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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka onlinehjälp i form av chatt i två organisationer. Vår 

frågeställning var att komma fram till vad det finns det för fördelar och svårigheter när hjälpen 

utförs i det virtuella rummet i form av chatt, detta enligt volontärernas perspektiv som arbetar som 

stödgivare i samtliga organisationer. Vi var även intresserade av att ta reda på hur volontärerna 

anser att genom det virtuella rummet kan bidra till ungdomars välmående, samt vad volontärerna 

anser är de vanligaste problemen ungdomarna har som söker sig till onlinehjälp i form av chatt i de 

två organisationerna vi undersökte.  Empirin bestod av kvalitativa intervjuer med åtta informanter 

som arbetar som stödgivare de två organisationerna. Urvalet gjordes med grundtanken ”först till 

kvarn”, dvs. att alla volontärer i de två organisationerna blev tilldelad information om möjligheten 

att delta i studien. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av färgkodning fokus låg på våra 

huvudteman och frågeställningar. Vår uppsats blev indelad i fyra huvudsakliga begrepp som är 

onlinehjälp, välmående, identitet och integritet. Dessa fyra begrepp kom vi fram till efter en 

genomgång av tidigare forskning kring onlinehjälp. I vår resultatdel har vi baserat resultaten på 

dessa fyra begrepp. Vår undersöknings huvudsakliga resultat visade att de främsta fördelarna med 

onlinehjälp i form av chatt för stödsökande enligt volontärernas perspektiv är anonymiteten, 

lättillgängligheten och även möjligheten att uttrycka sig i skrift.  

Studiens resultat visade att svårigheten med att hjälpen utförs online också är anonymiteten, detta 

dock endast för stödgivarna då man går miste av kroppsspråk, röstläge och emotioner i det virtuella 

rummet. Vi kom i vårt resultat fram till att volontärerna försöker bidra till ungdomars välmående 

genom att inte döma, utan istället stötta, lyssna och rådgiva ungdomarna med hjälp av den kunskap 

de fått i form av en utbildning innan de börjar arbeta som stödgivare. Volontärernas svar på de 

vanligaste problemen som ungdomarna har då de söker sig till undersökningens samtliga 

organisationers chattverksamheter är känslan av ångest och förvirring, stress, utanförskap och bråk i 

hemmet. Organisationernas målgrupp är ungdomar mellan 13-23 år och är den ålder då det kan 

uppstå en identitetskris. Identitetskrisen har vi förklarat utifrån Berger och Luckmanns teori om 

socialisationsprocessen, då de menar att en krock kan uppstå mellan den primära- och den 

sekundära socialissationen vilket kan skapa en kris som kan jämföras med en identitetskris. Vi kom 

fram till att anonymiteten är den främsta fördelen med onlinehjälp i form av chatt, vi har därför valt 

att applicera Goffmans teori om regioner på detta resultat där det virtuella rummet är den bakre 

regionen och där det fysiska rummet är den främre regionen.  
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1. Inledning 
 

Användningen av internet har ökat kraftigt, och detta även på väldigt olika nivåer, tillexempel i 

form av pedagogiska och sociala sammanhang. Enligt Statens Medieråds rapport ”Unga och medier 

2010” har internetanvändningen ökat markant bland unga mellan 6 till 16 år. På grund av en ökad 

internetvändning bland unga har vi skaffat oss en speciell digital kompetens som i sin tur leder till 

nya utvecklingsmöjligheter i den virtuella världen. 74 % av de unga har dator på sitt eget rum 

(Statens medieråd, 2010), detta ger de flesta ungdomarna möjlighet att privat och anonymt leta efter 

hjälp, samt möjligheten att få rådgivning via internet. Enligt undersökningen ”Ungar och medier 

2010” brukar 58 % av alla ungdomar i Sverige vara online och chatta på fritiden. 

 

Vår uppsats, ”Onlinehjälp i form av chatt- att hjälpa ungdomar i den virtuella världen”, är en 

kvalitativ undersökning som har fokuserar på två olika organisationer i Stockholm som erbjuder 

chatthjälp till ungdomar.  Vi har genomfört åtta stycken tematiskt öppna intervjuer med volontärer 

som arbetar inom organisationer som erbjuder stöd via chatt till ungdomar online. 

