the Form of Knowledge in Social Work (2006). Författaren problematiserar informations- 

och kommunikationsteknologiska strukturers inverkan på yrkesverksamhetens karaktär samt 

dess möjlighet att, trots angivna dilemman, tjäna som administrativt hjälpmedel och 

marknadsföringsinstrument (Newson, 2009); i praktiken exemplifierat av organisationerna 

Meth Project – en amerikansk preventionskampanj med syfte att reducera antalet unga 

förstagångsanvändare av metaamfetamin – och National Association of Social Workers, som 

båda tagit hjälp av informationstekniskt inriktat socialt arbete (methproject.org) (Zugazaga, 

Mendez, Surette & Otto, 2006). 

Informell publicering av personliga upplevelsebeskrivningar utgör i vårt nutida samhälle ett 

alternativ till journalistikens roll som traditionell informationsproducent. Sociala medier – i 

sammanhanget åsyftat verktyg för internetgrundad informationsspriding, kommunikation och 

delaktighet – tillhandahåller näst intill obegränsade möjligheter att yttra sig på offentliga 

internetportaler; ett faktum som vid sammankoppling med aspekterna fri kommunikation 

mellan aktörer, individualism samt deltagares dominerade sätt att skildra ett visst fenomen 

kan påverka generella uppfattningar. Studiens utgångspunkt omfattas därför av Wahlströms 

(2007) teori angående mediebaserat skapande av nya maktarenor, samt av omständigheten att 

sociala medier i allmänhet – och bloggar i synnerhet – är ett enkelt, lättillgängligt och 

personligt verktyg med potential att fungera som en drivkraft vars omfattning av relevans och 

engagemang möjliggör oerhörd räckvidd och självspridning (Newson, 2009).  
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Parton (2006) förklarar vidare hur diskursiva ”rules of information1” (s. 254) inneslutna i 

socialt arbete medför kunskapsformer som binder människor till särskilda förhållningssätt. 

Riktlinjerna definierar klient- och socialarbetarrollernas förutsättningar och avfärdar därmed 

andra potentiella förhållningssätt som irrelevanta (Pease & Fook, 1999). Medvetenhet om 

denna diskursiva styrning är central då berättelser som ett givet inslag i mellanmänskligt 

samspel resulterar i en direkt koppling till socialt arbetes yrkesbaserade individkontakt, 

dokumentation samt utomorganisatoriska beskrivningar av verksamhetens åtaganden; i 

sammanhanget uppmärksammat genom granskning av ett journalistiskt projekt ämnat att via 

sociala medier generera en välfärdsdialog: 

”Fattigbloggen” och dess struktur som personlig, offentlig och politisk presenteras här som 

exempel på ett i svensk kontext försök till inverkan på existerande konstruktioner och synsätt 

– en konfrontation och protest mot det Parton (2006) skildrar som en utveckling mot ett mer 

byråkratiskt och mindre klientcentrerat socialt arbete. Syftet är att problematisera relationen 

mellan välfärdspolitiskt inriktat socialt arbete och sociala medier, med fokus på narrativ kring 

socioekonomiska maktstrukturer och dess konstruktion. Studien svarar mot följande 

frågeställningar: 

Hur påverkas socialt arbetes förutsättningar av sociala mediers framväxt? 

I vilken utsträckning problematiserar ”fattigbloggen”, i egenskap av socialt medium, 

den teoretiska utgångspunkten att myndighetsrelaterat socialt arbete genomgår 

strukturella förändringsprocesser? 

Hur skapas och vidmakthålls synsätt om socialbidragstagare?  

 På vilket sätt synliggörs socioekonomiska samhällsstrukturer? 

Inledningsvis skildras det empiriska materialet, narrativ metodologi och sociala mediers 

betydelse för konstruktionen av ämnesområdets huvudpunkter. Detta åtföljs av 

medierelaterade beskrivningar rörande sociala problem samt ett analytiskt resonemang kring 

den så kallade fattigbloggens tillämpning av offentlig debatt och riktad journalistik. 

                                                           
1
Av Johansson (2005) beskrivna som indirekta inslag i en maktordning där verklighetsföreställningar skapas 

utifrån normativa uppfattningar rörande vad som är allmänt och samhälleligt accepterat. 
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Aftonbladets ”fattigblogg” som empiriskt material 

Partons (2006) framställning av kunskapskonstruktion inom socialt arbete tydliggör en trend 

där samhällelig utveckling förorsakat systematiska förändringar mot en yrkesutövning 

formad av konflikt mellan organisatorisk specificitet och flexibilitet i mötet med människor. 

År 2009 tog en på Aftonbladet verksam journalist med tidigare erfarenhet av ekonomiskt 

bistånd initiativ till ”fattigbloggen” – ett forum med fokus på välfärdssystemets 

otillräcklighet vars innehåll speglar Partons (2006) ovannämnda hypotes. Projektet innebar en 

månads leverne på normbeloppet med syfte att klarlägga innebörden av socialstyrelsens 

definition på skälig levnadsnivå. Åtagandet exemplifierar en ansats att med hjälp av sociala 

mediers tillgänglighet skapa öppen debatt angående myndighetsrelaterat socialt arbete.  

