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Abstract 

 

Author: Anna Larsson, Tove Alm 

Title: To meet on young peoples terms in young peoples' social arena  - A qualitative study on youth 

workers experience of online counselling of young people [Att mötas på de ungas villkor – en 

kvalitativ studie om ungdomsarbetares erfarenheter av att bedriva stödsamtal med unga på 

internet] 

Supervisor: Maria Weister 

Assessor: Jan Petersson 

 

With this research we aimed to seek how youth workers express their experience of 

counselling on the internet compared to traditional counselling face to face with a theoretical 

ground in semiotics and symbolic interactionism.  Our questions were 1) How do youth 

workers describe their experiences from anonymous, faceless online counselling? 2) How do 

youth workers experience the differences between online counselling and the traditional face-

to-face counselling? 3) Which possibilities and difficulties do they see in online 

communication with adolescents? We used semi-structed interviews with seven youth 

workers. Six of those are active in non-profit organisations, and one in social services. The 

results from our interviews showed that the interviewees saw that misunderstandings were 

more frequent on the internet, but that online counselling with adolescents still was easier than 

in the face-to-face meetings. To compensate for the non verbal part of communication in real 

life, symbols is seen as very important in online communication. The youth workers meant 

that the development of the on line counselling has opened a new arena. An arena where they 

get an opportunity to meet young people whom they don´t believe they would have met 

elsewhere. We found that this is a new, not fully developed culture with its own langue which 

we are about to learn. Once we understand and are capable of using this language new ways 

to meet with clients will be opened. 
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FÖRORD    

För ungdomar idag är internet en naturlig del av vardagen, de använder sig av internet för att 

hålla kontakt med sina vänner, spela och söka information, men också för att söka råd och 

stöd. Tidigare forskning visar på att ungdomar föredrar att söka kontakt med professionella på 

internet framför det traditionella mötet ansikte mot ansikte. Här finns en möjlighet att 

anonymt få svar på sina frågor, utan att bli bedömd vilket de upplever i det fysiska mötet 

(Grey et al 2005, Löfberg 2008).   

Under vår utbildning till socionomer har vi uppmärksammat hur det funnits en ovilja för att ta 

till sig detta nya sätt att möta de unga. Vi tror att detta till stor del kan grunda sig i en 

okunskap kring den nya teknik det för med sig. Internet har skapat en ny arena för 

ungdomsarbetare och unga att mötas på. En ny kommunikationsmöjlighet har utvecklats som 

vi ser på sikt kommer att föras in mer och mer i det sociala arbetet gentemot unga.  

Som blivande socionomer med ett intresse för ungdomsarbete ser vi det relevant för socialt 

arbete att få en förståelse för vad denna nya teknik skapar för förutsättningar för att 

kommunicera med de unga. Vad medför det för skillnader att inte kunna sitta ansikte mot 

ansikte med den du samtalar med?  Vi vill med detta arbete ta reda på hur ett arbete med unga 

hjälpsökande på internet kan bedrivas. Vad finns det för möjligheter och svårigheter med att 

utföra socialt arbete på internet? 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Maria Weister för ditt stora engagemang, dina 

goda råd och synpunkter som varit mycket värdefulla för oss. 

 

Vi vill även tacka våra respondenter på Nätvandrarna, Killfrågor, Tjejzonen, Tjejjouren och 

Vaxapp som har gjort denna studie möjlig att genomföra.  

 

Ett stort tack vill vi även ge till våra familjer och vänner som har ställt upp och stöttat oss 

genom denna process. 

 

Kalmar 2012 

Anna Larsson & Tove Alm 
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1. PROBLEMFORMULERING   
Vi började vårt uppsatsskrivande med en tanke kring att vi ville undersöka om unga

1
 som mår 

dåligt idag har någonstans som de känner sig trygga att vända sig till. Vi funderade bland 

annat över om unga idag tar kontakt med kuratorn på skolan för att tala om det som tynger 

dem. Vi började därefter söka information kring ämnet och såg då att internet blivit en arena 

för dessa unga att söka hjälp och stöd på. När vi tittade närmare på undersökningar som 

främst tagits fram av ideella verksamheter som Nätvandrarna och Bris såg vi hur de pekade på 

att det dock inte är lika självklart för ungdomsarbetare
2
 inom socialt arbete att finnas på denna 

arena. 

Internet är ett relativt nytt fenomen som har vuxit fram under de senaste tjugo åren (Daneback 

& Månsson 2008:155). Internetanvändandet har genomgått en markant ökning i Sverige, år 

2011 var det uppe i 69 procent av Sveriges befolkning som använde internet dagligen 

(Findahl 2011:8). Vid samma tidpunkt hade 88 procent av Sveriges befolkning som var över 

12 år tillgång till internet. Idag har det även blivit vanligt med internet i telefonen, bara mellan 

2010 till 2011 hade användandet av internet på detta sätt dubblerats hos unga i åldern 12-25 år 

(Findahl 2011:28). Detta har skapat andra förutsättningar för kommunikation som innebär att 

vi inte längre möter den vi samtalar med ansikte mot ansikte. För unga har detta blivit ett 

naturligt sätt att kommunicera med varandra, då de under hela eller stora delar av sin uppväxt 

haft tillgång till denna teknik (Nätvandrarna 2010:22). Tekniken gör det möjligt att 

kommunicera anonymt över internet, vilket för unga gör det lättare att tala om svåra saker. 

Det blir ett forum för de unga att ventilera och diskutera bekymmer på utan att bli dömda 

utifrån fysiska attribut eller föremål för utredning, vilket unga kan uppleva i det fysiska mötet 

som sker ansikte mot ansikte med professionella inom socialt arbete (Löfberg 2008:145–147).  

”Ingen tonåring gillar ju ett besök hos antingen skolsköterskan eller 

ungdomsmottagningen. Det betyder ju oftast att man har någon sorts ´problem` 

vilket kanske inte alltid är så kul att delge någon.” 

- Kille 16 år (Löfberg & Aspán 2011:49) 

                                                           
1
V har valt benämningen unga för den målgrupp som dessa ungdomsarbetare når ut till vilket är barn och 

ungdomar mellan 10-25 år. 
2
Vi har valt att använda oss av benämningen ungdomsarbetare när vi refererar till dem som arbetar med socialt 

arbete mot unga. 
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Unga ser internet som ett forum där de kan söka information på sina villkor inom ämnen som 

oroar, bekymrar eller gör dem nyfikna. Här känner de att det blir mindre pinsamt att ställa 

frågor och att de har tid att formulera sig (Löfberg & Aspán 2011:130-132, Löfberg 

2008:145-147, Nätvandra 2010:10). Detta skapar även andra förutsättningar för socialt arbete, 

både gällande hur kommunikationen ska utformas men också vilka personer som det blir 

möjligt att möta. Exempelvis blir det möjligt att nå människor som annars inte har möjlighet 

att lämna sitt hem, av olika anledningar (Wells 2007). Då samtal över internet kan ske 

anonymt finns inte heller samma förutsättningar för ungdomsarbetaren att agera om de ser att 

någon far illa, vilket det enligt socialtjänstlagen (14§ 1kap 2a stycket) finns skyldighet för den 

professionella inom socialt arbete att göra vid dessa tillfällen.  

Ungdomsarbetare har alltid försökt finnas tillgängliga på de ungas arenor för att förebygga 

social problematik genom att exempelvis nattvandra, vara på fritidsgårdar eller inom olika 

idrottsföreningar. Men när det kommer till socialt arbete på internet har det inte blivit lika 

självklart för dem att finnas tillgängliga där (Nätvandra 2010:8). Vi ställer oss frågande till 

vad kan det finnas för anledningar till detta. De organisationer vi funnit som är verksamma 

inom detta område är främst ideella. En utav dessa är Nätvandrarna som arbetar bland annat 

med uppsökande verksamhet online (se mer utförlig beskrivning s.22). De poängterar hur 

viktigt det är att vuxna gör sig mer tillgängliga för unga på internet. De menar att 

kommunikation över internet bör vara en viktig del i arbetet för unga. Idag saknas det 

kunskap om internets betydelse i ungas vardag och hur viktigt det är att ungdomsarbetare 

finns tillgängliga även där (Nätvandra 2010:8). Citaten nedan visar exempel på hur unga 

beskriver sina upplevelser utav att kunna kommunicera med vuxna på internet.  

”Jag tycker att det är jättebra att ni startar brischatten här. Jag har ringt till er 

2 ggr men inte vågat säga någonting. Det är lättare att våga när man chattar.” 

- Mejl flicka 15 år (Jonsland & Irgens 2008:6) 

”Jag kan inte alltid få fram allt i ord. ”Gråter” och folk kan inte höra vad man 

säger när man är så på rösten, och jag kan inte riktigt få ur mig allt för jag 

känner mig så töntig. Skönt att kunna bara skriva allt som man känner utan att 

stå där helt naken.” 

- Tjej 17 år (Löfberg & Aspán 2011:35) 

 



 

8 
 

Ett möte på internet utesluter dock möjligheten för den professionella att kunna läsa av den 

icke-verbala kommunikationen. Icke-verbala aspekter i kommunikation är sådant som 

kroppsspråk, betoning och utryck exempelvis i from av kläder (Nilsson & Waldemarson 

2007:65). Tidigare forskning visar på att de som arbetar med socialt arbete ser svårigheter i att 

detta faktum att inte kunna möta sina klinter ansikte mot ansikte, då de icke-verbala 

kommunikationsaspekterna försvinner. Dessa upplevs vara av stor vikt i kommunikationen 

(Banach & Bernat 2000, Wells et al 2007, McCarty & Clancy 2002). Vi frågar oss därför hur 

stor inverkan har egentligen den icke-verbala kommunikationen i ett samtal, är den av så stor 

relevans så att ett socialt arbete över internet inte går att utföra? Hur påverkas arbetet av att 

samtalet blir anonymt? Hur upplevs möjligheterna kring att föra anonyma stödsamtal på 

internet?  

1.1 SYFTE 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur ungdomsarbetare som bedriver socialt arbete 

på internet upplever att det är att kommunicera med unga stödsökande på denna arena. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur ser ungdomsarbetarnas erfarenheter och upplevelser ut kring att föra anonyma och 

ansiktslösa stödsamtal över internet?   

- Hur upplever ungdomsarbetarna att samtal över internet skiljer sig från ett traditionellt 

samtal ansikte mot ansikte? 

- Vilka möjligheter och svårigheter finns med att kommunicera med unga över internet?  

2. TIDIGARE FORSKNING  
Med hjälp av tidigare forskning vill vi ge läsaren en bakgrund av hur unga använder sig av 

internet idag då detta varit vår utgångspunkt i denna undersökning. Vi vill sedan kort visa på 

utvecklingen av kommunikationsmöjligheter för att på så sätt visa på vilka andra 

förutsättningar detta skapar för socialt arbete gentemot unga. Vi kommer därpå att presentera 

tidigare forskning kring de ståndpunkter som finns hos socialarbetare kring ett socialt arbete 

som innebär kommunikation över internet. 
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2.1 UNGA OCH INTERNET 

INTERNET SOM INFORMATIONSKÄLLA   

Det blir allt vanligare att använda sig av internet när det gäller att söka information. 

Wikipedia
3
 och google

4
 är vanliga sökkällor för unga som de går till dagligen eller åtminstone 

någon gång i veckan för att finna information (Findahl 2011:14,17). I en brittisk studie från 

2005 undersöktes ungdomars sökbeteende i hälsofrågor. Här jämfördes 157 amerikanska och 

brittiska ungdomar i åldern 11-19 år, med varandra och undersökningen visade att internet 

användes som främsta sökkälla. Studien visar att unga upplever att det på internet finns en 

möjlighet att kombinera information från professionella och lekmän, personliga och 

opersonliga källor. Att använda sig av internet är en naturlig del av ungas vardag. Detta gör att 

de gärna söker information där kring frågor som rör deras hälsa trots att kvalitén i den 

information som ges där är varierande (Grey et al 2005, Findahl 2011:5).  Att ungdomar ändå 

använder sig av internet som sökkälla anses visa på ett missnöje med de traditionella sätten att 

söka hjälp inom sjukvården, så som att ringa och behöva boka tid hos vårdpersonal. Internet 

underlättar kontakten samtidigt som det kan vara en neutral plats, där tid och rum inte spelar 

in. De behöver inte längre ta sig till en okänd kontorsmiljö, vid en bestämd tid som bestämts 

av den professionella (Grey et al 2005). En amerikansk studie pekar på att ungdomar tycker 

det är bättre och enklare att fylla i enkäter om hälsa på internet än att möta någon ansikte mot 

ansikte. Genom att svara på enkäter över internet uppger unga att de ger ett ärligare svar än de 

gör i ett fysiskt möte. Rådgivning till ungdomar på internet om deras hälsa ses därför som en 

viktig del i det förebyggande arbetet gällande ungdomars psykiska hälsa (Moreno 2009).  

Genom internet blir det lättare att snabbt hitta information och unga ser det som en fördel att 

söka information på internet till skillnad från i böcker då informationen på internet ständigt 

uppdateras.  Som det ser ut idag kan inte enbart internet användas utan informationen som går 

att finna där måste kompletteras då rätt information inte alltid finns tillgänglig på internet 

(Grey et al 2005).  

LÄTTARE ATT KOMMUNICERA 

I sin avhandling från 2008 visar Cecilia Löfberg att ungdomar känner att det är lättare att 

kommunicera på internet då de inte behöver känna sig bedömda genom kroppsliga attribut på 

                                                           
3
 Ett fritt lexikon på internet där alla kan redigera innehållet 

4
 En sökmotor på internet 
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samma sätt som i det fysiska rummet. Internet har skapat ett helt nytt sätt att kommunicera på 

än det som vi tidigare varit vana vid. Vanligt är att ungdomar på nätet ställer frågor som de 

ofta kan tycka är svåra att ställa i andra sammanhang. Frågor som ställs handlar ofta om att 

man vill veta om någonting är naturlig utifrån sin ålder eller vid vilken ålder man är mogen 

för vissa saker. På internet har de unga en möjlighet att ställa frågor utan att de behöver känna 

att det blir lika farligt att göra bort sig, vilket är känslan när de fysiskt befinner sig i ett rum 

med andra människor (Löfberg 2008:145–147). Detta menar tidigare forskare kan stärka tron 

på sin egen kompetens genom att pröva sig fram i den värld som internet skapar. Det ger en 

möjlighet till övning i socialt samspel, här vågar de unga ta större initiativ och pröva sådant 

som de annars inte gjort i den fysiska livet och på så sätt kan de upptäcka nya sätt att se på sig 

själva vilket kan leda till förändringsprocesser (Löfberg 2008:147). 