Med tanke på att chatten händer i realtid och online så går vi miste om kroppsspråk, röstläge, och 

emotioner, som i sin tur gör onlinehjälp i form av chatt till en viktig hjälpform att forska kring. Med 

vår undersökning ville vi ta reda på vilka fördelar och svårigheter som kan uppstå då man går miste 

om de fysiska och emotionella uttrycken i det virtuella rummet (Löfberg, 2008). 

Ungdomarna som är välkomna att chatta via de undersökta organisationerna är ungdomar mellan 

13-23 år. Organisationernas princip är enkel- det finns inga dumma frågor, det finns inga problem 

som är för stora eller för små. Allting ska tas på allvar. 

 

I de både organisationerna är det volontärer som chattar med ungdomar några gånger per vecka, där 

volontärernas uppgift är att ge stöd till unga genom chatt. Stöd kan man ge genom att samtala, 

informera, stötta, ge råd, lyssna, diskutera och reflektera över ungas tankar. Frågorna som dyker upp 

är väldigt olika. Bland volontärerna finns det både kvinnor och män, som arbetar ideellt på 

organisationerna. 

 

Denna studie beskriver volontärernas upplevelser av onlinehjälp, med en beskrivning av processen 

från volontärernas utbildning till chattens verklighet online. Organisationerna och informanterna 

behålls anonyma i uppsatsen och detta mest på grund av att forskningsresultatet innehåller 

konfidentiell information om organisationerna så väl som volontärerna som deltog i 

undersökningen. Vi anser att resultatets trovärdighet stärks av att vi håller organisationerna och 



2 

 

volontärerna anonyma då fördelar men även brister kring onlinehjälp kan framhävas på ett mer 

bekvämt och naturligt sätt.  

 

En av anledningarna till att vi valde att forska kring onlinehjälp i form av chatt är för att det saknas 

forskning om ungas välmående online, samt att onlinehjälp är ett väldigt aktuellt ämne. Vår 

förhoppning är att vi med vår undersökning ska kunna bidra med kunskap om volontärernas 

perspektiv på onlinehjälp i form av chatt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med vår undersökning är att fördjupa oss kring onlinehjälp i form av chatt. Vi ville ta reda på 

vad det finns för fördelar och svårigheter med att hjälpen utförs online enligt volontärernas 

perspektiv. Då onlinehjälp i form av chatt med vuxna utbildade volontärer är en form av ett 

stödsystem, ville vi ta reda på hur volontärerna anser att de kan bidra med stöd och kunskap till 

ungdomar. Det är även i vårt intresse att ta reda på hur onlinehjälpen går till samt varför 

volontärerna anser sig tro att ungdomarna söker sig till just onlinehjälp i samtliga två organisationer. 

 
Våra frågeställningar är: 

 

- Vad anser volontärerna att det finns för fördelar och svårigheter med att hjälpen utförs 

online i form av chatt? 

 

- Hur anser volontärerna att de med hjälp av organisationernas chattverksamheter kan bidra 

till ungdomars välmående? 

 

- Vad anser volontärerna är de vanligaste problemen ungdomarna har som vänder söker sig 

till onlinehjälp i form av chatt? 

 

1.2 Avgränsning 

 
I vår undersökning har vi valt att koncentrera oss på volontärernas perspektiv och upplevelser kring 

onlinehjälp i form av chatt. Då det är volontärerna som chattar med ungdomarna i det virtuella 

rummet anser vi att volontärernas berättelser och synpunkter är relevanta för att vi ska kunna 

besvara vår undersöknings frågeställning och syfte. Vi valde att intervjua åtta volontärer från två 

organisationer då vi anser att åtta volontärers berättelser och upplevelser kring onlinehjälp skulle ge 

oss en djup förståelse kring fältet. Då utbudet för onlinehjälp för ungdomar är begränsat så valde vi 

att undersöka två organisationer som står för samma grundprinciper och som båda vänder sig främst 

till ungdomar i åldrarna 13-23 år. Vi har valt att inte fokusera på ungdomarnas perspektiv på 

onlinehjälp då organisationerna värnar om ungdomarnas anonymitet och då vi som forskare inte vill 
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kränka ungdomarnas integritet och inte heller försumma deras förtroende för den anonymitet 

organisationerna erbjuder. 