Forumet inleddes med ett första inlägg 20090327 och uppdaterades därefter kontinuerligt, 

ofta flera gånger om dagen, fram till 20090418 (blogg.aftonbladet.se/30258). Initiativtagaren 

skildrar arbetes omfattning i en artikel angående bloggens makt: 

Bloggens påverkanskraft har varit större än alla mina samlade artikelserier under 

tolv år som journalist […] Bloggarna [”fattigbloggens” läsare] gjorde min research 

med sina livshistorier och sin kunskap som socialbidragstagare, jurister, 

socialsekreterare, hjälparbetare eller uteliggare. Alla experter på området jag 

bestämde mig för att granska samlades […] Jag använde även mig själv som 

privatperson i bloggen efter principen: Ge något av dig själv så får du något tillbaka 

[…] Min tredje roll blev att leda en debatt om välfärden. […] Fattigbloggens 

välfärdsdebatt var seriös och bra. Ett trettiotal kommentarer har gränsat till hets mot 

folkgrupp eller förtal av namngivna personer. Bland 7 338 kommentarer. 

(newsmill.se, publicerat 20090419) 

”Fattigbloggens” debatt utgör ett material där värderingar gentemot socioekonomiska klass- 

och maktuppfattningar införlivas i takt med antalet besökare som väljer att aktivt delta i 

dialogen. Journalistikens yrkesrelaterade problemformuleringsprivilegium och medvetenhet 

om språkets makt att skapa stämningar påverkar forumets narrativ och medför en komplexitet 

frambringad ur materialets paradoxala struktur som dels etablerad media, dels offentligt 

debattforum avsett att uppmärksamma vissa frågor. Initiativtagarens önskan att med hjälp av 

den i dagsläget stängda bloggen ge en unik nutidsbild av Sveriges välfärdssystem formade på 

dessa grunder ett diskussionsinnehåll åskådliggörande sociala och ekonomiska 

samhällsklyftor (blogg.aftonbladet.se/30258).  
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Metodologisk ansats  

Valet av ett narrativt tillvägagångssätt gjordes med hänsyn till studiens hermeneutiska och 

socialkonstruktionistiska utgångsläge. Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) skildrar 

socialkonstruktionistisk syn på kunskap som skapat i mellanmänskligt samspel, samt det 

sociala arbetets bas som miljö för interaktion och berättade. Reflexivitet – av Payne (2002) 

beskrivet som hänsynstagande till ömsesidig påverkan mellan idéer och sociala situationer – 

och diskursiv medvetenhet är enligt postmodern teori strategier användbara vid 

dekonstruktion av så kallad sanning inom traditionell yrkesutövning (Pease & Fook, 1999). 

Uppsatsens strävan att granska subjektiva erfarenhetsbeskrivningars betydelse för socialt 

arbete förutsatte därmed en metod öppen för tolkning och utrymme att bibehålla ett 

reflekterande förhållningssätt. Tematiskt inriktad narrativ analys upplevdes på dessa grunder 

vara lämplig. Viss uppmärksamhet riktades – med hänsyn till syftet – dock mot så kallade 

”issues of the audience” (Riessman, 2008 s. 58), en påverkansfaktor tematiska metoder delvis 

ignorerar. Tillvägagångssättet, vars egentliga fokus utgörs av berättelsens övergripande 

innehåll och mening, är användbart vid uppmärksammande av maktstrukturer och har i 

studien tydliggjort hur historier förstärker och bekräftar specifika diskurser. Detta kommer i 

arbetet relateras till informationsteknologiska möjligheter och det Skeggs (2000) beskriver 

som respektabilitetskonceptets innebörd för klasskategoriseringens utveckling.  

Metodtillämpningen innebar tolkning av den, enligt mig som författare, underliggande 

meningen och poängen i ett angivet citat – iakttagelser som klarlagts genom att vid behov 

lyfta fram ordval och uppmärksamma metaforer som i annat fall riskerade förbises 

(Riessman, 2008). Arbetets analytiska resonemang grundas på citat hämtade ur 

”fattigbloggens” debattrådar. Urvalet är systematiskt och baseras på andelen uppmärksamhet 

i anknytning till det presenterade inlägget samt den textmässigt representativa kontext 

berättelserna ingår i och hur väl de förmedlar en karakteristisk helhetsbild och återgivning av 

forumets stämning. Diskussion kring utsagornas relevans visavi studiesyftet genomfördes och 

innehållet sorterades därefter utifrån framtolkad tematisk poäng och mening. Då samtliga 

uttalanden skett på en offentlig internetportal kan information om de så kallade 

respondenternas tillvaro inte tillhandahållas annat än i anslutning till maktkategorier och 

tolkning av positionering i grupper gällande exempelvis klass. Kommentatorernas angivna 

identitet går, på grund av bloggens miljömässiga öppenhet, därmed inte att verifiera. Den 

primära intentionen var att utifrån valda narrativ alstra tematiska kategorier, i analysen 
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presenterade som byråkratens bemötande, socioekonomiska resurser: en fråga om 

människovärde? och vägran att tilldelas en position utan makt, samt att utröna de vardagliga 

berättelsernas eventuella förorsakande av förändringsprocesser (Riessman, 2008).  

Det medierelaterade forskningsfältet behandlar sällan sociala medier som specifikt område. 

Uppsatsens teoretiska underlag illustrerar därför socialt arbete kopplat till medier i generell 

bemärkelse; ett faktum som hanterats genom användning av information angående sociala 

mediers förutsättningar i förhållande till de traditionella, med stöd i studier om informations- 

och kommunikationsteknologiska systems betydelse för socialt arbete. Selektion av citat och 

berättelser visade sig nödvändigt för att uppnå en materialstruktur bättre lämpad för analys, 

medförande att jag i egenskap av sammanställare blev en oundviklig del av resultatet (Skott, 

2004). Etiska överväganden att beakta vid den typ av undersökning som illustreras i 

uppsatsen är därmed medvetenhet om och problematisering av omständigheten att jag, i 

likhet med andra berättare, genom min skildring av en viss företeelse utesluter andra 

versioner (Johansson, 2005). Skott (2004) förklarar vidare att berättare positionerar sig i 

specifika roller som indirekt påverkar hur övriga aktörer ter sig. Frågor rörande vad som är 

sant och på vilket sätt denna sanning utfaller är därav ständigt återkommande, både inom 

narrativ forskning och i egenskap av generell läsare eller åhörare.  