2. 2 UTVECKLINGEN AV KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER 
Möjligheterna till att kommunicera på andra sätt än i det fysiska mötet ansikte mot ansikte har 

utvecklats drastiskt under de senaste drygt 130 åren. Telefonen uppfanns 1867, och bara under 

de senaste 50 åren har vi sett en utveckling av tv, dator och mobiltelefoni (Gärdenfors & 

Holsanova 2008:25–26). När vi kommunicerar med varandra bygger vi upp en gemensam 

värld som påverkar hur ett samtal utvecklas. Den värld som byggs upp består av den fysiska 

omgivningen, den information som blir aktuell i samtalet och de tankar som de som 

kommunicerar har om varandra (Gärdenfors & Holsanova 2008:27). Vid kommunikation med 

hjälp av teknik blir vissa saker inte lika självklara som de är i ett möte ansikte mot ansikte. 

Exempelvis blir det relevant att ställa frågan var någon befinner sig i ett mobiltelefonsamtal 

för att kunna skapa sig en uppfattning om detta (Gärdenfors & Holsanova 2008:34). Även på 

internet anses denna gemensamma värld bli mer begränsad då de som kommunicerar inte har 

tillgång till samma gemensamma miljö (Gärdenfors & Holsanova 2008:27). 

ICKE VERBALA ASPEKTER FÖRSVINNER 

Vid ett samtal över internet försvinner de icke-verbala delarna i en kommunikation. Vi kan 

inte längre se den andres gester eller mimik i form av höjda ögonbryn som markerar förvåning 

eller en rynka i pannan som visar på ogillande (Gärdenfors & Holsanova 2008:29). Att dessa 

aspekter blir dolda för oss ses som en faktor som försvårar vår möjlighet att tolka om den 

andra parten exempelvis skojade eller om hon eller han var ledsen eller glad när hon sa något 
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(Derks et al 2008). Vi är ofta omedvetna om hur mycket dessa aspekter spelar in i samtalet 

och hur vi svarar på dem. Detta påminns vi dock om då tekniken inte funga rar som den ska 

och det blir störningar i exempelvis ett telefonsamtal (Gärdenfors & Holsanova 2008:31–32). 

Här finns då inte den icke-verbala kommunikationen att ta hjälp av.   

KOMPENSATION AV ICKE-VERBALA ASPEKTER 

Genom en studie genomförd i Nederländerna med 100 stycken högstadieelever har man 

kunnat visa på att den icke-verbala kommunikationen vid ett samtal över internet 

kompenseras genom att använda sig av olika symboler för att på så sätt istället visa 

känsloutryck. I studien undersöktes hur eleverna uppfattade och tolkade symbolerna. Dessa 

visade sig inte fullt ut kunna jämföras med de icke-verbala aspekterna i ett samtal ansikte mot 

ansikte men utgör ett komplement för att intensifiera eller tona ner känslouttryck. Något som 

skrivs med exempelvis en smiley upplevs av mottagaren som mer positivt än något som skrivs 

utan (Derks et al 2008). Kompensation kan även göras genom att skriva frågeord eller att 

använda sig av pronomen (stora bokstäver) eller genom att skriva känslouttryck inom 

asterisker exempelvis *ler*, *gråter* (Gärdenfors & Holsanova 2008:39–40).  Att den 

skriftliga kommunikationen måste kompenseras kan även ses genom att det var först när 

skriftspråket blev aktuellt som ord som hävda, förklara och föreslå tillkom. Innan dess fanns 

ingen användning för dessa markörer (Gärdenfors & Holsanova 2008:37). 

Att kommunicera i ett chattrum på internet kan till stor del jämföras med att föra ett samtal 

ansikte mot ansikte. Det liknar mer talspråk än det mer välformulerade skriftspråket. Det sker 

också med snabbhet där feedback på det som skrivs förväntas komma relativt snabbt. Det som 

skiljer den från ett samtal ansikte mot ansikte är att kommunikationen blir permanent vilket 

innebär att det som sagt finns kvar (Gärdenfors & Holsanova 2008:39–40). 

2. 3 SOCIALT ARBETE PÅ INTERNET 
Genom ny teknik har förutsättningarna för kommunikationen förändrats vilket i sin tur 

påverkar det sociala arbetets förutsättningar. I stort sätt allt som socialarbetare gör skulle 

kunna utföras på internet (McCarty & Claney 2002). Internet har öppnat upp för omedelbar 

kommunikation utan geografiska hinder. En stor skillnad i detta sociala arbete är att 

kommunikationen över internet till stor del endast består av ord vilket gör att den 
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professionella varken kan se eller höra sin klient (Wells et al 2007, McCarty & Claney 2002). 

Detta kommunikationssätt gör det dock möjligt för de professionella att nå människor som de 

annars inte hade nått, exempelvis människor av olika anledningar inte kan eller förmår ta sig 

från sitt hem (Wells 2007). En amerikansk studie visar på att internet används mer och mer 

som kommunikationsväg för att ge rådgivning och information. Dock används den nya 

tekniken främst för att göra gamla arbetsmetoder snabbare och billigare istället för att använda 

tekniken till att finna nya arbetsmetoder vilket det finns förutsättning för om man bara tänker 

utanför ramarna (Banach & Bernat 2000, McCarty & Claney 2002).  McCarty och Claney 

visar i sin studie på hur mail till en början endast användes för att det var ett smidigare sätt att 

kommunicera med sina klienter mellan möten, till det upptäcktes att det genom mailen 

framkom sådant som klienten inte kände sig bekväm med att nämna under det fysiska mötet 

eller under en telefonkommunikation (McCarty & Claney 2002). 

MÖJLIGHETER OCH SVÅRIGHETER MED SOCIALT ARBETE PÅ INTERNET 

Förespråkare till ett socialt arbete på internet menar att internet och dess möjlighet till 

anonymitet bidrar till en maktutjämning mellan den professionella och klienten, då inte kön, 

ålder och funktionshinder behöver spela in. Människor som i fysiska sammanhang upplever 

sig stigmatiserade kan känna en ökad integritet genom att kunna använda sig av detta sätt att 

kommunicera (McCarty & Claney 2002, Parker-Oliver & Demiris 2006). De professionella 

behöver bara komma över en psykologisk barriär för att kunna utföra samma arbete på 

internet som de idag gör i det fysiska mötet med klienten och mötet behöver inte bli 

opersonligt bara för att det utförs över internet (McCarty & Claney 2002).                 

Yrkesverksamma som inte kan se sig själva arbeta på internet pekar på att relationen mellan 

klient och professionell förändras så mycket att det inte blir möjligt att utföra möten via 

internet. De anser att förtroendet mellan professionell och klient till stor del byggs upp genom 

icke-verbala delarna i kommunikationen. När dessa till exempel kroppsspråk och betoningar 

försvinner menar de att det blir svårt att bygga upp en förtroendefull relation (McCarty & 

Claney 2002). Även Banach och Bernat tar upp detta och pekar på att saknaden av den icke-

verbala kommunikationen på internet kan leda till misstolkningar och missbedömningar 

(Banach & Bernat 2000). Det finns också en oro kring tekniken. Många socialarbetare ser sig 

inte ha dessa kunskaper utan är tränade i att tolka och förstå människor i det personliga mötet 
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och de menar att de därför måste lära sig nya tekniker (Parker-Oliver & Demiris 2006). Bland 

annat lyfts svårigheter kring att göra bedömningar om det som sägs över internet, de menar att 

de inte med säkerhet kan veta hur de ska tolka det som sägs. De anser även att internet skapar 

ett avstånd mellan dem och klienten, vilket kan utgöra en risk då klienterna inte tar den 

information som de yrkesverksamma påtalar på samma allvar som de gjort i ett fysiskt möte 

(Banach & Bernat 2000, Oliver & Demiris 2006).  Anonymiteten utgör en svårighet då det 

inte är möjligt att veta vad klienten befinner sig vilket gör att de inte heller kan anmäla då 

situationen kräver det (Banach & Bernat 2000). 

3. TEORI       
Nedan kommer en presentation av vår teoretiska utgångspunkt vilken har sökts inom 

kommunikationsteori och socialpsykologi, där vi valt att använda oss av semiotik och 

symbolisk interaktionism. Dessa två teoretiska perspektiv samspelar bra med varandra och går 

till stor del in i varandra. Men kan inte fullt ut användas utan den andra då intresset ligger i att 

se hur det mellanmänskliga samspelet påverkas utav att kommunikationen sker över internet. 

3.1  SEMIOTIK 
Kommunikation betyder att något ska bli gemensamt (Nilsson & Waldemarson 2007:11). 

Inom semiotiken som är en inriktning inom kommunikationsteori inriktar man sig på 

symboler och koder samt på struktur och mönster i kommunikationen mellan människor. Man 

ser till hur människor skapar och överför betydelser mellan varandra och hur olika sociala 

grupper använder sig av tecken och att detta skapar effekter för bildandet av identitet, 

gruppsolidaritet, makt och vardagsbilder av världen. Inom semiotiken ses mottagaren ha en 

aktiv roll i kommunikationen (Nilsson & Waldemarson 2007:15, Fiske 2009:61). 

All kommunikation bygger på tecken och koder, där tecknen delas upp i signaler och 

symboler. En signal är något som endast har en betydelse vart du än befinner dig och vi 

reagerar i stort sätt automatiskt på dem, exempelvis rödljus vid ett övergångställe. Medan en 

symbol kan ha flera olika betydelser och måste därför tolkas mer försiktigt. Ord är exempel på 

symboler, de kan ha olika betydelser för olika människor i olika situationer. Människor har 

för att förstå varandra skapat gemensamma koder för att tolka, dessa koder är system som i 

samhället har allmän acceptans. På så sätt görs det möjligt att orientera sig och bete sig på ett 
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sätt som är förväntat (Nilsson & Waldemarson 2007:15–16, Fiske 2009:91). Beroende av hur 

lika våra kodsystem är förstår vi varandra mer eller mindre bra (Fiske 2009:60). I det dagliga 

livet reagerar vi ständigt på symboler i vår omgivning, men detta är till stor del utan att vi är 

medvetna om det (Nilsson & Waldemarsson 2007:66).  

DET VERBALA OCH ICKE-VERBALA I EN KOMMUNIKATION 

Ord får betydelse på flera olika sätt. Det ena är den denotativa betydelsen, detta är en yttre 

betydelse vilken oftast är gemensam för individer i samhället. Men det kan också finnas en 

inre betydelse av ett ord som förknippas med känslor, associationer och minnen, när vi hör 

någon uttala ett ord, detta är ordets konnotativa betydelse som kommer fram i vårt uttryckssätt 

hur vi säger något. Denna konnotativa inre betydelse skiljer sig ofta mellan individer. När vi 

tolkar vad en annan människa säger förstår vi ofta den uttalade yttre betydelsen av ordet, men 

den inre betydelsen är svårare att tolka, här spelar betoning och uttryckssätt mer in (Nilsson & 

Waldemarson 2007:17). 

Den verbala delen i en kommunikation är det som sägs i ord och ordens betydelse i den 

bemärkelsen som de har om man kollar upp dem i en ordlista alltså den denotativa 

gemensamma betydelsen. Den andra delen i en kommunikation är det icke-verbala denna del 

är den konnotativa vilken uttrycker inre känslor (Nilsson 1993:74, Fiske 2009:94–95). De ord 

som innefattar känslor kan lätt missuppfattas om de inte kombineras med icke-verbal 

kommunikation. Icke-verbal kommunikation är allt som förekommer i ett samspel mellan 

människor som inte är ord. I detta innefattas kroppsspråk så som gester och ansiktsuttryck och 

hållning. Men även sådant som inte har med kroppen att göra men som ändå blir en del av 

talet, exempelvis pauser och betoningar (Nilsson 1993:74). Genom att betona en mening på 

olika sätt kan den exempelvis skifta form från något positivt till något negativt (jfr Fiske 

2009:98). Även kroppsliga attribut så som klädsel spelar in och den miljö som är runt 

omkring oss vid samtalet. Den icke-verbala kommunikationen visar ofta våra inre tankar och 

känslor vilket gör att det vi tycker om något som någon annan säger oftast syns genom vårt 

kroppsspråk. Genom icke-verbal kommunikation kan vi också förmedla när vi talat färdigt 

eller när vi vill avsluta ett samtal (Nilsson 1993:74–75, Nilsson & Waldemarsson 2007:17, 

Fiske 2009:95).  Icke-verbala delar av en kommunikation kan enbart förmedlas i nuet, de kan 

inte förmedla en känsla som fanns förra veckan (Fiske 2009:94).  
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3.3 SYMBOLISK INTERAKTIONISM  
Herbert Blumer myntade begreppet symboliska interaktionism i slutet på 1930-talet. Blumer 

var elev till Gegorge Herbert Mead och utvecklade många av hans idéer (Johansson & 

Lalander 2010:26). Inom den symboliska interaktionismen ses människan ha en 

problemlösande förmåga med vilken hon medvetet försöker förstå sin omvärld och vad som 

sker inom henne (Lindblom 2011:35, Blumer 1986:2). Människan ses kommunicera med 

hjälp av en rad olika symboler (Johansson & Lalander 2010:26). Genom hela vår uppväxttid 

har vi lärt oss det språk vi talar och orden har därför blivit symboler för oss på så sätt att vi 

tolkar ljuden vi hör och de får en betydelse för oss. När vi interagerar med andra människor 

använder vi dock inte enbart den verbala kommunikationen, orden, utan även vårt 

kroppsspråk. Både orden och vårt kroppsspråk kan därför utgöra symboler men för att de ska 

bli gemensamma symboler så måste de betyda samma sak för båda parter i ett samtal (Trost & 

Levin 2010:19). Detta sker genom en socialiseringsprocess där individen successivt övertar de 

normer och värderingar som finns i samhället (Thunman & Persson 2011:55).   