 

Då vår undersöknings syfte är att ta reda på fördelar och svårigheter kring onlinehjälp i form av 

chatt skickade vi en förfrågan om deltagande som informant till vår undersökning till samtliga 

volontärer som arbetar inom de två organisationerna. Detta resulterade i att vi fick sju kvinnliga och 

en manlig informant. Det är viktigt att framhäva att denna studie endast beskriver dessa åtta 

volontärernas perspektiv på fördelar och svårigheter med onlinehjälp inom dessa två organisationer.  

1.3 Disposition 

 
I den här kandidatuppsatsen beskrivs tidigare forskning, teorier kopplade till onlinehjälp i form av 

chatt som vi har valt att utgå ifrån. Därefter följer en beskrivning av metod och tillvägagångssätt 

samt urval. Vidare kommer en beskrivning av undersökningens resultat och analys, där vi jämför 

vårt resultat med tidigare forskning. Under diskussionsdelen har vi gjort en analys, där vi kopplar 

ihop teori med våra undersökningsresultat, för att uppsatsen ska bli en helhet. I slutet av uppsatsen 

lyfter vi även fram förslag på vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning består av undersökningar som behandlar det virtuella rummet. Vi kommer börja 

med att presentera Löfbergs (2008) avhandling ”Möjligheternas arena” där Löfberg har undersökt 

hur ungdomar använder och upplever det virtuella rummet i form av chattforum. Sedan kommer vi 

att presentera en rapport från forskningsprojektet ”Digitala erbjudanden” där Löfberg är 

forskningsledare och medverkande är Aspán (2010). 

Den sista forskningen som tas upp är en internationell studie gjorts i Holland som heter ”Children`s 

experiences with chat support and telephone support” (2009) skriven av Fukkink och Hermanns. 

Då vi hade läst denna tidigare forskning, utvecklade vi fyra begrepp som vi ansåg var centrala för 

vår undersökning. Dessa begrepp är onlinehjälp, välmående, identitet och integritet. Dessa fyra 

begrepp kommer att presenteras efter vår presentation av tidigare forskning. 

 

Löfberg har skrivit en doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms Universitet som 

heter ”Möjligheternas arena- Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en 

virtuell arena” (2008). Löfbergs avhandling koncentrerar sig på chattforum och fenomenet kring 

onlineaktivitet. Löfberg har i sin avhandling fokuserat på det sociala samspelet i det virtuella 

rummet, ett samspel som uppstår genom att ungdomar chattar med varandra i chattforum i detta fall 
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på hemsidan Lunarstorm (Löfberg, 2008). Löfberg har i sin avhandling konstaterat att den relativa 

anonymiteten i det virtuella rummet kan ge ungdomar chansen att uttrycka sig utanför de sociala 

ramar som annars råder i det fysiska rummet (Löfberg, 2008).  

 

Villkoren för kommunikationen i det virtuella rummet är helt annorlunda än i det fysiska rummet, 

då den fysiska kontakten är utesluten och faktorer som tillexempel etnicitet och kön kan hållas 

anonymt. Löfberg menar att det sker ett kulturskapande i form av att ungdomar får möjligheten att 

anonymt uttrycka sig och tala om svåra och känsliga saker (Löfberg, 2008). Löfberg utförde en 

delundersökning som bestod av en enkätundersökning som innefattade 29 medlemmar på sajten 

Lunarstorm visade resultatet att ungdomar upplever att det är positivt att det krävs väldigt lite 

förberedelse innan de ger sig in i det virtuella rummet och börjar kommunicera. Resultatet visade 

även att ungdomar vågar prata om saker i det virtuella rummet som de inte vågar prata om i det 

fysiska rummet. 

 

”De ansåg också att de i mycket större utsträckning vågade prata om saker som de inte tog upp i 

samtal i det virtuella rummet” (Löfberg, 2008: 45). 