Berättelsernas allmänna syfte att lyfta fram upplevelser som avviker från det vardagliga 

mönstret innebär en ofta omedveten särställning från en undermedvetet angiven norm 

(Johansson, 2005). Skott (2004) skildrar dock hur analys av redan nedtecknade berättelser i 

högre grad lämnar rum åt den naivitet och distans som underlättar medvetenhet om den egna 

förförståelsen. Varje berättandeprocess är en av flera möjliga och formas utifrån personliga 

rollpositioner i en specifik social, kulturell och politisk omgivning, presenterat enligt 

förväntad form med ett visst syfte riktat till en viss publik. Hänsynstagande till sanning som 

en relativitet blir – som tidigare nämnts – därav centralt, tillsammans med det faktum att 

studieinnehållet baseras på kunskap tagen ur en originalkontext där den empiriska delen 

dessutom utgörs av individers enstaka, offentliga uttalande angående en vid tillfället aktuell 

uppfattning. Narrativ analys utreder på dessa grunder en historias effekt bortom dess 

innebörd för berättaren; betydelser som skapar möjlighet att påverka sociala identiteter, 

grupptillhörighet och kollektivt ställningstagande: i detta fall berättelser om fattigdom som i 

sin relation till socialt arbete återuppväcker klassfrågans relevans.  
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Informationsteknologi och det sociala arbetets utmaningar 

Kampanjerna Meth Project och National Association of Social Workers har i tidigare avsnitt 

fått gestalta informationstekniskt inriktat socialt arbete, där den sistnämnda avser frambringa 

ökad medvetenhet och kunskap om yrkeskategorins åtaganden. Organisationen 

tillhandahåller ett framgångsrikt, användargenererat forum som påvisar effekten av 

innovativa, kreativa strategier för att nå ut och uppmärksamma specifika företeelser 

(helpstartshere.org) (Zugazaga et al. 2006). Informations- och kommunikationsteknologiska 

system medför även ökad förutsättning till effektivisering och inrättande av standardiserade 

metoder; ett faktum som enligt Parton (2006) begränsar möjligheten till individcentrerat 

socialt arbete. Författaren skildrar denna nya databasmentalitet som ett kulturellt fenomen 

medförande processer som – i kontrast till traditionellt berättande – opererar utan början, mitt 

och slut, och som till viss del ersatt yrkesrelaterat socialt samspel med informationsinriktad 

kunskapshantering. Utöver de byråkratiska aspekterna av socialt arbetes 

hjälpmedelsteknologiska beroende skildrar Dahlberg (2002) teknologins ofta internetbaserade 

utsikt att sammankoppla individer och saluföra olika koncept. Partons (2006) konfrontation 

visavi den föränderliga yrkespraktiken tillbakavisas av Dahlbergs (2002) teori angående hur 

försvagandet av traditionella kommunikationsgränser – vars främsta interaktionsmetod, enligt 

Parton (2006), utgjordes av verbal och skiftlig kontakt – bidrar till skapande av sammanhang 

opåverkade av tid och rum, där tillgängligheten kan föranleda samhällelig och kulturell 

förändring. Parton (2006) beskriver vidare hur teknologisk effektivisering medför att den 

kunskap som inte kan omvandlas till önskat format försvinner. Kategoriskt tänkande baserat 

på så kallad antingen eller-logik blir ett dominerande arbetssätt som bidrar till miljöer där 

identitet och mening konstrueras i enlighet med de fack databasen bildar. Socialt arbete och 

dess strävan mot en objektiv beslutsprocess och representation resulterar på dessa grunder i 

att klientens subjektivitet och sociala kontext dekonstrueras till listor associerade med 

behovs- och riskfaktorer. 

Kombinationen av teknokommunikativa förutsättningar och porträttering av socialt arbete 

som byråkratiskt och stelbent medför enligt Zugazaga et al. (2006) svårigheter att möta 

klienters behov samt en ogynnsam inverkan på de verksammas yrkesidentitet. Parton (2006) 

väljer att åskådliggöra datoriserade och medieanknutna systems utsuddning av gränsen 

mellan offentligt och privat – en plats han valt beskriva ”the key-space in which social work 

operated” (s. 264). Han skildrar hur socialt arbetes involvering av övervaknings- och 
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kontrollsystem utmynnar i en arbetsanknuten kunskap som främst relateras till hur vi samlar 

in, delar, lagrar, manipulerar och använder information, och då framförallt vid utveckling av 

preventions- och interventionsåtgärder. 

Blomberg et al. (2004) hänvisar till synen på samhällsproblem som socialt konstruerade; en 

aspekt delvis behandlande enskilda gruppers makt att – i konkurrens med andra möjliga 

begreppsförklaringar – lansera problemdefinitioner. Man har på dessa grunder ofta antagit att 

media innehar en betydande roll vid förmedlingen av den offentliga diskurs som bidrar till att 

vissa problemkonstruktioner når allmän acceptans, samt vid produktionen och distributionen 

av samhällets förståelse av social avvikelse och normalitet. Wahlström (2007) påpekar dock 

att internetbaserade sociala nätverk i större utsträckning speglar mönster i aktörers 

tillämpning och konsumtion, än strategier för att stärka den egna makten gentemot 

traditionella informations- eller produktproducenter. Medier som socialt fenomen 

kännetecknas av innehåll framställt av användarna själva och beslut angående vilka 