ROLLÖVERTAGANDE 

När vi skapat ett språk med gemensamma symboler blir det möjligt för oss att se oss själva 

genom den andres ögon och samspela därefter, detta kallas inom symbolisk interaktionism för 

rollövertagande (Johansson & Lalander 2010:26–27). Genom rollövertagandet ser vi även oss 

själva så som vi tror att andra ser oss och bedömer oss själva efter detta (Johansson & 

Lalander 2010:29).  George Herbert Mead var den första som utvecklade tankarna kring 

rollövertagande. Att vi har en institutionell betydelse för symboler, kallar Mead för en 

signifikant symbol, vilket innebär att två eller fler individer förstår symbolen på samma sätt 

vilket innebär att vi tolkar dem på samma sätt (Thunman & Persson 2011:54–57). 

Rollövertagandet är något som hela tiden förfinas hos människan efterhand som nya 

erfarenheter upplevs (Lindblom 2011:35–36). Genom att kunna sätta sig in i den andres 

perspektiv så kan vi förutsäga vilken respons vi kommer få på våra egna handlingar. Detta 

kommer alltid att vara ett antagande och vi kan aldrig veta exakt hur den andre kommer att 

reagera då vi människor är komplexa. Men till stor del har människor i samhället utvecklat 

gemensamma symboler som gör att vi kan förstå varandra. Samhällen har olika symboler 

beroende på vad man har behov av att kommunicera om (Mead 1976:69–70, Thunman & 

Persson 2011:54–57). Då vi inte förstår vad den andra säger eller denne inte beter sig som vi 



 

16 
 

förväntat oss så menar Mead att vi upplever ett symboliskt motstånd. Detta kräver en mer 

medveten reflektion till hur vi ska agera då det inte längre går att handla på det vanemässiga 

sättet (Thunman & Persson 2011:65–66).  

FÖRESTÄLLNINGSVÄRLD  
Utifrån symbolisk interaktionism är vi i varje situation beroende av vår föreställningsvärld 

som är påverkad av de normer och värderingar som vi bär på. Det är utifrån vår 

föreställningsvärld som vi förstår världen och agerar i nuet, denna föreställningsvärld är inte 

statisk utan förändras hela tiden. Individens föreställningsvärld är på så sätt påverkad av dess 

ursprung och vilka grupper den tillhör (Trost & Levin 2010:79–82).  

DEN GENERALISERANDE ANDRE 

Inom symbolisk interaktionism ses vi födas utan samvete. Detta skapas successivt genom en 

socialiseringsprocess, vilket innebär att vi anpassar oss och tar till oss de värderingar som 

finns i samhället. Den generaliserande andre representerar inom symbolisk interaktionism 

samhället eller de grupper vi tillhör. Genom att tillhöra dessa grupper skapas individen, hon 

uppfattar vilka normer och värderingar som existerar i det samhälle och den grupp hon tillhör. 

Dessa normer och värderingar blir en del av oss och när vi bryter mot dessa ”regler” som den 

generaliserande andre står för så skapar de dåligt samvete hos oss. Samvetet är på detta sätt 

föränderligt, då samhället hela tiden förändras och även vilka grupper vi tillhör (Trost & 

Levin 2010:78–79, 101).  

4. METOD 
I detta kapitel kommer en noggrann redogörelse för hur vi valt att gå till väga vid utförandet 

av vår studie. En diskussion kommer föras kring vårt val av metod samt hur val av 

respondenter gått till och hur denna data sedan bearbetats. Slutligen kommer en redovisning 

för de avgränsningar som gjorts och våra etiska överväganden för att ge en tydlig bild av vår 

process.   

4.1 LITTERATURSÖKNING 
Undersökningen började med en litteraturöversikt där vi först gick till den tidigare 

forskningen kring ämnet. Sökord som användes var social work kombinerat med internet och 
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adolescent. Dessa har även varierats och kombinerats med ord som youth, well-being, non-

verbal communication, health, chat, online, interpersonal, conseling och healtinformation. De 

databaser som använts har varit PsycInfo, PubMed, Social Science Citiation Index, Social 

Service Abstractas och Socioloical abstracts vilka alla ligger under databaser för socialt arbete 

på ämnesguiden på Linnéuniversitetets bibliotek. De vetenskapliga artiklar som använts är 

”peer reviewed” vilket innebär att de har blivit granskade av erfararna forskare inom 

ämnesområdet innan de publicerats, vilket styrker kvalitén i artiklarna. 

För att avgränsa vår forskning valdes artiklar från tidigast år 2000. Då internet först under 

1994 blev tillgängligt för den svenska allmänheten (Daneback & Månsson 2008:155) finns 

inte mycket forskning kring ämnet tidigare än så, därför valdes denna avgränsning. De artiklar 

från år 2000 kan redan idag anses som mindre aktuella i vissa avseende. Dock kan många av 

de svårigheter som lyfts gällande kommunikation över internet ses vara aktuella även idag. 

Vid sökning av artiklar har vi haft svårt att hitta artiklar som haft direkt koppling till vårt 

syfte, om hur ungdomsarbetare upplever att arbeta på internet. De artiklar vi fann har främst 

utgått från ett ungdoms- eller hälsoperspektiv samt berört tekniska förutsättningar för 

kommunikation på internet. Dessa har fyllt en funktion i vår forskning genom att de har 

kunnat ge en bild av hur unga använder sig av internet.  

I de artiklar som använts har forskningen utförts i västerländska länder som USA, 

Storbritannien och Nederländerna. Vi ser att denna utveckling är liknande Sveriges då dessa 

kulturer påminner om varandra och därför ses dessa användbara för vår studie. Vi har även 

valt att ta del av ideella föreningars rapporter kring ämnet även om dessa inte har en 

vetenskaplig grund, då dessa ansågs vara bra källor för att få grundkunskaper till vår studie 

och inför intervjuer som utfördes med några av dessa organisationer. Eftersom det inom 

socialt arbete främst är ideella organisationer som använder sig av internet som 

kommunikationsmedel har de fått en specialkunskap inom ämnet som var viktig för oss att ta 

del av.   

4.2 KVALITATIV FORSKNING  
Den kvalitativa forskningen används då ett djup, beskrivningar eller förståelse eftersträvas i 

det som undersöks (Holme & Solvang 1997:78). Eftersom denna undersöknings syfte var att 
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få en förståelse för hur ungdomsarbetare upplever att kommunicera med stödsökande unga 

över internet valdes en kvalitativ metod. I vårt val av metod fanns först funderingar kring att 

använda en kvantitativ metod vilket innebär att göra en bredare undersökning med hjälp av ett 

större antal människor (Holme & Solvang 1997:78, Trost 2005:8). Tanken var då att skicka ut 

enkäter till kommuner för att på så sätt se om och hur de arbetade med internet. Vid närmare 

undersökning på olika kommuners hemsidor upptäcktes att endast ett fåtal använde sig av 

internet för att utföra socialt arbete. Utifrån detta drogs slutsatsen att en kvantitativ 

enkätundersökning förmodligen inte kunde ge svar på vår forskningsfråga då majoriteten 

troligtvis inte arbetar på detta sätt. Ett beslut togs att våra respondenter skulle bestå av 

personer som arbetar med att kommunicera med unga över internet samt med erfarenheter av 

traditionellt socialt arbete. Detta då vi såg att dessa var de enda som skulle kunna ge svar på 

vår frågeställning. Denscombe (2009) beskriver att intervjuer är en lämplig metod om 

forskning går ut på att få insikt i människors åsikter och erfarenheter (s. 232). Då syftet med 

vår studie var att få en förståelse kring ungdomsarbetares erfarenheter och åsikter valdes 

intervju som metod för att samla in data. Funderingar fanns även kring att använda kvalitativa 

enkäter. Informationen som då ska efterfrågas ska vara okomplicerad och kunna gå att svara 

på kortfattat (Denscombe 2009:208) En risk utgjordes då i att inte få lika utförliga svar som 

vid en intervju. Vid en intervju går det att gå djupare i svaren genom att ställa 

uppföljningsfrågor på de svar respondenterna ger, vid en enkät går det inte att komplettera 

med information på samma sätt (Kvale & Brinkmann 2009:150–151, Denscombe 2009:209).  

Genom att välja intervjuer som metod utgjordes godare möjligheter att följa upp svaren på 

våra intervjufrågor vilket kunde bidra till vidare skildringar från våra respondenter.  

4.3 INTERVJU SOM METOD 
För datainsamling användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att dem som 

intervjuar har ett antal ämnen som ska behandlas men är i övrigt flexibla och den som blir 

intervjuad kan styra ordningsföljd på ämnena och får utrymme att fritt utveckla sina svar och 

ta upp det den anser vara relevant (Denscombe 2009:234–235, Trost 2005:19). Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer fanns en flexibilitet i våra frågor vilket sågs som en 

förutsättning för att kunna följa upp de svar vi fick på ett bra sätt. Inför en intervju ska en 

intervjuguide utformas som ska innehålla de teman som ska tas upp under intervjun. Vid en 
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semistrukturerad intervju ska sedan förslag på frågor finnas under dessa teman (Kvale & 

Brinkmann 2009:146, Robson 2011:280) En intervjuguide utformades (se bilaga 1) där fem 

stycken olika teman var utgångspunkter för intervjun. Under dessa teman skrevs förslag på 

frågor som var möjliga att ställa utifrån dessa teman. Frågorna var öppna vilket minskar 

risken att intervjuaren leder den intervjuade och det finns möjlighet för intervjupersonens 

tankar och idéer att komma till uttryck (Trost 2005:19–20, Kvale & Brinkmann 2009:149ff, 

Robson 2011:282). Utifrån det våra respondenter lyfte som viktigt ställdes även fria 

uppföljningsfrågor, vilket innebär frågor som är direkt knutna till det intervjupersonen säger 

och uppmuntrar dessa till att utveckla och berätta vidare (Kvale & Brinkmann 2009:150–151). 

GENOMFÖRANDE AV INTERVJU 

Intervjuerna har gjorts vid ett personligt möte vilket innebär att vi har träffat en respondent i 

taget i deras lokaler. Förutom vid ett tillfälle då två respondenter deltog samtidigt då de 

arbetade på samma ställe. Nackdelen med att ha med flera respondenter under en intervju kan 

vara att endast en persons synpunkter kommer fram. Men då det är respondenternas 

erfarenheter och inte attityder som efterfrågas ses gruppintervjuer som bra då respondenterna 

får möjlighet att ta ställning till det den andra säger vilket kan berika intervjun (Denscombe 

2009:236–237, Trost 2005:25–26). För övriga intervjuer valdes personliga intervjuer med 

endast en intervjuperson i taget då de är enkla att kontrollera och tydliga vilket är en fördel då 

de sedan ska transkriberas (Denscombe 2009:235). Under intervjun var det en av oss som höll 

i intervjun medan den andra observerade, antecknade och flikade endast in om det var något 

av vikt som ansågs hade missats. Denscombe (2009) skriver att det är viktigt att spela in 

intervjun men även att komplettera med anteckningar då den icke-verbala kommunikationen 

som säger mycket under en intervju inte kommer med på inspelningen (s.253,258-259) Vid 

intervjuerna användes våra mobiltelefoner för att spela in samtalet för att inte något skulle 

missas av det som respondenten sa under intervjun vilket skulle vara en ökad risk om endast 

anteckningar gjorts. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner för att ytterligare minska 

risken av att något skulle gå fel. Telefonerna sattes i flygplansläge för att inga störande 

moment som telefonsamtal eller sms skulle kunna inträffa under intervjun. Dessa inspelningar 

transkriberades sedan, vilket innebar att hela intervjun skrevs ned i ett Word dokument. Val 

gjordes att transkribera hela intervjuerna för att inte missa något av relevans i det 

respondenterna berättade, då vi anser att det är lättare att utifrån den skrivna texten undersöka 
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vad som är av vikt för vår studie.  Genom att transkribera intervjun försvinner ordens 

betoningar och det som är levande i ett intervjusamtal vilket gör att andemeningen kan bli 

annorlunda (Kvale & Brinkmann 2009:194). Anteckningar har därför gjorts i 

transkriberingarna för att väga upp detta och vi har även under processens gång gått tillbaka 

till inspelningen om det är något som upplevts oklart.  

4.4 KODNING OCH ANALYS AV DATA             
De transkriberade materialet som utvunnits genom våra intervjuer lästes igenom flera gånger. 