 

Citatet ovan visar att ungdomar vågar prata om saker som kan upplevas som känsliga och jobbiga 

att tala om i det fysiska rummet. Resultaten från Löfbergs undersökning är något som vi anser inte 

bara står för chattforum utan för det virtuella rummet i helhet och är därför relevant för vår 

undersökning. Dock ställer vi oss kritiska till huruvida vi kan applicera en stor del av resultaten från 

Löfbergs avhandling på vår undersökning, då Löfberg fokuserar på horisontell relation och vi 

fokuserar på vertikal relation i vår undersökning. Horisontell relation innebär att kommunikationen 

sker mellan ett barn och ett annat (Frønes, 1995). Kommunikationen kan ses som ett lekande 

samspel, där de som kommunicerar har samma referensramar. I vår undersökning fokuserar vi på 

vertikal relation som innebär kommunikation mellan ett barn och en vuxen. I vertikal relation 

utmärks kommunikationen av upprepningar och stabilitet (Löfberg, 2008). För att ge vår 

undersökning validitet är detta något som vi har i åtanke och vi har därför valt att endast använda 

oss av resultat från Löfbergs avhandling som speglar det virtuella rummet i helhet med fokus på 

känslan att vara anonym. Resultat från Löfbergs avhandling som rör ungdomars samtalsämnen med 

tillhörande samspelmönster inom chattforum är resultat som vi kommer att utesluta från vår 

undersökning. 

 

Det andra forskningsprojektet som kommer att presenteras heter ” Digitala erbjudanden- Ungas 

erfarenheter av information, stöd och samspel med vuxna online” av Löfberg och Aspán (2010). 
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Forskningen utfördes vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, bland 

unga mellan 13-18 år. Undersökningen genomfördes via online-intervjuer, och består av 

analyserade chatt-kommunikationer och mailkontakter mellan de unga användarna och de vuxna 

stödgivarna på hemsidorna tjejzonen.se, UMO.se och killfrågor.se Alla hemsidorna är producerade 

av vuxna och hemsidornas syfte är att ge tillgång till kvalitetssäkrad information, samt att ge unga 

stöd och råd i form av chatt och email, detta speciellt på hemsidorna tjejzonen.se och killfrågor.se 

(Löfberg & Aspán, 2010). 

 

Forskningens resultat beskriver hur unga som befinner sig online upplever det bemötande de får av 

stödgivarna när de vänder sig till dem med allt från funderingar och svårigheter till det allt mer 

vardagliga pratet. Forskningsresultatet visar ungas syn på sina egna möjligheter när de 

kommunicerar eller söker information om känsliga frågor online. De ovanför nämnda 

organisationerna används av unga för att ta reda på eller uttrycka vad de upplever som intima, 

känsliga eller svåra frågor i sin vardag (Löfberg & Aspán, 2010). De kan åtnjuta av vuxnas hjälp 

och råd utan att egentligen behöva komma i ögonkontakt med andra människor . 

 

Anonymitet är en av de viktigaste anledningarna till varför unga väljer att söka hjälp och råd i form 

av chatt och mail, detta mest på grund av att vara anonym betyder att unga kan bibehålla sin 

integritet, samt kan man själv ha kontroll över situationer och samtal som äger rum i realtiden utan 

att slippa känna sig utelämnad eller dömd av en annan människa. Genom att osynliggöra sin fysiska 

kropp, värderingar av miljö och så vidare kan man synliggöra sig själv, det vill säga att man vågar 

fråga och uttrycka sig mer än i det fysiska rummet (Löfberg & Aspan, 2010).   

 

Forskningens resultat visade sig att i flera fall hänvisades de unga med svåra problem tillbaka till att 

söka stöd i det fysiska rummet (Löfberg och Aspán, 2010). Detta mest på grund av att stödsökande 

skulle komma i kontakt med någon vuxen som de skulle kunna prata med för att kunna gå vidare 

och få den vården som de behöver (Löfberg och Aspán, 2010). 

Vi kommer att illusterara med ett exempel från tjejzonenens chattkväll, som även har tagits som 

exempel i projektet ” Digitala erbjudanden- Ungas erfarenheter av information, stöd och samspel 

med vuxna online” för att göra detta tydligare (2010: 81): 

 

Stödkontakt: Var bor du någonstans? 

Stödsökande: Hurså? 

Stödkontakt: Vill gärna skicka dig en länk så du får prata med någon öga mot öga. 
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I vår undersökning står dock volontärernas synpunkter i fokus, inte ungas som i Löfberg & Aspán 

forskningsprojekt (2010). 