ämnesområden som ska beredas utrymme avgörs därmed av de drivande grupperna. Sociala 

mediers genomslagskraft sammankopplat med det faktum att innehållet byggts på utsagor 

från originalkällor utmynnar i en brytning från mediedramaturgisk rapportering, där 

reproduktion och representation utgör en standardiserad arbetsmetod. Zugazaga et al. (2006) 

återger emellertid medias porträttering av socialarbetares särskilda åtaganden och dess 

inverkan på yrkeskategorin, och anger att ”[…] exposure to negative images of their work 

can have adverse [ogynnsamma] effects on professional recruitment, funding, self-image, 

morale and work performance” (s. 633). Författarna förklarar nödvändigheten med 

kunskapsförmedling för att indirekt främja en mer positiv syn på socialt arbete då negativa 

attityder – som tidigare angivits – försvårar utsikten att engagera och hjälpa människor. De 

använder begreppet ”[…] age of infotainment” (s. 633), av mig tolkat som det nutida 

samhällets prägling av nyhets- och underhållningsmedier, och hävdar att kritiska 

förhållningssätt gentemot medielansering ökar risken för utveckling av stereotypa bilder.  

Kunskap, välfärd och socialt arbete 

Pease och Fook (1999) skildrar konflikter i uppfattningen om sociala problem som antingen 

relativistisk eller strukturalistisk. Författarna framställer yrkets generella föreställningar om 

social rättvisa som allmängiltiga, övergripande synsätt oförmögna att till fullo svara mot 

olikartat positionerade grupper och individer, där faktorer som exempelvis kön, etnicitet, 
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ålder, sexualitet och klass bör beaktas. Social rapport (2010) redovisar en ökad klyfta mellan 

högavlönade individer och de som lever under det absoluta fattigdomsstrecket. Var fjärde 

vuxen uppger sig inneha två eller flera välfärdsrelaterade dilemman samtidigt: ”Ett problem 

kommer sällan ensamt”, skriver socialstyrelsen och bekräftar komplexiteten i 

socioekonomisk problematik (socialstyrelsen.se). Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) 

skildrar välfärdspolitikens uppgift att upprätthålla social sammanhållning där rollen som 

skyddsnät även inbegriper arbete för att undvika stigmatisering av grupper och individer i 

behov av samhälleligt stöd. Utredningen åskådliggör dock en systematisk oförmåga att 

hantera strukturell ojämlikhet och beskriver institutionsrelaterad kategorisering och 

särbehandling utifrån normativa uppfattningar. Välfärdspolitiska lösningar kan därmed sägas 

bidra till bevarandet av vissa gruppers positioner som avvikande och underordnade. 

Medieindustrins framställning av systemanknuten otillräcklighet återaktualiserar 

klassbegreppet och ”fattigbloggen” exemplifierar det Skeggs (2000) beskriver som en 

respektabilitetsdiskurs medförande åtskillnad i människors respektive möjligheter att ge 

upphov till, motsätta sig och uppvisa värdighet. Olikheten är dock inte given utan skapas i 

relation och kontrast till något annat, och SOU (Integrationens svarta bok, 2006:79) 

förtydligar hur man ”genom att ständigt markera de skiljelinjer som placerar de andra bortom 

vi-ets egenskaper [möjliggör vidmakthållande av] ett system som präglas av privilegier för 

vissa, baserat på en föreställd universalistisk modell” (s. 196). Skeggs (2000) förklarar vidare 

att ”respektabiliteten blir medlet för att göra moralen offentlig” (s. 12) och hänvisar till syn på 

klass som en process av värdering och moralisk tillskrivning där legitimering av 

förhållningssätt och beteenden relateras till individens position i förhållande till normativa 

riktlinjer. Detta bekräftas även i Paynes (2002) skildring angående professionaliseringens 

förstärkning av ojämlika villkor och en kunskapskontroll förorsakande relationer där den ena 

aktörens expertroll upprätthåller maktpositioneringen. En diskussion som inte beaktar hur 

faktorer som kön, klass, etnicitet och sexualitet skapar och förutsätter varandra riskerar på 

dessa grunder förenkla personers erfarenheter av diskriminering och därmed även 

välfärdsfrågornas komplexitet. Paynes (2002) teori om orättvisa som ett resultat av samhällets 

struktur verifieras i Sayers (2002) framställning rörande att identifikation visavi en särskild 

klasstillhörighet inte enbart handlar om självbild och känsla av moraliskt värde, utan att 

hänsyn bör tas till samhällelig tillgång och efterfrågan. Klass som både individuellt och 

kollektivt medför en paradoxal position där konfrontation av förmåner kontra mer 

ogynnsamma förhållanden skapar konflikt mellan klassorienterade positioner och teorier 
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kring fenomenet i sig (Sørensen, 2000). Välfärdssystemets angivna blindhet för strukturell 

ojämlikhet tillbakavisas av socialtjänstens – då företrädelsevis dess enhet för ekonomiskt 

bistånd – generella uppgift att utifrån specifika, allmängiltiga riktlinjer utreda behov av stöd 

och tillförsäkra individer skälig levnadsnivå i form av standardiserade normbelopp. 

Prövningen ska vara individuell och ta hänsyn till det särskilda fallets omständigheter 

(socialstyrelsen.se). Pease och Fook (1999) diskuterar det paradoxala uppdraget att i 

praktiken förena stöd på individuell nivå utifrån allmängiltiga riktlinjer. Författarna tydliggör 

därtill föreningen av teori och praktik som en reflexiv process och problematiserar socialt 

arbetes hörsammande av generella föreställningar om social rättvisa och strävan efter 

allmängiltiga metoder. Införande av en diskurs som lämnar mindre utrymme för statliga 

organisationer skulle emellertid innebära att yrkesverksamma som motsätter sig det nya 

synsättet nekas de verktyg nödvändiga för att frambringa ett alternativ. Det postmoderna 

synsättet underlättar därmed inte sociala åtgärder riktade mot den generelle individen och 

allmänna rättigheter bland utsatta samhällsgrupper och medborgare (Pease & Fook, 1999). 