Då det insamlade materialet bestod av cirka 70 sidor data behövdes det sorteras och 

komprimeras. För att kunna göra detta skriver Denscombe (2009) att man först måste bli 

förtrogen med sin data genom att läsa det transkriberade materialet ett flertal gånger för att 

sedan kunna identifiera olika koder i materialet där sedan dessa koder kategoriseras under 

olika teman (s.371-372). Processen började med att läsa igenom material och koda det av 

relevans för vår studie. Sedan placerades det kodade materialet under fem olika teman som 

var grundläggande för att besvara vår frågeställning. Dessa teman var generellt om 

kommunikation, internets förutsättningar, kommunicera över internet, förhållningssätt och 

avslutningsvis möjligheter och svårigheter med internetkommunikation, vilka också var de 

teman som tidigare använts i intervjuguiden. Under denna process fann vi att några av 

underfrågorna i intervjuguiden lyftes som extra viktiga av flera respondenter vilket gjorde att 

vi valde att dela in dem i separata teman. Dessa var: anonymitet och kompensation av icke-

verbal kommunikation. För att kunna analysera koder och teman binds de samman till olika 

kategorier (Denscombe 2009:375–376, Robson 2011:474–476). Vid vidare bearbetning av vår 

data såg vi att flera av de ämnen som vi ursprungligen använt oss av gick att underordnas i ett 

mer övergripande kategorier, dessa kategorier är dem vi använder i vår analys. Patel och 

Davidsson (2011) beskriver att resultat och analys oftast vävs samman vid kvalitativ 

forskning (s.133). Vi var valt att använda oss av detta sätt för vår presentation av data och 

analys. Detta för att undvika onödiga upprepningar som blivit vid en presentation av delarna 

var för sig. Nackdelen med detta sätt att presentera kan vara att det inte blir lika tydligt vad 

som är data och vad som är analys, men vi anser ändå att denna metod är mest lämplig för den 

typ av material som samlats in till denna studie (Socialhögskolan 2011:17). 
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En deduktiv ansats får en studie då den utgår från befintliga teorier (Patel & Davidson 

2011:23–25, Holme & Solvang 1997:50-51). Denna studie har sin teoretiska grund inom 

kommunikationsteori och socialpsykologi, där teorierna semiotik och symbolisk 

interaktionism valts.  

Patel och Davidsson (2011) skriver om att citat används för att illustrera sitt resultat (s 133), 

vilket är det sätt som valts att användas i denna studie. I de citat som används i resultat och 

analys kommer utfyllnadsord som exempelvis ”eh”, ”asså” och ”liksom” tas bort. Detta för att 

citaten ska bli läsvänliga (Kvale & Brinkmann 2009:301) . Detta har även gjorts då meningar 

har varit ofullständiga. För att det ska bli tydligt när dessa delar plockas bort ur ett citat kan 

man använda sig av ett noteringssystem vid redigeringen (Kvale & Brinkmann 2009:301). 

Detta har gjorts och har då markerats med /…/ då några ord har plockats bort. I de fall då de 

är ett längre stycke som har plockats bort mitt i ett citat ser det ut såhär /---/. Anledningen till 

att detta gjorts i några fall är då respondenten mitt i en mening har börjat prata om någonting 

annat och sen återgått till ursprungstanken. 

Under citaten kommer respondenternas namn och organisationen de är verksamma inom stå. 

Detta för att tydligt visa att vårt resultat bygger på det våra respondenter sagt. Genom att göra 

detta visar vi även att vårt resultat bygger på alla respondenters tankar och att det inte endast 

är en organisation eller persons åsikter som återspeglas. Men även då de kan vara av relevans 

för läsaren då denne själv kan dra slutsatser utifrån vilken organisation eller person som gjort 

uttalandet. 

4.5  URVAL 
De personer som har intervjuats för vår undersökning är ungdomsarbetare som på något sätt i 

sitt arbete möter unga hjälpsökande på internet. Ett subjektivt urval har gjorts vilket betyder 

att respondenter som kunnat bidra med mest värdefull data har valts ut (Denscombe 2009:37–

38). För oss var det viktigt att dessa personer hade erfarenhet av att i socialt arbete möta unga 

fysiskt, ansikte mot ansikte. Detta för att de skulle ha en möjlighet att göra jämförelser mellan 

kommunikation över internet jämfört med i det fysiska mötet. Personerna har alltså valts 

utifrån sin speciella kunskap. Inför vårt urval gjordes sökningar på internet kring vilka 

organisationer och kommuner som idag arbetar med ett socialt arbete på internet. Utifrån 
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dessa valdes 35 stycken personer från ett antal organisationer och socialtjänster. Till dem 

skickades ett informationsbrev ut via mail, där förfrågan ställdes om möjlighet att ställa upp 

för en intervju (Se bilaga 2). Av de 35 utskickade informationsbreven fick vi 20 svar där 14 

stycken inom ideella organisationer och en inom kommunal verksamhet ställde sig positiva 

till att delta i vår studie. Utifrån dessa valdes sju respondenter som både hade erfarenhet av 

möte fysiskt i socialt arbete och arbete med unga stödsökande på internet. De respondenter 

som valdes till vår studie representanter olika organisationer för att på så sätt undvika att det 

få svar som endast representerar en verksamhet. Utav de sju respondenter som deltagit i denna 

undersökning är sex verksamma inom ideella verksamheter, och den sjunde inom 

socialtjänsten i en mellanstor kommun i södra Sverige. Att urvalet ser ut på detta sätt är 

beroende av att de ideella organisationerna är de som främst arbetar inom detta 

verksamhetsområde och därför besitter denna specialkompetens som vi är ute efter att 

undersöka. För att uppfylla syftet med vår undersökning anser vi att denna fördelning inte har 

någon relevans. Detta då det är deras erfarenheter av hur stödsamtal över internet skiljer sig 

från ett i det fysiska mötet som ska undersökas och dessa förutsättningar finns hos våra 

respondenter. Men genom att ha en person som är verksam inom socialtjänsten kan vi se om 

dessa svar skiljer sig något från dem som ges av ideellt verksamma vilket kan bidra till en 

intressant aspekt för slutdiskussionen. En jämn könsfördelning finns mellan män och kvinnor. 

Detta är dock inte fokus för denna undersökning att se till dessa skillnader men kan vara av 

relevans för läsaren och eventuell fortsatt forskning.  

PRESENTATION AV RESPONDENTER OCH ORGANISATIONER 

Sex stycken intervjuer har gjorts, under en av dessa intervjuer medverkade två stycken 

respondenter vilket gör att vi har haft sju respondenter. De respondenter vi har intervjuat 

representerar fem olika organisationer som på något sätt arbetar med ungdomar via internet 

genom chattsamtal.  

Respondenterna presenteras tillsammans med den organisation de är verksamma inom. 

Anledningen till att vi väljer att presentera respondenterna i samband med organisationerna är 

för att det ska underlätta presentationen av data. Genom att koppla citat till en person blir 

resultatet mer handgripligt för läsaren.  Våra respondenter har godkänt och varit positiva till 

att namnen och organisationen blir presenterad i text.  
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NÄTVANDRARNA  

Ulf har ca 16 års erfarenhet av socialt arbete där hans intresseområde är inom missbruk. Idag 

arbetar han som gruppledare och terapeut med barn och ungdomar som är anhöriga till 

personer med missbruksproblematik. Hans utbildning är kandidatexamen i både sociologi och 

statsvetenskap och han är även steg ett utbildad kognitiv terapeut. Sedan 2009 har han en 

gång i veckan chattat för Nätvandrarna.  

Annika och Mikael som vi intervjuade under en gruppintervju chattar båda för nätvandrarna, 

Annika har gått sin utbildning i England och arbetar idag som familjekonsulent med fokus på 

barn och ungdomar, sedan 2010 chattar hon med unga. Mikael är utbildad pastor, han arbetar 

sedan två år tillbaka med att chatta med ungdomar varannan vecka övrig tid arbetar han som 

kårledare. 

Nätvandrarna har funnits sedan 2008 och är en del av Fryshuset i Stockholm där man jobbar 

för unga människor och bedriver ett trettiotal verksamheter och projekt inom utbildning och 

arbetsmarknad, sociala perspektiv och passionerade intressen (fryshuset.se). På Nätvandrarna 

arbetar de dels med att chatta med sina unga via MSN (se bilaga 4) men även med 

uppsökande verksamhet på olika spelsidor. Under dessa fyra år har de haft runt 5000 samtal 

med barn och unga om olika saker (natvandrarna.se).        

STOCKHOLMS TJEJJOUR   

Maria tog sin socionomexamen för unga får två och ett halvt år sedan. Sedan dess har hon 

hunnit arbeta på socialtjänsten inom området barn och familj ett halvår innan hon började 

arbeta på Stockholms tjejjour. Hon har tidigare erfarenheter av att möta unga fysiskt ansikte 

mot ansikte då hon innan arbetat som boendestödjare på ett HVB-hem (hem för vård och 

boende) för unga med missbruksproblematik. 

Stockholms tjejjour är en utav de äldsta jourerna i landet. På Stockholms tjejjour kan du 

chatta, maila eller ställa frågor i deras frågelåda. Tjejjouren har även telefonjour och möjlighet 

att träffa tjejer fysiskt, ansikte mot ansikte i sin lokal. Genom denna möjlighet att möta 

tjejerna fysiskt har det även startat stödgrupper för tjejer som har utsatts för sexuella 

övergrepp i hemmet. På tjejjouren i Stockholm utgår de ifrån ett feministiskt perspektiv i allt 

sitt arbete (stockholm.tjejjouren.se).             
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TJEJZONEN     

Anna har varit anställd av Tjejzonen sedan två år tillbaka där hon innan dess arbetat som 

volontär. Nu arbetar hon som samordnare vilket innebär att läsa chattrapporter och agera 

handledare för de som volonterar inom organisationen. Hon är utbildad fritidspedagog, 

friskvårdspedagog och folkhälsovetare med inriktning på coachning vilket gör att hon har stor 

erfarenhet av tidigare fysiskt arbete med barn och ungdomar. 

Tjejzonen startade 1998 och är en utav Sveriges största stödorganisationer för tjejer. Deras 

största verksamhet sker på internet genom två chattar, en för alla slags ämnen och den andra 

för ätstörningsproblematik. De erbjuder även ”storasystrar”, stödsamtal och mejlstöd. Med en 

”storasyster” menas en vuxen som kan man träffa i verkliga livet varannan vecka. 2011 hade 

tjejzonen kontakt med 10 000 tjejer (tjejzonen.se).            

KILLFRÅGOR           

Jens arbetar för organisationen Män för jämställdhet vilka bedriver Killfrågor. För tillfället 

chattar han inte så mycket som tidigare, utan hans huvudsakliga uppgift är att utbilda 

volontärer som han även sedan i mån av tid handleder och representera organisationen utåt. 

Han har arbetat med socialt arbete på internet sedan 2008. Han har en utbildning inom 

statsvetenskap och psykologi där hans inriktning varit genus och maskulinitet. Tidigare 

erfarenheter av att arbeta med unga fysiskt har han som fältarbetare, socialt uppsökande 

fältsekreterare och fältsamordnare även i detta arbete använda han sig av internet för att 

kommunicera med unga. Tidigare har han även arbetat inom IT-branschen.  

Män för jämställdhet är en ideell partipolitiskt obunden organisation, de startade Killfrågor då 

de ansåg att utbudet för killar att söka hjälp eller prata på internet var litet jämfört med det 

som finns för tjejer. På Killfrågor kan killar eller de som känner sig som killar chatta eller 

maila med en ”pratkompis” som de valt att kalla det. Pratkompisarna som arbetar här kan vara 

av båda könen och har tystnadslöfte. Killfrågor har även den tanken att deras arbete ska bidra 

till att utmana manliga normer och förebygga våld och dominanta mönster hos unga killar 

(killfragor.se).            

VAXAPP – OM LIVET  

Mathias har arbetat med socialt arbete i unga fär 12 år och är från början utbildad 
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grundskolelärare. Han chattar med unga en gång i veckan. Övrig tid arbetar inom 

socialtjänsten med förändringsarbete där han möter unga och deras familjer i fysiska möten 

ansikte mot ansikte.  

Vaxapp är en ungdomssajt för stadens unga invånare. Hemsidan öppnades den 22 mars i år. 

Under en flik som kallas ”om livet” finns det möjlighet för unga att kunna chatta med olika 

vuxna under kvällstid. De vuxna som chattar är bland annat ifrån fritidsgårdar och 

socialtjänst.    

4.6 AVGRÄNSNINGAR 
Vår undersökning fokuserar på den kommunikation som enbart sker genom skrift på internet. 

Detta gör att kommunikation som sker över webb kamera där möjligheten finns att se 

varandra under samtalet inte har inkluderats. Den kommunikation som används som endast 

används som komplement till det fysiska mötet ansikte mot ansikte, där exempelvis 

ungdomsarbetare skickar mail till varandra mellan fysiska möten har heller inte inkluderats. 

Dessa exkluderingar görs för att en del i vår undersökning är att se hur anonymiteten påverkar 

mötet. De ungdomsarbetare som inkluderats är dem som är verksamma inom socialt arbete på 

internet och som möter hjälp- och stödsökande unga. Ett val har gjorts att inte inkludera de 

ungdomsarbetare som jobbar med uppsökande arbete på internet utan dem som har en chatt 

dit unga själva väljer att vända sig då detta utgör ett annat slags samtal än det stödsökande.  

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har i undersökningen tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som ställs på 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver om vikten av samtycket som innebär att respondenterna ska 

informeras om vad deras inverkan innebär (s.87-89). Detta gjordes genom att i 

informationsbrevet informera respondenterna om vilka vi var, syftet med undersökningen och 

hur denna skulle genomföras (Se bilaga 2) (Vetenskapsrådet 7-8). På så sätt fick de en 

möjlighet att välja om de ville delta eller ej. Vid utskicket av vårat informationsbrev 

informerades även eventuella respondenter om att den data de bidrar med kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att det som kan vara etiskt känsligt inte ska bli 
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tillgängligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 12). Detta gjordes för att inte mista någon 

respondent på grund av att de inte ville ställa upp med sitt namn. Att använda fingerade namn 

är något som Trost (2005) avråder från då detta kan skapa spekulationer kring vem som uttalat 

sig (s.108). Därför har detta i efterhand diskuterats med vår handledare, då våra respondenter 

inte är en utsatt grupp kunde konfidentialiteten ifrågasättas. Därför valde vi att åter ta kontakt 

med våra respondenter och med samtycke från dem har vi valt att skriva ut deras förnamn i 

text. Ett löfte gavs även om att de när som helst under processens gång kunde avbryta sin 

medverkan och att det endast var vi, vår handledare, opponenter och examinator som har 

tillgång till insamlad data (Se bilaga 3). Detta då respondenter ska bidra frivilligt genom 

samtycke (Kvale & Brinkmann 2009:87, Vetenskapsrådet 9). Vi har valt att namnge de 

organisationer våra intervjupersoner chattar för, då de ställer sig positiva till detta och det 

också ger dem ett offentligt erkännande genom att namnges i studien (Kvale & Brinkmann 

2009:89) Vid intervjuer med ideellt verksamma har även kontaktat tagits med de ansvariga för 

organisationen för att få ett godkännande att använda materialet i texten. 