 

En annan studie som behövs lyftas fram heter ” Children`s experiences with chat support and 

telephone support” (2009) skriven av Fukkink och Hermanns. Studien genomfördes i Holland och i 

den här rapporten behandlas detta som internationell studie. 

 

En kvantitativ studie utfördes av en organisation som heter Dutch kindertelefoon, som erbjuder barn 

och ungdomar mellan 8-18 års ålder telefonhjälp och även vid sidan om som onlinehjälp i form av 

chatt. En kvantitativ studie i detta sammanhang innebar att ungas välmående mättes med siffror från 

skala ett till nio, ett när man mår som värst och nio när man mår som bäst (Fukkink & Hermanns, 

2009). Även denna organisations verksamhet är baserad på volontärer som blir stödpersoner till 

unga under chattens gång. 

 

Forskningens syfte var att komma fram till hur telefonhjälpen och chatt förbättrar och påverkar 

ungas välmående, dessutom även hur deras problem som de hade från början har ändrats. Detta 

efter en månads användning av telefonhjälp eller chatt (Fukkink & Hermanns, 2009: 760). För att 

nå resultatet ställde forskarna frågor till unga innan och efter att hade fått telefon-eller chatthjälp. 

Därefter jämfördes 902 samtal statistiskt, 339 samtal av de analyserades i from av chatt och 563 via 

telefonhjälp (Fukkink & Hermanns, 2009). 

 

Forskningens resultat visade att chatt användes mer för att få stöd än information, och en 

genomsnittlig chatt tog cirka en halvtimme. Däremot tog ett genomsnittligt telefon-stödsamtal cirka 

åtta minuter (Fukkink & Hermanns, 2009). Dock är det viktigt att ställa sig lite kritisk till resultatet 

då det är ett faktum att det tar längre tid att skriva än att prata. I studien kom forskarna även fram till 

att onlinehjälp i form av chatt var lite mer effektivt på både att förbättra ungas välmående och även 

att minska upplevda problem än via telefonhjälp (Fukkink & Hermanns, 2009). 

 

Organisationerna som vi har undersökt för en statistik på de vanligaste anledningarna till varför 

ungdomar väljer att chatta på deras chatt. Dock har organisationerna som vi har undersökt har tyvärr 

inte utfört någon undersökning i form av frågeformulär till de unga som använder deras onlinehjälp, 

därför har vi ingen statistik på välmående hos ungdomar före och efter att dem chattat. Dessutom 

visar statistiken vika frågor som uppkommer och vilka som är vanligast. Därför valde vi att använda 

studien ” Children`s experiences with chat support and telephone support” (2009) av Fukkink och 

Hermanns, som i sin forskning har bevisat att onlinehjälp i form av chatt ger resultat, det vill säga 
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att ungdomars välmående förbättras efter att de hade använt chatten. Uppföljningsbristen gäller 

dock inte när det kommer till volontärernas personliga stödkontakter. 

 

När vi hade läst in oss på tidigare forskning fanns det fyra begrepp som var återkommande. Dessa 

fyra begrepp var onlinehjälp, välmående, identitet och integritet. Efter att vi hade kodat och 

analyserat vårt insamlade material från våra intervjuer med de åtta informanterna kom vi fram till 

att även våra informanternas svar kunde kopplas och kodas efter dessa fyra begrepp. Vi kommer att 

presentera begreppen var för sig för att tydliggöra begreppen, men det är viktigt att poängtera att vi 

anser att begreppen har en påverkan och koppling till varandra. 

2.1 Onlinehjälp 
 

I vår undersökning vill vi ta reda vilka fördelar och svårigheter den finns med att hjälpen utförs 

online i form av chatt.  Det är därför viktigt att vi definierar vad vi menar med onlinehjälp. Enligt 

Svenska Akademins ordlista definieras online som ”direktanslutning till Internet” (2011, SAOL).  