Författarna bekräftar i likhet med Skeggs (2000) nödvändigheten att till viss del bibehålla en 

universell vision. 

Fattigbloggen: berättelser om ett diskriminerande välfärdssystem? 

I följande avsnitt presenteras ett analytiskt resonemang angående ”fattigbloggens” 

konstruktion av narrativ kring makt och socioekonomiska strukturer. Citaten, som i 

sammanhanget besitter en respondentfunktion, kategoriseras och tolkas utifrån tre teman 

relaterade till berättelsernas innehåll – med syfte att utröna en övergripande mening och 

poäng
2
. 

Byråkratens bemötande 

Här behandlas citatens eventuella potential till reformation av socialtjänstens förutsättningar. 

”Fattigbloggens” innehållsmässiga grundton förmedlar dels en bild av välfärdssystemet, och 

då främst försörjningsenheten, som en nyttig funktion hotad av faktorer utifrån, dels att det 

myndighetsdrivna, ekonomirelaterade sociala arbetets insatser ofta är orimliga och 

otillräckliga. Integrationens svarta bok (SOU, 2006:79) skildrar i enlighet med Partons 

(2006) studie angående förändringar i det sociala arbetets utförande ett kunskapsbegrepp som 

                                                           
2 Datum som anges i anslutning till citaten är den tidpunkt då inlägget publicerades. 
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i allt större utsträckning används synonymt med ensidigt informationsinsamlande.  

Professionaliseringen bekräftas av flertalet debattinlägg, där konstruktionen av ”byråkraten” 

blir ett faktum: 

[…] Som det är nu är jag endast pappersarbete för min handläggare och det leder 

inte till förbättringar för mig att vår kontakt går ut på att hon varje månad 

kontrollerar att jag gjort det jag ska och kan redovisa det. (20090417) 

Illustrationen av socialsekreterare som oflexibla och icke-empatiska återkommer i ytterligare 

inlägg, varav ett som beskriver hur ”socialsekreterare är människor högst ett par år efter 

examen, sen jävlar blir de något annat. […] Någon slags aliens eller vampyrer” (20090417). 

Utöver missnöje angående handläggningen antyder föregående citat en negativt riktad 

förändringsprocess i socialsekreterarens mognad från nyutexaminerad till etablerad, 

”omänsklig” yrkesutövare. Berättelserna förmedlar en frustration härrörande i det Pease och 

Fook (1999) skildrar som konflikter mellan traditionell, objektinriktad teori och en – utifrån 

ett postmodernistiskt perspektiv – önskvärd subjektivt inriktad praktik, där generella 

förväntningar på socialt arbete ställs i relation till yrkets rådande innebörd som paradoxal 

stödverksamhet: baserad på å ena sidan omsorg och å andra sidan organisatoriska krav och 

riktlinjer. Även nästkommande inlägg tydliggör ouppfyllda förväntningar på systemet: 

[…] Det är illa nog att människor ska behöva gå på soc. så länge utan att något 

händer. Själv har jag skrikit mej hes och tappat rösten. Förlorat både värdighet och 

framtidshopp. (20090331) 

Styrkan i besvikelsen när ”inget händer” har etablerat ett missnöje starkt nog att skildras 

offentligt. Uppfattningar om företeelsers karaktär skapas enligt Larsson et al. (2008) i 

berättandets kontextuella natur. ”Fattigbloggens” specifika debattmiljö kan på dessa grunder 

sägas föranleda diskussionens angelägna stämning där upplevelsen av kränkning är ett 

återkommande tema. Frekvent återgivning av ett visst skeende kombinerat med synsättets 

genomslagskraft hos en tilltänkt publik möjliggör rubbningar i etablerade synsätt. Genomslag 

av sanningar som språkligt konstruerade fenomen underlättas enligt Blomberg et al. (2004) 

även av mediemiljöns möjlighet att genom självspridning och intresseväckelse nå ett 

vidsträckt upptagningsområde. Forumets debatt där inlägg som: 

[Angående inkomstkontroll] Ja, så var det väl med kvinnan i koncentrationslägret. 
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Att hon blev fråntagen en del av sitt skadestånd. Jag blir mer och mer förbannad på 

socsystemet och allt detta får mig nästan att kasta upp. (20090416)  

… kontra det mer sällsynta men regelbundet förekommande ”jag har socialen att tacka för att 

vi faktiskt överlevde, med hedern i behåll, tills min sambo fick alfakassa” (20090331) kan 

enligt angivna teoretiska utgångspunkter resultera i diskursiv sanning. Jämförelsen med 

koncentrationsläger indikerar ett obalanserat maktförhållande inom myndighetsutövning – en 

upplevelse av frihetsberövning och av att individen koncentreras och begränsas att tillhöra en 

viss grupp. 