Det är viktigt att presentera texten på ett sätt som inte uppfattas provocerande eller kränkande 

på något sätt (Denscombe 2009:193–200).  Våra intervjupersoner utgör inte en utsatt grupp 

och ingen har uttryck en oro kring att lämna dessa uppgifter. Däremot utgör den gruppen unga 

de möter en sådan grupp. I de fall där ungdomsarbetaren använder sig av exempel kring de 

unga har vi valt att återge dessa exempel genom att rekonstruera dessa historier en aning för 

att det inte ska gå att koppla dem till en specifik situation. Detta för att ingen ska ta illa upp.   

4.8 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Denscombe (2009) beskriver att en tydlig redogörelse av forskningsprocessen gör att 

tillförlitligheten ökar då det genom denna redogörelse blir möjligt för läsaren att granska 

processen (s.381). Genom en tydlig återgivning av vår process i metodkapitlet skapas en 

möjlighet för läsaren att följa undersökningens förlopp och själva avgöra om de beslut vi tagit 

varit de mest lämpade. Detta skapar också större möjligt att kunna återupprepa studien 

(Denscombe 2009:381).  

En kvalitativ forskning innebär svårigheter gällande objektiviteten då den inte står fri från den 

påverkan som de som genomför forskningen för med sig (Denscombe 2009:383–384). Vi har 
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under hela vår process medvetet försökt vara reflexivt objektiva, vilket betyder att 

diskussioner förts kring hur vi kan ha påverkat studien (Kvale & Brinkmann 2009:259–260).  

Detta har vi sedan försökt återge i presentationen av metod.  

Genom att ha intervju som metod finns en risk att vi i mötet med våra respondenter påverkar 

dem genom intervjuareffekten. Med detta menas att de kan svara så som de tror förväntas av 

dem (Denscombe 2010:269). Som Kvale och Brinkmann (2009) skriver är det viktigt att vara 

medveten om att utformning av frågor påverkar resultaten. Genom att ställa öppna frågor kan 

man undvika att leda respondenternas svar (s.150-151, 187-189, 263). Med hänsyn till detta 

har extra noggrannhet funnits vid formulering av frågor. Som ny inom denna metod är det 

dock en svårighet och frågorna kan ibland ändå fått en ledande karaktär, något vi är medvetna 

om, men i största möjliga mån försökt undvika. Då det hänt och vi har uppmärksammat detta 

har vi omformulerat frågan för att få ett mer opåverkat svar av respondenten.  

Transkriberingarna av en intervju blir till viss del en tolkning av det sagda (Kvale & 

Brinkmann 2009:200–201) För att höja reliabiliteten i undersökningen transkriberades först 

hela intervjuerna sedan läste vi igenom varandras transkriberingar och lyssnade på 

inspelningarna igen om osäkerhet fanns kring om det som stod i transkriberingen stämde med 

inspelningen. Genom att göra detta minskades även risken av att våra tolkningar speglas i 

texten.  När data togs ut ifrån det transkriberade materialet var vi noga med att se vilket 

perspektiv som lyftes. Detta för att fastställa validiteten i vår undersökning vilket betyder att 

rätt sak undersöks (Kvale & Brinkmann 2009:270).  Under transkriberingen av materialet 

kunde vi se hur respondenterna ibland började tala utifrån de ungas perspektiv detta är inte 

vad som huvudsakligen valts att undersökas i denna studie. Dock är de svårt att helt utesluta 

detta perspektiv då ungdomsarbetarna arbetar för denna målgrupp och därför ser vi att de 

ibland är av vikt att lyfta in ungdomsarbetarens ungdomsperspektiv. Detta speglar även deras 

erfarenheter och vikten av arbetet.   

En vanlig kritik till intervju som metod är att forskningsresultatet kan vara falskt, alltså att 

intervjupersonerna inte sagt de som påstås (Kvale & Brinkmann 2009:270). I analysen 

används citat för att stärka och öka trovärdigheten i den data som samlats in. Detta för att 

styrka att det som redovisas i vårt resultat är det som respondenterna lyft som viktigt, inte 

något falskt resultat.  
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Då resultatet av studien bygger på sex stycken intervjuer går det inte att säga att resultatet av 

vår studie är generaliserbart vilket betyder att det skulle gälla för alla liknade situationer 

(Denscombe 2011:379, Kvale & Brinkmann 2009:280). Däremot anser vi att det går att göra 

en naturalistisk generalisering vilket betyder att den kunskap som funnits inom ämnet är 

utvunnen ur personlig erfarenhet (Kvale & Brinkmann 2009:388–389). Då respondenterna är 

personer med specifik kunskap kring ämnet ser vi att de resultat vi utvunnit är av högt 

informationsvärde. Deras erfarenheter kan genom vår studie bidra till ökad kunskap inom 

andra organisationer där detta sätt att arbeta kan bli aktuellt.  

4.9 ARBETSFÖRDELNING          

Arbetet har skrivits tillsammans detta genom att vi har påbörjat olika delar för att sedan låta 

den andra ta vid för tillägg och ändringar. Vi har valt att göra på detta sätt då vi ser att det 

genom detta blir en sammanhängande text som speglar oss båda. Detta gör även att vi båda 

kan stå bakom allt skrivet material. Innan intervjuerna delade vi upp så vi intervjuade vid tre 

stycken var och observerade på de övriga. Sedan när materialet skulle transkriberas 

transkriberade vi tre intervjuer var för att spara tid. Sedan läste vi igenom varandras 

transkriberingar för att se så ingenting blivit fel eller hade missförståtts under 

transkriberingen.  I slutet av vår process delade vi upp arbetet så att Anna hade mer ansvar för 

korrekturläsningen och Tove på strukturen av arbetet.    

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan kommer en presentation av resultatet som ska ge svar på studiens frågeställning. 

Resultatet består av respondenternas upplevelser kring förutsättningar som kommunikationen 

över internet för med sig, så som avsaknad av icke-verbal kommunikation och anonymitet. 

Resultatet kommer att vävas samman med analys. Avslutningsvis kommer vi genom en 

sammanfattning återkoppla våra resultat till frågeställningen.  

5.1  ATT SAMTALA PÅ INTERNET                 

Vi började våra intervjuer med att fråga respondenterna vad de ansåg vara viktigt i 

kommunikation med en annan människa. En av de främsta aspekterna som då lyftes av våra 

respondenter var tydlighet. I samtal med unga och på internet lyfts detta som extra viktigt för 
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att undvika missförstånd. 

”Jag tycker det är viktigt att vara rak och tydlig. Det är väl de främsta sakerna 

som jag tänker på när det gäller kommunikation, förtydliga vad man menar.”   

- Anna, Tjejzonen                                

”Uppriktighet och ärlighet, de är samma sak men ja tydlighet /…/ ju yngre 

desto tydligare.”  

- Ulf, Nätvandrarna 

Kommunikation innebär att något ska bli gemensamt (Nilsson & Waldemarson 2007:11). När 

ungdomsarbetaren möter unga på internet känner de till en början inte varandra och har inte 

någon uppfattning om de har gemensamma koder eller inte för att förstå varandra (Nilsson & 

Waldemarsson 2007:15-16). Om vi tänker på första mötet med någon vi inte tidigare träffat 

kan vi känna igen denna känsla av att samtalet blir lite trevande. Att tydlighet lyfts som viktigt 

av våra respondenter kan därför förstås då detta blir en förutsättning för att tillsammans skapa 

det gemensamma.  

Att samtala på internet innebär andra förutsättningar än i det fysiska mötet ansikte mot 

ansikte. Det som ungdomsarbetarna upplevde som en skillnad vid samtal över internet jämfört 

med ett samtal ansikte mot ansikte var bland annat svårigheten med att visa sig engagerade 

när de inte har möjlighet att använda sig av sitt kroppsspråk.  I ett fysiskt samtal ansikte mot 

ansikte finns möjligheten att nicka och luta sig framåt för att visa sitt engagemang. Denna 

möjlighet finns inte i ett samtal på internet. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som visar på att avsaknad av icke-verbal kommunikation försvårar vår möjlighet till att tolka 

varandra (Derks et al 2008:380). Respondenterna pekar på att bekräftande ord därför blir 

viktigare på internet för att visa sitt engagemang. De måste kompensera avsaknad av icke-

verbal kommunikation genom att hitta andra vägar för att visa att ”jag hör vad du säger” som 

Annika på Nätvandrarna uttrycker det.  

I ett fysiskt möte ansikte mot ansikte så bemöter vi både verbal och icke-verbal 

kommunikation, detta är något som ofta sker utan att vi medvetet reflekterar över det, det har 

blivit som en naturlig del av oss (Nilsson & Waldemarson 2007:66). Detta visar även 

Gärdenfors och Holsanova (2008) på i sin studie där de pekar på att detta uppmärksammas 

först då vi upplever störningar vid den tekniska kommunikationen (s 31-32).  
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”Det är så mycket kommunikationsvägar som man inte kan använda längre när 

man sitter där, då har man ju bara orden.” 

- Mathias, Vaxapp 

 I ett möte mellan ungdomsarbetaren och den unga kan ungdomsarbetaren ta hjälp av den 

icke-verbala kommunikationen för att läsa av hur känsligt ett samtal är. Detta genom att se till 

ansiktsuttryck, kroppshållning och genom att lyssna till den unga s tonfall, över internet blir 

detta inte möjligt. När ungdomsarbetare kommunicerar med unga via internet förändras deras 

förutsättningar att kunna tolka ett samtal med hjälp av den icke-verbala kommunikationen och 

de måste istället utgå från enbart de ord som skrivs i chatten. 

KOMPENSATION AV ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION 

För att väga upp den icke-verbala kommunikationen beskriver ungdomsarbetarna hur de 

använder sig av små ord och uttryckssymboler.  

”Det är ju alla dom här små orden som är under ett chatt-samtal, liksom att de 

blir ett okej, att de blir en smileys, att de blir någonting som visar på att jag 

sitter faktiskt här på andra sidan och skriver till dig.” 

- Maria, Tjejjouren  

Små ord, uttryckssymboler så som smileys och andra tekniska funktioner lyfts av 

ungdomsarbetarna som de främsta komplementen till icke-verbal kommunikation. Detta sätt 

att kommunicera med de unga är dock relativt nytt och de beskriver hur det ibland uppstår 

missförstånd.  

Såhär beskriver en ungdomsarbetare hur han till en början upplevde kommunikationen med 

symboler:  

”Jag blev jätteförvånad dom första gångerna /…/ så mycket det finns och så lite 

jag kan /…/, och dom verkligen påtalar det med att ´du skriver ju inga 

smileys`/…/. Att det är viktigt för dom, det uppfattade ju inte jag, men det är ju 

deras sätt att utveckla internetkommunikation det är /…/ coolt faktiskt. För just 

de smågrejerna vi pratade om innan att vi tycker man tappar kroppsspråk /…/ 

dom tillför ju det dom skapar ju ett extra språk för att komplettera dessa 

grafiska ord blir ju tecken och symboler, det blir ju kroppsspråk in i meningen. 

Jag tycker det är häftigt!” 

-  Mathias, Vaxapp 
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Att det blir viktigt för våra respondenter att på något sätt finna nya vägar för att kompensera 

den icke-verbala kommunikationen stämmer överens med tidigare forskning som visar att 

misstolkningar och missbedömningar upplevs vanliga när dessa icke-verbala aspekter inte 

finns tillgängliga för att tolka stämningen i samtalet (jfr Banach & Bernat 2000). 

UTTRYCKSSYMBOLER 

Ulf från Nätvandrarna beskriver hur han tillsammans med en kille han samtalat med ett tag 

utvecklat ett system för att visa hur han upplever det killen skriver. De är överens om att 

killen ibland brusar upp för väldigt lite. Ulf beskriver då att han istället för att säga detta har 

hittat en uttryckssymbol för den unga s aggressivitet. Beroende på hur arg Ulf upplever att 

killen är desto fler utav dessa symboler får han. Detta stämmer överrens med tidigare 

forskning som visar på att meningens budskap blir tydligare med hjälp av uttryckssymboler 

(Derks et al 2008). Här ser vi också hur detta blir möjligt först när de kommit överrens om 

symbolens betydelse, att den blivit en signifikant symbol (Thunman & Persson 2011:54–57). 

En annan respondent beskriver betydelsen av uttryckssymboler såhär: 

”Det som man tar in när man sitter i fysiska samtal försvinner och man vet ju 

inte vem det är man sitter där och pratar med eller rättare sagt man vet ju inte 

hur den personen ser ut och reagerar på det man säger. Det vet man ju inte mer 

än i det skrivna ordet /…/ om jag säger någonting kanske jag ser att du blir 

ledsen (i det fysiska mötet), arg eller glad /…/ men det vet ju inte jag om inte 

flickan skriver smileysar och det är ju där symbolerna och tecknen kommer in.” 

- Anna, Tjejzonen 

Även tidigare forskning visar på att uttryckssymboler upplevs som väldigt viktiga vid 

kommunikation över internet. Genom att använda sig av symboler kan känslouttryck 

kompenseras (Derks et al 2008). En smiley i en mening kan göra skillnaden om denna ska 

uppfattas positiv eller inte (Dereks et al 2008). Vi kan även förstå detta genom semiotikens 

förklaring av tecken, missförstånd kan till en början uppstå mellan ungdomsarbetaren och den 

unga. Då vår kommunikation består av symboler som kan ha olika betydelser för olika 

personer. För att förstå dessa behöver vi kunna koda symbolerna (Nilsson & Waldemarson 

2007:15–16). I vår vardagliga kommunikation har vi byggt upp ett relativt gemensamt sätt för 

att koda det vi säger och gör. Något som sker nästan per automatik (jfr Nilsson & 

Waldemarsson 2007:66). Att samtala på internet kan ses som ett förhållandevis nytt sätt att 
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kommunicera där nya sätt att uttrycka sig håller på att byggas upp och vi är på väg att skapa 

dessa gemensamma koder. Men dessa har ännu inte blivit lika självklara för oss som de är i ett 

fysiskt möte. När vi inte förstår varandras koder kan det upplevas ett symboliskt motstånd, 

vilket gör att ett mer medvetet sätt att agera behövs (jfr Thunman & Persson 2011:65–66). Vi 

kan jämföra det med att kommunicera i en annan kultur. Genom vår uppväxt har vi lärt oss 

vilka koder som är gemensamma och hur olika ljud och uttryck ska tolkas (Lindblom 

2011:35). Detta gör att vi i Sverige förstår varandras koder medan de blir svåra för oss att 

utrycka oss i Afrika där de har andra koder för liknande saker, på samma sätt kan vi se på 

internet som en ny kultur.   

Vi kan se att ungdomsarbetarna beskriver hur vissa symboler har börjat bli gemensamma 

vilket gör att unga och ungdomsarbetare får lättare och lättare att förstå varandra över internet. 

Detta kan ses som att ungdomsarbetarna befinner sig i en socialiseringsprocess där de håller 

på att lära sig de förutsättningar som internet skapar. De unga kan ses ha kommit längre i 

denna process än ungdomsarbetarna då de växt upp med detta sätt att kommunicera 

(Daneback & Axelsson 2008:155). Detta stämmer även med tidigare forskning som visar att 

socialarbetare känner sig osäkra på den nya teknik som kommunikation över internet innebär 

och hur den kan skapa upphov till missförstånd (Banach & Bernat 2000, Parker-Oliver & 

Demiris 2006). 

TEKNISKA FUNKTIONER  

För att väga upp den icke-verbala kommunikationen finns även tekniska funktioner i chatten. 

En respondent beskriver vikten av exempelvis en funktion som visar när någon skriver eller 

inte, vilken tidigare inte fanns på deras chattforum. 

”… då så fanns det ingen sån här markering som visade på om personen 

skriver eller inte /…/ Nu finns ju den, och den är ju skitviktig för den visar ju 

/…/  att nu håller jag på och formulera mina tankar…” 

- Maria, Tjejjouren 

Detta gör att ungdomsarbetaren inte längre behöver sitta och fundera över om de ska skriva en 

fråga till, eller om de har fokuserat på fel sak. Nu kan de se när den unga sitter och försöker 

formulera sina tankar och den unga kan se när de gör samma sak. Detta är en motsvarande 

funktion till ögonkontakten i det fysiska mötet varigenom vi förmedlar att det är den andras 
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tur att tala (Fiske 2009:95, Nilsson 1993:74–75). Andra sådana tekniska funktioner är att 

ungdomsarbetarna kan se om den unga loggar ut eller inte är vid datorn för tillfället. 

ORDENS BETONING  

Som beskrivits tidigare upplevs små ord som viktiga för respondenterna för att på så sätt 

kunna visa sitt engagemang då detta inte kan göras genom nickningar eller ögonkontakt i en 

chatt. Ord som ”jaha”, ”okej” och ”fortsätt” lyfts som exempel på sådana ord. Men samtidigt 

lyfts hur även dessa ord måste användas med försiktighet. Flera respondenter belyser hur 

dessa ord kan tolkas olika. De beskriver hur de råkat ut för att den unga tolkat ord som dessa 

negativt. De tror att detta kan bero på att de unga de samtalar med ofta mår dåligt av någon 

anledning och då är extra benägna att tolka saker till det negativa. 

Så här säger Mikael angående missuppfattningar på internet: 

”Speciellt om man mår dåligt som ungdom och får någonting, då läser man in 

mycket utifrån den situation man är i”  

- Mikael, Nätvandrarna 

Ord som ”jaha” och ”okej” är sådana som lätt missuppfattas. Detta är ord som respondenterna 

gärna använder sig av i det fysiska mötet för att visa sig intresserade men på internet kan de 

ibland av de unga uppfattas som drygt. Annika på Nätvandrarna beskriver hur hon fått 

kommentarer som: ”Jaha hade du inget mer att komma med?”, eller ”va de allt du kunde 

komma på?”. Därför menar respondenterna att det blir viktigt att tänka efter hur dessa små 

ord används så att de uppfattas som uppmuntrande och inte gör de möjligt för den unga att 

betona det skrivna ordet på ett annat sätt än det var menat.  

Ungdomsarbetaren jämför här ett fysiskt möte med ett på internet och beskriver vikten av att 

där göra rätt ordval:  

”/…/ jag kan ju visa mig intresserad för dig och bara säga ordet ”jaha” (i det 

fysiska mötet) och ändå så upplever du att jag är jätteintresserad och lyssnar 

/…/ när man bara skriver ”jaha” (på internet) så kan ju de uppfattas som 

ganska tråkigt. Det uppmuntrar ju inte till vidare, så ordvalen är ganska mycket 

viktigare tycker jag”. 

- Mathias, Vaxapp 
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I ett fysiskt möte används våra gemensamma koderna till att tolka det som sägs, exempelvis 

genom att ändra tonläge eller volym kan vi ändra innebörden av samma mening (Fiske 

2009:98). I en chatt är det istället upp till mottagaren av meddelandet att fritt sätta betonig på 

budskapet vilket inte alls behöver bli på samma sätt som sändaren tänkte när denne skrev. 

Inom semiotiken ses mottagaren ha en aktiv roll i kommunikationen då det är denne som 

tolkar utifrån sitt kodsystem (Fiske 2009:61). På internet blir mottagaren än mer aktiv då 

denne får färre aspekter att koda meddelandet utifrån. 

Detta kan även förstås genom ordets inre och yttre betydelse. Den denotativa yttre betydelsen 

av ett ord är ofta samma för båda parter medan den konnotativa inre betydelsen kan skilja sig 

åt beroende av vilken känslomässig association som läggs i ordet. Den konnotativa betydelsen 

utrycker vi genom våra betoningar, alltså hur vi säger något (Nilsson & Waldemarson 

2007:17).  Denna del blir osynlig på internet. 

En ungdomsarbetare beskriver hur han tolkade den ungas situation utifrån sin konnotativa inre 

betydelse: 

”Alltså själv gjorde jag ett misstag en gång i början när jag chattade de va en 

kille /…/ vars lärare skulle sluta och han var väldigt ledsen över de så han hade 

gråtit i skolan över detta och då skrev jag ”Oj, va modigt av dig” och liksom de 

va ju inte, i hans klass så va de helt okej och gråta så de va liksom inget. De va 

bara min föreställningsvärld att de va nått som var svårt och de blev, de hände 

ju nått i samtalet. De va precis som att /…/ de dog ut lite grann för han kände 

att jag inte såg honom riktigt.” 

- Jens, Killfrågor 

Hade de träffats fysiskt hade denna berättelse kanske tolkats annorlunda utav 

ungdomsarbetaren då den unga s konnotativa betydelse kanske blivit tydligare genom vilka 

betoningar han gjort i sin berättelse. Detta pekar på att samtal på internet kan leda till 

missförstånd som inte skett i det fysiska mötet vilket även tidigare forskning pekar på (jfr 

Banach & Bernat 2000). Samtidigt går det inte att säga med säkerhet att detta inte hade hänt 

även i det fysiska mötet. Vi ser att detta leder oss in på hur vi använder vår förförståelse. 
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FÖRFÖRSTÅELSE  

Ungdomsarbetarna beskriver hur det i det fysiska mötet blir möjligt att anpassa sig efter 

ungdomens fysiska markörer för att på så sätt bemöta den unga. Nedan använder sig 

respondenten av ytterligheter när han beskriver sitt bemötande: 

”Träffar jag nån lite brattig överklassunga eller träffar jag en bonnpojk som 

tycker om kor och traktorer då måste man anpassa ja allt i sin kommunikation 

efter den personen.” 

- Mathias, Vaxapp 

Detta kan förstås utifrån symbolisk interaktionism där vår föreställningsvärld är påverkad av 

de normer och värderingar som vi bär på (Trost & Levin 2010:79–82). Man skulle kunna 

beskriva vår föreställningsvärld som en verktygslåda där vi genom våra erfarenheter hela 

tiden samlar på oss fler verktyg att använda oss av för att hantera vår verklighet. Samtidigt 

som vi kanske kastar bort de som är gamla och ”utslitna”. I nuet har vi alltså bara de verktyg 

som vi tills den tidpunkten samlat på oss. Genom våra tidigare erfarenheter skapas 

värderingar och normer hos oss, vilka vi bär med oss i kommande situationer. Mathias 

beskriver hur viktigt han tycker att det är att snabbt ge ett bra intryck i mötet med unga och 

hur han därför i ett fysiskt möte med en ung anpassar sin kommunikation helt efter den ungas 

utseende, något som bygger på hans just då aktuella normer och värderingar. I denna situation 

använder sig ungdomsarbetaren av icke-verbala aspekter i sin kommunikation för att kunna 

agera på det sätt som han tror snabbast skapar en relation. Tidigare forskning visar på att det 

finns en grupp socialarbetare som ser att det är genom att ta användning av dessa aspekter 

som förtroende för varandra byggs upp. De menar att detta förtroende därför inte går att 

bygga upp i en relation på internet (McCarty & Claney 2002:155).  

Flera av våra respondenter beskriver i motsats till detta att de ser det som en fördel att de inte 

länge har möjlighet att bedöma utefter icke-verbala aspekter. Så här beskriver en respondent 

hur hon ser på hur förförståelsen påverkas i ett samtal över internet jämfört med det fysiska 

mötet: 
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”Jag tror att det är lättare att släppa det på internet. /…/ ett exempel på såna 

här riktiga fördomar skulle kanske vara hedersrelaterat våld skulle vi få in en 

tjej och ha ett stödsamtal här i lokalen och se ja men hon kanske ser ut att ha en 

annan etnicitet än svensk och så pratar hon om våld i familjen. Då kan de ju 

kopplas på massa, en pappa som slår det skulle vara kontrollerande, det beror 

säkert på att det är hedersrelaterat. Men på nätet så skulle ju de aldrig hända 

på samma sätt för det går inte att se någons hudfärg där igenom så det är ett 

sånt exempel på där det verkligen blir helt fritt.” 

- Maria, Stockholms tjejjour  

På internet förändras ungdomsarbetarens föreställningsvärld, då de står utan vissa av de 

verktyg som de använder sig av i det fysiska mötet. De blir här inte möjligt att förändra sin 

kommunikation utifrån den unga s fysiska markörer och bemötandet blir på så sätt mindre 

fördomsfullt. Samtidigt som flera av ungdomsarbetarna utrycker detta som en svårighet att 

mycket utav det dem är vana vid att kunna ta stöd av i en kommunikation försvinner, så ser de 

också detta som en stor möjlighet med internet att bli fri från vissa av de fördomar de bär med 

sig igenom normer och värderingar. De ser att den unga kan vara rädd för vilken reaktion som 

kan komma på det de tänker berätta. På detta sätt slipper den unga se reaktionen i 

ungdomsarbetaren då den berättar sin historia. En ungdomsarbetare beskriver det så här: 

” /…/ det där ögonblicket när dom sagt något pinsamt så kan de ju va så att 

terapeuten eller den man pratar med har någon egen avsmak eller se kan ju va 

ett ögonblicks sekund, ett litet ögonbryn, då kan man ha förlorat den personen 

och de där finns inte på nätet. För även jag har ju hang-ups och jag har ju egna 

erfarenheter av grejer som och sånt där som jag är färgad av ibland /…/ de är 

ju en risk när man sitter face to face att man förstör med sånt.”. 

- Ulf, Nätvandrarna  

Genom detta kan vi förstå att den unga föredrar ett möte på internet där den unga aldrig 

behöver möta dessa utryck som vi genom vårt icke-verbala kroppsspråk kan förmedla. En 

rynka i pannan kan göra att den unga bedömer sig själv efter detta genom rollövertagande där 

hon dömer sig själv utefter vad hon tror att ungdomsarbetaren tänker (jfr Johansson & 

Lalander 2010:29). Denna rynka i pannan kan vara en omedveten icke-verbal handling av 

ungdomsarbetaren men som påverkar hela mötet (jfr Nilsson & Waldemarsson 2007:66). 

Detta gör att samtal på internet kan kännas lättaren för båda parter då dessa aldrig blir synliga. 
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ETT MÖTE PÅ DEN UNGA S VILLKOR 

Flera av dem vi intervjuat beskriver hur de upplever att kommunikationen med den unga på 

internet kan kännas lättare än i det fysiska mötet.  

”Det svåra är ibland /…/ när man får kontakt med en tonåring som någon 

annan tycker att man ska prata med, då är det svårt. Men så länge det är 

frivilligt och så länge det är någonting dom vill så har i alla fall inte jag 

personligen haft problem med att kommunicera med dom.” 

- Annika, Nätvandrarna 

Annika  beskriver här ovan att så länge den unga vill mötas så är de inga problem att samtala. 

En tänkbar förklaring kan vara att kommunikationen över internet sker på de ungas villkor. 

Tillskillnad från ett fysiskt möte som ofta innebär att det är någon annan som upplever att den 

unga behöver hjälp på internet blir det de unga som själva tar kontakt med ungdomsarbetaren 

när de har något de vill prata med dem om och detta gör att samtalet blir lättare.  

”/…/ när man sitter i samma rum med en ungdom så finns de ju en väldig 

maktaspekt i det /…/ dom sitter där och har liksom sökt hjälp eller nån annan 

har tvingat dom och sitta i samma rum som mig liksom /…/ den maktaspekten 

finns inte riktigt på internet.”  

- Jens, Killfrågor 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar på att socialt arbete över internet kan 

bidra till maktutjämning mellan den professionella och klienten (McCarty & Claney 2002). 