Socialt arbete beskrivs av Payne (2002) som en konstruktion beroende av samhälleliga 

förväntningar och krav. Att ett nytt synsätt etableras och accepteras får därmed konkreta 

konsekvenser. Ovanstående resonemang angående språkets och berättelsernas potential till 

skapande av nya tankesystem synliggör dels konstruktionen av en maktförskjutning där 

individers ouppfyllda förväntan på socialt arbetes stödfunktion föranlett debatten kring 

maktapparatens byråkrati, dels möjligheten att historierna och ämnesområdet vunnit allmänt 

intresse. ”Fattigbloggens” tillgänglighet bidrog, enligt utsagor från initiativtagaren själv, med 

oförutsägbara vändningar och det granskande syftet med personligt deltagande som utlösande 

faktor medförde ”[…] 7 338 kommentarer” och ”[…] effektiv och smart 

medborgarjournalistisk” (www.newsmill.se, publicerat 20090419). Skildringen av konflikten 

mellan organisation och allmänhet – där de sistnämndas språkliga frihet medfört överlägsen 

möjlighet att förmedla budskap – kan därmed betraktas som tillräckligt inflytelserik för att 

etablera det dominerande sättet att se på socialtjänsten; kopplat till Newsons (2009) 

medierelaterade marknadsföringsfunktion, Blombergs et al. (2004) teori om medias 

problemformuleringsprivilegium, Dahlbergs (2002) utsago gällande försvagandet av 

traditionella kommunikationsgränser och dess konsekvenser samt Partons (2006) diskursiva 

”rules of information” (s. 254). 

Socioekonomiska resurser: en fråga om människovärde? 

Avsnittet synliggör huruvida de narrativ som skapas i ”fattigbloggen” lyfter frågan kring 

klass- och maktstrukturer. Blomberg et al. (2004) beskriver informationsmediernas 

ursprungliga syfte att skildra samhället och skapa förutsättningar för nya reformer och socialt 

arbete, något som ”fattigbloggen” med dess målsättning kan sägas försöka återuppliva. Då 

skrevs det om den framväxande välfärdspolitiken – idag uppmärksammas systemanknutna 
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svårigheter och brister där indirekt uppdelning av individer aktualiserar begrepp som 

respektabilitet och värde. Skeggs (2000) och Sayer (2002) förklarar hur upplevelser av att 

tillhöra en viss socioekonomisk grupp inte enbart handlar om identitet, utan om känsla av 

moralisk dignitet. Problemet utmålas i flertalet inlägg: 

[…] Det viktigaste är att ta reda på vad det beror på. För det står knappast i någon 

lag, proposition, handbok eller riktlinje från Socialstyrelsen att de som går in på ett 

socialkontor blir mindre värda. Hur mycket beror på strukturella problem? Hur 

mycket sitter i biståndstagarnas medvetanden? Hur mycket sitter i omvärldens 

tankar? Och det viktigaste: HUR kan det förändras? (20090417) 

Citatet uttrycker behov av ombildning inom myndighetsutövandet och nödvändigheten med 

erkännande av klienternas tillbörliga människovärde oavsett socioekonomisk situation: en 

dekonstruktion av synen på sanning inom traditionellt socialt arbete (Pease och Fook, 1999). 

Frågorna lämnas obesvarade men speglar den tidigare angivna konflikten mellan strukturellt 

och relativistiskt inriktade teorier. Skeggs (2000) förtydligar hur den diskursiva position 

individer befinner sig i fungerar som en uppsättning rättigheter där legitimitet att agera och 

använda de resurser man har avgörs av situationens sociala ställning. Offentlig, strukturell 

makt kan på dessa grunder sägas väga tyngre än den enskildes tyckande. Payne (2002) 

understryker vidare de maktrelationer som kommer till uttryck i språket. Deltagande 

socialsekreterare ger uttryck åt frustration över beskrivningar av det praktiska systemet och 

dramatiseringen av socialsekreterar- och klientrollerna: 

[…] Försök inte framställa systemet på annat sätt än vad det verkligen är. […] 

Dessa [socialbidragstagare] tycker sig nu ha fått ett stöd i dig [initiativtagaren], 

tyvärr felaktigt då du saknar kompetens för att bedöma hur lagen ska tolkas. 

(20090417) 

[…] Här visar du vilken tramsig sensationsjournalistik du sysslar med. […] Du 

tycker alltså det är konstigt att man kontrollerar inkomstuppgifterna hos människor 

med försörjningsstöd. I så fall bör du anse det märkligt att FK kollar upp ens 

inkomst för bostadsbidraget […] Min kritik riktar sig emot […] de sanningar 

[initiativtagaren] påstår sig sitta inne med. (20090417) 

Orden ”kompetens” och ”kontroll” förstärker myndighetsutövarnas tillskrivna expertroll vars 

bedömning av initiativtagarens verklighetsbeskrivning som inkorrekt tydliggör ett 
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organisatoriskt övertag. Skeggs (2000) uttrycker hur avfärdandet av den andres berättelse 

resulterar i en indirekt tolkning av den egna sanningen som mer legitim och riktig – en 

maktstruktur som också framkommer i bedömningen av initiativtagarens stöd som ”felaktigt”. 

Företrädarskapet möttes med konstaterandet att ”Sverige verkar bli ett mer elitistiskt 

samhälle” (20090416). Andra förtydligar systemets inverkan på självbilden: ”Känslan av att 

vara värdelös och kanske dum har plågat mig ett tag” (20090417). Dialogen speglar den ena 

aktörens expertposition och den andres underkastelse gentemot ett system som, enligt 

iakttagelser under föregående analystema, förväntats bistå med hjälp att återuppbygga 

människovärde och självförtroende. Skeggs (2000) analys rörande klasspositionering likställer 

individuella resurser med ett symboliskt kapital vars ställning avgör maktrelaterade 

förutsättningar. Strider om och mellan varierade kapitalformer – exemplifierade i 

socialsekreterarnas bemötande – förekommer och kan mötas av motstånd i form av vägran att 

tilldelas en position utan makt; en oppositionsform som synliggörs i ”fattigbloggen”.  

Vägran att tilldelas en position utan makt 

Debattdeltagarna belyser diskrimineringsformer grundade i samhällets institutionaliserade 

regelverk och normsystem där ojämlikhet genereras genom tillämpning av likadana regler på 

grupper som saknar likvärdiga förutsättningar (Integrationens svarta bok, SOU 2006:79). 

Riessman (2008) uppmärksammar hur individers medvetenhet om ojämlika maktstrukturer 

”[…] invoke a reaction in the speaker […] a consciousness of being less powerful in a 

relationship of power and a consciousness of opportunity to challange the powerful” (s. 60). 

Utsagor från aktörer i direktkontakt med socialtjänstens insatser förespråkar i enlighet med 

citatet en kollektiv strävan att vidta åtgärder för att rubba sociala strukturer och hindra 

rutinmässig maktutövning. Detta åskådliggörs i Paynes (2002) beskrivning angående 

marxistiska uppfattningar om socialt arbetes professionalisering som missgynnande av 

klienternas intressen – ett faktum som präglar ”fattigbloggens” andemening. 

Myndighetsutövningen uppfattas i forumet som paradoxal i förhållande till det sociala 

arbetets omsorgsinriktning: 

Varför pratas det inte om medborgarlön? […] [angående att socialsekreterare och 

politiker bör testa ett liv på socialbidrag] Tror inte att alla slutar jobba, kapitalismen 

är så djupt inrotad… Fattar inte att socialbidragssvängen finns kvar. Socialtjänsten 

skall väl ändå vara en tjänst, en hjälp, inte en myndighet som knäcker folk? 

(20090330) 
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Citatet uppmärksammar även ett alternativt sätt att organisera välfärdsstaten, med ovillkorlig 

rätt till ekonomisk ersättning oberoende av maktapparaten. Man vill frångå förpliktelser hos 

den enskilde och lämna myndighetens ”knäckande” maktuttryck gentemot 

samhällsmedborgare. Vid nedläggningen av ”fattigbloggens” kommentarfunktion togs 

initiativet till ”fattigsidan”; ett forum med syfte att föra fortsatt dialog kring samhällets 

skyddsnät samt ge råd och stöd till personer som ”inte får den hjälp de har rätt till” 

(fattigsidan.se, 20090607). Larsson et al. (2008) skildrar berättelsers betydelse för människan 

som kulturvarelse och påvisar hur förståelse av sociala problem kräver metoder som sträcker 

sig bortom den traditionella myndighetsutövningens dokumentation, utredning och 

undersökningsinstrument; ett ömsesidigt samspel mellan erfarenhet och metod där insatser 

formuleras med hänsyn till berättelsens i viss mån bearbetande makt. De narrativa 

yrkesinslagen ger oersättlig insikt i klienternas livsvärld och identitetsupplevelse och kan 

fungera som ett första steg mot att uppfatta sig själv på ett nytt sätt. ”Fattigbloggen”, och nu 

även ”fattigsidan”, möjliggjorde delgivning av historier som synliggjorde systemet de upplevt 

otillräckligt. Riessmans (2008) uppfattning om narrativ som ett politiskt arbetssätt bekräftas 

av det faktum att ”fattigbloggens” genomslag sträckte sig utanför projektidéns ursprungliga 

ramar.  

Vid genomgång av forumets debattrådar iakttogs hur medverkande socialsekreterare – istället 

för att delta i dialogen – valde att försvara yrkesverksamheten och systemet den baseras på. 

Upprätthållandet av ojämlika positioner kvarstod därmed, liksom ”fattigbloggens” deltagares 

generella syn på välfärdssystemet och socialtjänsten som främjande av en maktordning där 

verklighetsföreställningar produceras utifrån normativa övertygelser om det samhälleligt 

accepterade. Sørensen (2000) menar att en klasstillhörighet tar form när medlemmarna som 

identifieras med den specifika gruppen uppvisar likartade reaktioner gentemot sin situation:  

Nu ska vi göra det tillsammans [överklaga och anmäla ärendehandläggningen], 

vilket kommer medföra att vissa myndigheter bryter samman […] Olika 

myndigheter, tjänstemän och politiker kommer att kasta sig över varann och skylla 

det som har hänt på någon annan, allt enligt den svenska modellen […] HÄNG MED 

OCH SKAPA HISTORIA! (fattigsidan.se, hämtat 20100407) 

Ovanstående initiativ till kollektivt ställningstagande utgör därmed ett bevis på diskursiv 

makt att kategorisera individer och skapa mening som legitimerar specifika 
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institutionsmiljöers välfärdslösningar – en omständighet som kan förorsaka institutionell 

diskriminering (Integrationens svarta bok, SOU 2006:79). Citatet speglar vägran att tilldelas 

en position utan makt och det reaktionsuttryck Riessman (2008) förutsade; ett faktum som 

även överensstämmer med Dahlbergs (2002) teori gällande den teknokommunikativa 

tillgänglighetens möjlighet att föranleda samhällelig och kulturell förändring. 

Diskussion – Konklusion 

”Går det att leva på socialbidrag?” – Så lyder ”fattigbloggens” inledningsfråga som efter 

analys av debattforumets innehåll kan sägas porträttera ett organisatoriskt välfärdssystem 

baserat på orättvisor snarare än jämlikhet. Uppsatsens uppmärksammande av sociala mediers 

potential att påverka den allmänna opinionen grundas i bloggens problematisering av en 

förändringsprocess inom myndighetsanknutet socialt arbete; en omständighet som till viss del 

bejakas av konflikten mellan postmodernistisk strävan mot individcentrerad yrkesutövning 

och verklighetens mer allmängiltiga metodtillämpning (Pease & Fook, 1999). 