Genom föreställningsvärlden och processer kan vi förstå att på internet möter 

ungdomsarbetaren den unga när denne är redo och själv söker hjälp (jfr Trost & Levin 

2010:79–82). I ett möte ansikte mot ansikte sker det inte alltid vid en sådan tidpunkt. På 

internet möts dem när den unga i sin föreställningsvärld är redo, med verktyg som gör att 

denne kan hantera situationen. Detta ger ett helt annat ingångsläge för kommunikation vilket 

för ungdomsarbetaren gör att mötet på internet kan kännas lättare.  

 ” /.../ det är ett demokratiskt sätt att möta ett barn på eller en ung människa 

som de inte är vana vid.”  

-  Ulf, Nätvandrarna  
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EN MÖJLIGHET ATT STÄNGA NER 

På internet finns också en möjlighet för den unga att stänga ner chatten mitt under ett samtal. 

Detta är dock inget som våra respondenter upplever som vanligt förekommande. Men de 

beskriver hur det någon gång har hänt då de kommit in på något tungt eller jobbigt i ett samtal 

och den unga inte är helt redo för det. 

Här nedan beskriver en respondent om hur hon i ett samtal försökt komma fram till vad det är 

som tynger den unga hon samtalar med.  

”/…/ upplever man ändå att hon inte riktigt säger vad det är men man 

har känslan av att de här är nånting som är, ja tillexempel sexuella 

övergrepp. Då kan man ju ibland fråga rakt ut ´Har du blivit utsatt för 

det här?´, och det där är ju en jättesvår avvägning/---/ om man ställer en 

för rak fråga så kanske det va så att det inte alls handlade om det, eller 

så gjorde de det men hon var inte redo att berätta.”                                 

- Maria, Tjejjouren  

En annan respondent beskriver hur det hänt när den unga blivit arg på honom under samtal, 

men hur han ser det som en möjlighet att den unga då kan stänga ner. 

”.. då kan det ju hända att de dom går runt huset ett varv tar en cigg eller bara 

en macka och sen kommer dom tillbaka och säger ´fan jag blev så arg på dig´ 

såhär”.                                                                                                 

- Ulf, Nätvandrarna 

Ungdomsarbetarna beskriver hur de ser det som en möjlighet att den unga kan stänga ner, 

fundera och komma tillbaka när de känner sig redo. Motsvarigheten skulle vara att i ett möte 

ansikte mot ansikte rusa ut ur rummet mitt under ett samtal vilket beskrivs som mer ovanligt, 

och de tror att det är lättare att komma tillbaka till en chatt än till ett möte ansikte mot ansikte. 

I de fysiska mötet finns normer om hur vi ska bete oss och att rusa ut ur rummet hör till något 

som vi inte bör göra, vilket gör det svårare att komma tillbaka. På internet slipper den unga 

möta den vuxnas ansiktsuttryck när hon eller han väljer att komma tillbaka vilket kan göra det 

lättare.  

5.2 ANONYMITET 
Att mötas på internet innebär att den unga kan vara anonym vilket inte är möjligt vid ett 

fysiskt möte ansikte mot ansikte. När vi under våra intervjuer ber respondenterna beskriva 
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vilka möjligheter och svårigheter de ser kring att bedriva stödsamtal över internet inkluderar 

alla deras svar på olika sätt anonymiteten.  

”Jag skulle säga anonymiteten är både och där. /---/ man möter ungdomarna 

på deras villkor i deras miljö /…/ det är en unik möjlighet där tröskeln är låg   

/---/ sen är det svåra att det ger ju begränsningar till vad vi kan göra och 

erbjuda.” 

- Mikael, Nätvandrarna 

MÖJLIGHET ATT MÖTA EN NY MÅLGRUPP 

Våra respondenter upplever att de genom internet får kontakt med unga stödsökande som de 

annars inte skulle ha fått kontakt med vilket de ser som den främsta möjligheten med detta 

sätt att arbeta. Även tidigare forskning visar på denna möjlighet (Wells 2007).  

Respondenterna beskriver att de upplever att det är blyga personer eller dem som har något 

svårt eller tabubelagt att prata om som tar kontakt över internet. Såhär beskrivs det utav en 

ungdomsarbetare: 

”Jag tror att vi når många som vi inte skulle nå annars. Lite blyga kanske, en 

del utav dom här tapetblommorna som vi möter också här fångas upp där. Dom 

här som inte är rebeller i skolan eller clowner eller bråkar och sånt. Jag träffar 

rätt många såna inbillar jag mig.” 

- Ulf, Nätvandrarna  

Detta kan förstås genom att vi under vår uppväxt genom en socialiseringsprocess byggt upp 

ett samvete. Detta samvete representerar de normer och värderingar som finns i det samhälle 

vi lever i. Inom symbolisk interaktionism benämns detta som den generaliserande andre 

(Johansson & Lalander 2010:29, Trost & Levin 2010:78–79,101).  I den fysiska världen vi 

lever i finns vissa tabubelagda ämnen eller ämnen som är känsliga att tala om. Genom att tala 

om dessa ämnen bryter vi mot normer och värderingar vilket kan ge oss dåligt samvete. På 

internet existerar inte dessa normer och värderingar på samma sätt. Här vågar de unga berätta 

andra saker än i det fysiska mötet (Löfberg 2008:145). En ungdomsarbetare beskriver det så 

här: 

”När det är de där tabubelagda ämnena så blir de ju /---/ för att dom vågar 

ställa frågorna och genom det modet så vågar ju även dom som sitter på andra 

sidan svara. Jag tänker att dom går liksom hand i hand. Att man skapar det där 
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med någonting i kommunikationen sinsemellan. Att man skapar ett rum som är 

väldigt tillåtande.” 

- Maria, Tjejjouren 

Även Anna beskriver hur de unga öppnar sig och berättar saker de kanske inte gör i det 

fysiska mötet ansikte mot ansikte. Hon menar även att om de unga börjar prata om dessa saker 

på internet kan de i längden leda till att de kanske sen berättar för någon fysiskt: 

”/.../ att dom kan öppna upp och prata om saker som de inte kanske hade gjort 

annars och jag tänker att vi får höra saker som de inte ens berättar för sin 

psykolog eller sin behandlare då när man är i behandling och där kan ju vi 

funga ra lite som en motivator. /---/ jag tycker att vi kan ta bort den här skulden 

och skammen i problemen, att öppna upp för kommunikation att de får berätta 

de här för någon.”                                                               

-  Anna, Tjejzonen 

ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT AGERA 

Samtidigt som anonymiteten på internet öppnar upp för denna möjlighet att möta unga som 

ungdomsarbetarna upplever sig aldrig annars nått, skapas även andra förutsättningar för hur 

ungdomsarbetaren kan agera.  

” /…/ det skulle jag tycka va jobbigt, det akuta om jag inte vet vart dom är, vart 

dom finns och jag vet inte om jag gör dem en tjänst att försöka ta reda på det 

eller ska jag låta det va? Det där är skitsvårt.” 

-  Annika, Nätvandrarna  

Mötet i det fysiska livet för med sig krav och förväntningar utifrån samhällets normer och 

värderingar för vad socialarbetare ska eller borde göra i fall då unga far illa. Tidigare 

forskning visar att socialarbetare uttrycker svårigheter med ett socialt arbete på internet i 

förhållande till rådande lagar (Banach 2000). Eftersom de flesta av dem vi intervjuar tillhör 

ideella föreningar måste de inte anmäla enligt anmälningsplikten om de får reda på att någon 

far illa, men det finns en lag som säger att de bör göra en anmälan hos socialnämnden enligt 

Socialtjänstlagen 14 kap 1§ 1a stycket. Vid ett anonymt samtal finns inte denna möjlighet till 

att göra en anmälan. Svårigheten ligger då i om de har en skyldighet att söka upp den unga. 

Inom de ideella organisationerna har de oftast varken resurser eller den absoluta skyldigheten 

att anmäla och har därför valt att se det som att en anmälan ej är möjlig. Våra respondenter 

kan dock tycka att det är jobbigt att inte kunna agera i situationer där någon far illa. 
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Här nedan beskriver Maria på tjejjouren hur hon upplever att samtala med tjejer som lever 

under pågående övergrepp. 

”För många gånger är de ju pågående, och det framkallar ju jättemycket såhär 

oro förstås hos alla våra jourtjejer som sitter och håller i stödsamtal. För de är 

ju skitjobbigt och sitta och hålla i ett samtal med nån som pratar om övergrepp 

som hon blir utsatt för och sen så vet man att när hon stänger av chatten så 

kommer liksom kvällen komma och man vet att hon bor med sin förövare.” 

- Maria, Tjejjouren 

Så här beskriver Mikael hur han upplever dessa situationer. 

”Jag kan känna att det är svårt att släppa, det är klart att man blir påverkad 

/…/ jag har aldrig hört så mycket svåra fall och svåra omständigheter och 

tunga historier. Men det är ju så, man måste, det är ju en del av de här jobbet. 

Eftersom man inte känner dom och inte har träffat dom så måste man faktiskt 

släppa det också.” 

- Mikael, Nätvandrarna  

Det är flera av våra respondenter som beskriver på liknande sätt hur de upplever att det känns 

svårt att inte kunna agera i situationer där de får reda på att en ung är utsatt på något sätt, 

exempelvis genom sexuella övergrepp eller våld. Detta kan förstås genom att de bär med sig 

den generaliserande andre med normer och värderingar som finns i vårt fysiska samhälle även 

i sitt arbete på internet. Det kan då skapa dåligt samvete att inte göra något i en sådan 

situation, där det kan innebära att bryta mot normer som finns rotade i en (jfr Trost & Levin 

2010:101). Till skillnad från tidigare forskning beskriver inte våra respondenter att de ser 

anonymiteten som ett hinder för att utföra socialt arbete på internet, utan mer som en 

förutsättning som de måste acceptera för att kunna nå dessa unga.  

”Vår ståndpunkt är just att dom får vara anonyma, vi har en medmänsklig 

kommunikation /…/. Vad som än händer kan vi inte åka hem och hämta dom. Vi 

kan inte anmäla till 99.9 procent /---/. Vi har ju den ståndpunkten att vi gör 

ingenting ovanför tjejens huvud /---/ vår erfarenhet är att om vi nämner det här 

´nej men det här kanske vi måste anmäla` då sticker dom direkt för det är inte 

syftet med att dom är här.” 

- Anna, Tjejzonen 
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En annan respondent beskriver det på ett sätt som visar på en acceptans kring 

förutsättningarna som finns på internet. Det kan ses som att han kommit lite längre i den 

socialiseringsprocessen som ett socialt arbete på internet kräver. 

”För oss är de ju ett sätt att nå folk som annars inte hade sökt, och det är 

faktiskt lite bekvämt kan man säga /…/. Hade vi verkligen vetat vilka dom är, så 

hade vi haft mycket mer ansvar, och det kan vi ju nånstans gömma oss lite 

bakom de här själva för då, då har vi inte mer ansvar än att vi lyssnar och 

stöttar liksom och eventuellt hänvisar eller sådär. Vi har ju inte nått ansvar att 

göra någon soc-anmälan eller så.” 

- Jens, Killfrågor 

En annan svårighet som anonymiteten bidar till är att det blir begränsningar i vad 

ungdomsarbetarna upplever sig kunna erbjuda de unga och hur de kan följa upp samtal som 

de haft.   

”Begränsningen som finns är att man aldrig vet vad som kommer hända med 

dom, och man kan tappa dom längs och de går ju inte fånga upp dom då om 

man har tappat dom.” 

- Maria, Tjejjouren 

En annan beskriver på följande sätt. 

”Nackdelen är /…/ att dom inte tar sig över den där tröskeln och faktiskt ber 

om hjälp om dom behöver det på riktigt. 

-  Ulf, Nätvandra 

Avslutningsvis vill vi lyfta hur våra respondenter ser att internet utgör ett viktigt komplement 

till det traditionella sociala arbetet.  

”Man kanske inte ska ställa dem emot varandra så mycket utan det är mer att 

de kompletterar varandra”   

- Jens, Killfrågor 

Detta utgör en skillnad gentemot tidigare forskning som pekar på att allt som socialarbetare 

gör skulle kunna göras på internet (McCarty & Claney 2002). Mikael på Nätvandrarna 

beskriver hur arbetet över internet utgör en ”viktig del av helheten”.    
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5.4 SAMMANFATTNING 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur ungdomsarbetare som bedriver socialt 

arbete på internet upplever att kommunicera med unga stödsökande på denna arena. Nedan 

kommer en sammanfattning av resultatet utifrån syfte och frågeställningar.  

- Hur ser ungdomsarbetarnas erfarenheter och upplevelser ut kring att föra anonyma och 

ansiktslösa stödsamtal över internet?   

De skillnaderna som uppstår då samtalen blir ansiktslösa gör att tydlighet blir extra viktigt. 

Annars kan det finnas risk för missförstånd då betoningen på det som skrivs görs av 

mottagaren. Ansiktslösheten leder även till svårigheter i hur de ska visa sitt engagemang. De 

beskriver därför hur de försöker hitta komplement till den icke-verbala kommunikationen 

genom att använda sig av små ord och olika uttryckssymboler.  

Anonymiteten som de unga kan ha på internet beskriver ungdomsarbetarna som en unik 

möjlighet att kunna nå unga som de upplever att de annars aldrig hade nått. Anonymiteten på 

internet möjliggör för de unga att ha kontroll över sin situation, ingenting kan hända över 

deras huvud vilket respondenterna lyfter som positivt. Samtidigt beskriver våra respondenter 

hur de kan uppleva en maktlöshet i att inte kunna agera eller följa upp samtalen på internet.   

- Hur upplever ungdomsarbetarna att samtal över internet skiljer sig från ett traditionellt 

samtal ansikte mot ansikte? 

Det ungdomsarbetarna lyfter är att de på internet möter unga som är redo och vill prata. Ett 

stödsamtal på internet omfattas därför inte av samma maktstrukturer utan blir ett demokratiskt 

sätt att mötas. Internet öppnar även upp för en kommunikation som blir fri från fysiska 

markörer vilket innebär en stor skillnad för våra respondenter. De beskriver att det kan vara 

skönt att möta en ung utifrån en annan föreställningsvärld där förförståelsen inte finns som 

verktyg på samma sätt. De blir på så sätt enklare att arbeta normkritiskt.   