Nödvändigheten med åtgärder riktade mot den generelle individen kan dock inte förbises, 

trots tidigare angivna besvikelse på klass- och maktstrukturella faktorers konstruktion av en 

ökat byråkratisk ärendegång. Initiativtagaren skildrar förändringsprocessen i ett av forumets 

avslutande inlägg:  

[…] Jag berättade för socialsekreteraren att jag inte behövde hela SL-kortet […] Jag 

minns att hon log och sade "det där hörde inte jag". Det var 1990. Jag tror inte att 

socialsekreterare har mindre hjärna eller hjärta i dag. Men det är annorlunda. 

Systemet. Jag ser det nu. Och jag märker att många av er också börjar se. 

(20090417) 

Studiefynden bekräftar även betydelsen av att ifrågasätta den yrkesprofessionella kunskapen, 

vilket i kombination med teknokommunikativ utveckling även berör frågan om sociala 

mediers framväxt och dess inverkan på det sociala arbetets förutsättningar. Främjandet av 

individualism och fri kommunikation medför möjlighet att påverka uppfattningar där negativt 

inriktad lansering kan försvåra utsikten att engagera och hjälpa människor, samt ha ett 

ogynnsamt inflytande på de verksammas yrkesidentitet, praktiska arbete och vid rekrytering 

av nya medarbetare (Zugazaga et al. 2006). Uppsatsen kan på dessa grunder sägas belysa 

vikten av mediemedvetenhet i ett samhälle där exploatering i mediesammanhang är ett 

vanligt förekommande fenomen, något som bekräftas i ”fattigbloggens” klargörande av att du 
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i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd mister en fundamental rätt att styra över den 

egna tillvaron: 

[…] Den dagen du kliver in på socialkontoret tappar du i människovärde. Då kan du 

inte längre räkna med samma rättigheter som du hade i går […] Orättvisan beror 

ibland på lagen. Ibland på att lagen inte följs. Men mest av allt beror den på en 

människosyn som vi i Sverige egentligen inte har. (20090417) 

Framställningen av hur du vid besöket på socialkontoret inte längre besitter likvärdigt 

människovärde belyser myndighetsutövningens ofta återgivna maktvillkor. Vidmakthållande 

av dessa samhällsstrukturer och synsätt gentemot socialbidragstagare såväl som 

välfärdssystemet kommer ske så länge den angivna systematiska oförmågan att hantera 

strukturell ojämlikhet kvarstår – vilket resulterar i efterfrågan av ett mer balanserat 

förhållande mellan institutionsrelaterad kategorisering, generellt inriktat arbete och 

individcentrerade, relativistiska åtgärder. Fynden kan på dessa grunder appliceras på redovisat 

teoretiskt underlag angående medias generella möjlighet att lyfta specifika frågor, sociala 

mediers lättillgänglighet och dessa två faktorers gemensamma genomslagskraft. Inläggens 

förespråkande av en kollektiv strävan att vidta åtgärder för att rubba sociala strukturer och 

hindra rutinmässig maktutövning skildras vidare i bland annat Paynes (2002) beskrivning av 

marxistiska uppfattningar om socialt arbetes professionalisering som missgynnande av 

klienternas intressen – ett faktum som präglar ”fattigbloggens” andemening. Zugazagas et al. 

(2006) framställning rörande vikten av att – i egenskap av socialarbetare – delta i allmän 

dialog och att, i likhet med National Association of Social Workers, informera om yrkets 

innebörd har i sammanhanget visat sig vara relevant – framförallt för att upprätthålla goda 

förutsättningar vid hantering av problemförhållanden och lansering av allmänna hjälpprogram 

och stödåtgärder. Författarna belyser även socionomutbildningens ansvar och möjlighet att i 

samband med yrkesförberedandet klarlägga medias inverkan på både yrkesområdet som 

helhet och den individuella arbetsmoralen och yrkesidentiteten, då porträttering av 

organisatoriska åtgärder influerar omgivningen och den konstruktion som socialtjänsten utgör. 

En uppsats angående mediers betydelse för socialt arbetes yrkesverksamhet upplevdes på 

dessa grunder högst relevant.  

Omständigheten att det empiriska underlaget – som i sammanhanget utgör ett exempel på 

mediepåverkan – har publicerats av individer vars identitet inte kan verifieras, samt att den 
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teoretiska grunden endast delvis täcker valda ämnesområden har medfört sammankopplingar 

av vetenskapliga utsagor som plockats ur sin originalkontext. Utsagan om hänsynstagande till 

sanning som en relativitet är därav genomgående aktuell. Forskningen upplevdes emellertid 

lämplig och användbar. Ökat tidsutrymme och beaktande av ytterligare teoretiska 

utgångspunkter hade dock kunnat bidra med ett mer djupgående analytiskt resonemang. 

Arbetets styrka speglas av omständigheten att sociala mediers genomslagskraft i relation till 

socialt arbete är en relativt outforskad men – i dagens samhälle – högst relevant företeelse. 

Effekten av personliga berättelser sträcker sig bortom gränsen för traditionell journalistik och 

möjliggör en drivkraft som på sikt kan rubba etablerade strukturer; oavsett om det handlar om 

bloggar eller intressegrupper på användargenererade forum som exempelvis Facebook, där 

gruppen ”Fattigbloggen! En historia om socialbidrag” fortfarande uppdateras med inlägg 

angående ”vår sociala välfärd” och socialtjänstens organisation (facebook.com, hämtat 

20100414).  

Uppsatsen har problematiserat kopplingen mellan dels informellt alstrade av berättelser 

angående organisation och allmänhet, dels informations- och kommunikationsteknologiska 

strukturers möjlighet att tjänstgöra som marknadsföringsinstrument – en förbindelse som i 

slutändan visat sig kunna betraktas som tillräckligt inflytelserik för att etablera det 

dominerande sättet att se på socialtjänsten.  
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