- Vilka möjligheter och svårigheter finns med att kommunicera med unga över internet?  

Den största möjligheten med socialt arbete på internet som våra respondenter lyfter är 

genomgående möjligheten att nå en ny målgrupp, vilket anonymiteten möjliggör. När vi tittar 

på de svårigheter de nämner har vi svårare att hitta ett genomgående tema. De respondenterna 

lyfter som svårighet med att utföra stödsamtal på internet är de begränsningar som internet 
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faktiskt innebär på olika sätt. De kan inte följa upp samtalen om de tappar någon längs vägen. 

Ungdomsarbetarna upplever även en svårighet med de unga som inte kommer vidare till nästa 

behandlingsnivå och ber om hjälp i det fysiska livet, ansikte mot ansikte om de behöver det. 

De upplever även att det känns svårt att inte veta vart de unga befinner sig om de utsätts för 

något pågående övergrepp.   

6. SLUTDISKUSSION 
Efter att ha genomfört den här studien kan vi nu se hur viktigt socialt arbete på internet är, då 

det öppnar upp för möjligheter som tidigare inte funnits. Den unga har möjlighet att möta en 

vuxen person utan att fysiskt utsätta sig för den känslan av skam det kan innebära att ta den 

första kontakten. På grund av normer och värderingar i vårt samhälle kan svåra ämnen som 

ätstörningar, oro kring sin kropp och sexualitet kännas svåra att berätta om i ett fysiskt möte. 

Även ämnen som i det fysiska mötet skulle utgjort underlag för anmälan till socialnämnden 

gällande till exempel sexuella övergrepp och missförhållanden i hemmet kan upplevas svåra 

att berätta om. Ett samtal på internet kan ske helt anonymt vilket gör att den unga har kontroll 

över sin situation, och därför vågar berätta.  

Med hjälp av tidigare forskning såg vi i början av vår studie en svårighet i att den icke-verbala 

kommunikationen blir osynlig på internet. Detta sågs som en anledning till att socialt arbete 

på internet inte går att utföra. Vi såg det därför viktigt att undersöka hur detta upplevs av våra 

respondenter som faktiskt arbetar på detta sätt. Våra respondenter lyfter dock inte detta som 

en av de främsta svårigheterna. De ser att missförstånd kan förkomma på grund av att det i 

chattsamtal är svårare att läsa av varandra, men de ser inte att detta skulle vara ett hinder för 

deras arbete. De beskriver hur de istället hittar lösningar för att komplettera den icke-verbala 

kommunikationen. Med våra teoriers hjälp kan vi se att det tar tid att skapa en gemensam 

kommunikationsform mellan individer. Att kommunicera i det fysiska mötet är något vi övat 

på sen födseln vilket gör att det sitter i ryggmärgen. Därför menar vi att internet inte bör 

dömas ut på grund av dessa svårigheter det är enbart andra förutsättningar för kommunikation 

som vi behöver lära oss. Det är viktigt för oss människor att kunna uttrycka våra känslor även 

då ett möte inte sker fysiskt. Vi ser att det är på väg att skapas en kommunikationsform på 

internet som möjliggör för även detta, men det är en process som tar tid. Innan 
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uttryckssymboler blir gemensamma koder och får samma innebörd för alla som samtalar på 

internet kan fortfarande missförstånd ske.  Vi får se det som att vi håller på att lära oss ett nytt 

språk där vi inte känner oss helt bekväma, men av denna anledning får vi inte ge upp. Unga 

idag har vuxit upp med internet vilket gör att de känner sig bekväma med detta språk och för 

dem är det nästan lika naturligt som sitt modersmål. De har funnit många nya vägar för att 

komplettera de icke-verbala aspekterna vilka även våra respondenter upplever att de med de 

ungas hjälp tar till sig efterhand.  

Ungdomsarbetarna ser vikten av att finnas där på de ungas villkor som en unik möjlighet att 

nå en annan målgrupp än de gör vid fysiska möten ansikte mot ansikte. De ser inte 

anonymiteten eller att de inte kan anmäla missförhållanden som något stort hinder i deras 

arbete utan att den insats de gör över internet är ett viktigt komplement till det fysiska sociala 

arbetet. Precis som de ungdomsarbetare vi intervjuat ser vi vikten av att de finns där på de 

ungas villkor på den arena där de unga faktiskt befinner sig. Vi ser att dessa ungdomsarbetare 

har tänkt utanför de ramar som finns i vårt samhälle idag och på så sätt gjort det möjligt att nå 

dessa unga som tidigare inte upplevde sig ha någonstans att vända sig.  

När vi började fundera kring ämne för vår uppsats hade vi först en tanke om att ta reda på om 

unga idag har någonstans att vända sig när de inte mår bra. Det vi funderade kring var vart de 

tysta och blyga eller de som bär på något riktigt hemskt vänder sig? Vågar alla kontakta 

kuratorn på skolan? Med denna undersökning kan vi se att vi till viss del ha funnit svar på 

detta, internet. Enligt de respondenter vi pratar med har alla en uppfattning om att hit vänder 

sig de som aldrig skulle vända sig någon annanstans, i alla fall inte som ett första steg. Detta 

kan förhoppningsvis i sin tur leda till att det även inom det traditionella sociala arbetet 

uppmärksammas vilka möjligheter detta sätt att arbeta faktiskt skapar. Att mötas och samtala 

på internet är idag vardag för de flesta och vi ser att internet kommer att utgöra ett viktigt 

redskap inom socialt arbete i framtiden. Internet behöver dock inte ersätta det traditionella 

mötet och kan heller inte fullt ut göra det. Detta sätt att mötas kan användas som ett 

komplement för att möta de unga idag som lever under svåra omständigheter. Här kan de 

möta den där första personen som lyssnar på dem och lyfter deras skuld och skam som de kan 

uppleva.  

De hinder som tas upp kring att bedriva socialt arbete på internet gällande missförstånd i 



 

46 
 

kommunikation och svårigheter med anonymitet ser vi inte vara några hinder så länge de inte 

görs till hinder. Precis som tidigare forskning pekat på anser vi också att dessa svårigheter 

endast består utav psykologiska hinder som måste övervinnas. Genom att intervjua även 

socialtjänsten såg vi att detta arbete var möjligt även där. De hinder som tas upp kring lagar 

finns möjlighet att ta sig förbi, det gäller kanske främst som vi ser det en förmåga att tänka 

utanför ramarna. 

Vi ser att de samtal som ungdomsarbetarna håller på internet med de unga har läkande effekt i 

sig. För många av dessa unga räcker det med att någon vettig vuxen finns där och lyssnar på 

dem för att de ska må bättre. I de fall det behövs kan även ungdomsarbetaren hjälpa dem med 

vidare kontakt, men detta först när den unga känner sig redo. 

Man brukar säga att man inte kan hjälpa någon som inte själv vill bli hjälpt. Vi tror att det 

ligger mycket i detta, och genom internet skapas en möjlighet att hjälpa unga på deras villkor, 

då de på sitt eget sätt ber om stöd och hjälp. En möjlighet som vi ser måste tas tillvara.   
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BILAGOR 

BILAGA 1  

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad har du för utbildning?  

- Vart har du arbetet tidigare, Arbetserfarenhet? Hur länge?   

- På vilket sätt har du arbetat med ungdomar fysiskt?  

- På vilket sätt och i vilken omfattning arbetar du med ungdomar på internet?  

 

1. Generellt om kommunikation  

- Vilka aspekter skulle du lyfta fram som viktiga att tänka på när du 

kommunicerar med en annan människa? 

- När du kommunicerar med unga är det något speciellt du brukar tänka på? 

 

2. Internets förutsättningar 

- Hur upplever du att dina förutsättningar för kommunikation blir annorlunda i 

ett samtal på internet, jämfört med den kommunikation som sker fysiskt ansikte 

mot ansikte?  

- Hur ser du på att samtalen via internet kan vara anonyma?  

- Hur ser du på den unga s möjlighet att kunna stänga ner chatten?  

Bidrar det till försiktighet? 

- Möjligheten till kommunikation med flera samtidigt, hur påverkar det ditt fokus och 

engagemang?  
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3. Att kommunicera över internet 

- Den icke-verbala kommunikationen (så som kroppsspråk och betoningar) blir 

osynlig i ett samtal över internet. Hur förhåller du dig till det? 

- Känner du att du tar till andra metoder för att väga upp den icke-verbala 

kommunikationen? Om ja: På vilket sätt? Beskriv/Berätta 

  (Är det något som ni diskuterar letar förhållningsätt till? ) 

- Mottagandet av något som sägs speglas ofta i den icke-verbala kommunikationen, hur 

upplever du att inte kunna se den reaktionen?  

- Upplever du att det finns en större risk för missuppfattning?  Om ja: På vilket sätt? 

Beskriv/Berätta. 

- Tror du att det är lättare för dig att göra tolkningar utifrån din förförståelse vid samtal 

på internet jämfört med samtal fysiskt? På vilket sätt? Beskriv/Berätta 

 

4. Förhållningssätt 

- Hur skulle du säga att ditt förhållningsätt ändras  beroende på om det är på 

internet eller fysiskt som du möter den unga?   

- Ungdomar upplever att de får rakare svar på internet (Cecilia Löfberg). Hur upplever 

du det?   

- Upplever du att du tar det som de unga berättar på samma allvar på internet som i det 

fysiska mötet?  På vilket sätt? Beskriv/Berätta.  

 

5. Avslutande frågor 

- Vad skulle du lyfta fram som den främsta möjligheten respektive svårigheten 

med kommunikation med unga på internet?  

- Något övrigt att tillägga? 
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BILAGA 2 

 

Informationsbrev till våra respondenter 

Hej!  

  

Våra namn är Anna och Tove och vi läser sista året på socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet. 

Vi skriver till dig med anledning av vårt examensarbete då vi sett att du arbetar med socialt 

arbete mot unga via internet. Vårt arbete grundar sig i att Internets framväxt möjliggjort andra 

sätt för ungdomar att söka hjälp. Genom intervjuer vill vi finna en förståelse kring hur du som 

ungdomsarbetare ser på ett socialt arbete på internet. Det vi framförallt är intresserade av är 

vad du ser för möjligheter och svårigheter med att kommunicera på detta sätt.  

Vi hoppas komma i kontakt med dig som även har erfarenheter av att arbeta med unga, 

ansikte mot ansikte. Detta för att du ska kunna göra en jämförelse med hur ett arbete på 

internet gentemot med ett ”traditionellt” arbete påverkar sättet att kommunicera.  

Har du inte själv denna erfarenhet men vet någon som har så skulle vi vara väldigt tacksamma 

om du hjälper oss med vidare kontakt. 

Intervjun vi hoppas att få göra kommer ta högst en timme och vi kommer behandla allt 

intervjumaterial konfidentiellt.  

Om du är intresserad av att ställa upp eller har eventuella frågor maila eller ring oss gärna 

Anna Larsson.            Tfn: **********             Mail:  

Tove Alm:                   Tfn: **********             Mail:  

 

Med vänliga hälsningar       

  / Anna och Tove 

PS. Även om du ej vill medverka vore vi mycket tacksamma om du svarar på detta mail. 
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BILAGA 3 

 

Intervju information 

Syftet med vår undersökning. 

Syftet med den här undersökningen är att lyfta fram ungdomsarbetares erfarenheter kring hur 

internets framväxt påverkat deras sätt att kommunicera med unga. Vi vill också ta reda på hur 

de upplever att samtalen ändrar karaktär då de utförs via internet och vilka möjligheter och 

svårigheter de ser med att kommunicera över internet. 

- Intervjun kommer att vara semistrukturerad då vi kommer utgå från teman ------------      

- Vi är ute efter dina upplevelser av detta arbete och därför kommer vi utgå mkt från det 

du säger.  

- När vi pratar om kommunikation på internet så är det chatt som vi har i åtanke, inte 

över exempelvis webcam då man kan se varandra.  

Praktiskt : 

- Vi tänker oss att vi ska spela in denna intervju, Är det okej?  

- Intervjun kommer ta ca 30 min.  

- Det är okej att avbryta under intervjun och det är även okej om du inte vill svara på 

någon fråga. 

- Att en intervjuar en observerar  

- Kommer fråga efter Namn så vi har det 

Efter intervjun  

- Hur materialet ska användas.  

- Kommer vara tillgängligt för oss, vår handledare, opponenter och våra examinator.  

- Vi kommer inte skriva Namn men är det okej att skriva med organisationen ni chattar 

för?  

- Uppsatsen att den blir en offentlig handling  

Är det något som du kommer på efteråt så ring eller maila oss.  
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BILAGA 4 

 

Olika sätt att chatta  

I vår uppsats har vi valt att fokusera på de samtal över internet som är ansiktslösa. Det 

vanligaste förekommande sättet att kommunicera med unga på är via chatt. De olika 

organisationer vi har varit i kontakt med har använt sig av olika forum för att chatta. Vi har 

här valt att förklara de olika forumen för att skapa förståelse för dem när vi sedan presenterar 

vår data då våra respondenter nämner dessa olika sätt. Ett vanligt sätt att chatta på är via MSN 

– Messenger.  För att kunna chatta via MSN måste de unga skapa ett konto via en mailadress. 

Sedan lägger de till den organisation de vill chatta med som ´kontakt´. Om man använder sig 

av detta sätt kan organisationen se den unga s mailadress och även när denne är inloggad eller 

inte. Man skapar alltså en lista med vänner. Det andra sättet som de använder är att de har en 

egen chatt som är kopplad till organisationens hemsida. Där behöver den unga endast skriva 

in ett ´alias´ för att bli placerad i kö för att chatta. Genom detta system kan organisationen inte 

ha koll på om de har chattat med personen tidigare då ingen kontaktinformation behövs för att 

använda systemet.  

 

 