Onlinehjälp är en hjälpform som sker online och i denna studie fokuserar vi på onlinehjälp som 

utförs i form av chatt. Detta leder oss till begreppet chatt. Vi definierar begreppet chatt efter 

Svenska Akademins ordlista (2011, SAOL), där chatt definieras som ”Skriftlig dialog i realtid 

mellan användare på Internet”.  Chatt är en direkt kommunikation som sker i realtid i det virtuella 

rummet. I organisationerna vi undersökt sker chatten i form av en vertikal relation som innebär att 

det sker en kommunikation mellan en vuxen och ett barn (Frønes, 1995).  Vertikal relation utmärks 

av att den vuxna personen har en utbildande roll gentemot barnet. Onlinehjälpen i vår undersökning 

utförs av utbildade volontärer som genom chatt kan rådgiva och stötta ungdomar som söker hjälp i 

det virtuella rummet. Löfberg (2008) menar att det enda man behöver när man vill inträda det 

virtuella rummet är Internet. Då det endast behövs en dator med internetuppkoppling anser vi att 

detta gör onlinehjälpen i form av chatt lättillgänglig för alla ungdomar som vill söka sig dit. 

2.2 Välmående 
 

Då våra organisationer vi undersöker arbetar med onlinehjälp för ungdomar i form av chatt med 

syftet att förstärka och förbättra ungdomars välmående är det viktigt att vi definierar begreppet 

välmående. Då välmående är ett svårdefinierat begrepp kommer vi att börja med att definiera ohälsa 

enligt en utredning kring ungdomars psykiska ohälsa som finns tillgänglig på statens offentliga 

utredningar (SOU, 2006). Ohälsa i sig är ett brett begrepp som kan vara allt från magont till 

psykiska sjukdomar. Vi kommer att definiera ohälsa med fokus på ångest, oro, ängslan och 

nedstämdhet såväl som psykisk sjukdom i form av depression. Utifrån denna definition av ohälsa 

kommer vi nu att definiera välmående. Vi definierar välmående som ett psykiskt tillstånd då man 
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inte upplever ångest, oro, ängslan, nedstämdhet eller depression utan då man upplever ett välbehag 

och en psykisk tillfredsställelse. Barnombudmannen (2005) rapporterar att den psykiska ohälsan har 

ökat oroväckande mycket hos ungdomar mellan 15-19 år. Rapporten visar att väntetiderna är långa 

och för att få tid för ett första bedömningssamtal hos BUP kan det ta upp till tre månader. I 

rapporten framkommer att alla barn och ungdomar skulle behöva ett stödsystem runt sig som är ett 

relevant stöd och arbetar förebyggande mot ungdomars ohälsa.  

Volontärerna som arbetar som stödgivare på organisationerna vi har undersökt genomgår en 

utbildning innan de får börja arbeta. Utbildningen består av flera teman som innefattar ämnen som 

rör problem som kan uppstå och orsaka ohälsa hos ungdomar. Ämnena rör bland annat hedersvåld, 

mäns våld mot kvinnor, HBTQ-kunskap och våldtäkter. Dessa organisationer är ett väldigt bra 

exempel på hur ett stödsystem kan se ut. Genom utbildningen volontärerna har fått kan 

organisationerna erbjuda ett bra och relevant stödsystem som är lättillgängligt. Med utbildade 

volontärer och ett lättillgängligt stödsystem kan organisationer arbeta förebyggande mot ungdomars 

ohälsa och förstärka ungdomars välmående. Alla ungdomar som chattar inom organisationernas 

hemsida har möjligheten att få en personlig stödkontakt. En stödkontakt är en volontär som man kan 

maila och chatta med privat utöver chattens öppna jourtider. 

2.3 Identitet 
 

Då organisationerna vi har undersökt vänder sig till målgruppen 13-23 år, vilket är den ålder då 

identitetsbildningen uppstår (Erikson, 1988) är det viktigt vi definierar begreppet identitet. Vi 

definierar begreppet identitet utifrån Stiers (2003) bok ”Identitet” där Stier definierar begreppet 

identitet som att vara samma person dag till dag, och från situation till situation (Stier, 2003) Vidare 

från begreppet identitet skriver Stier ”Varje individs identitet påverkas av och bör förstås utifrån 

samhällets betingelser, den sociala och kulturella omgivningen, livs- och utvecklingskriser, 

oförutsedda händelser och livserfarenheter”(Stier, 2003: 12). 

Som vi nämnde ovan så är det runtomkring åldern 13-23 år som identitetsbildningen uppstår, 

Erikson menar även att det är i denna ålder som det kan uppstå en identitetskris (Erikson, 1988). En 

identitetskris kan uppstå när ungdomar försöker finna en tydlig identitet och stabil jagbild, vilket då 

kan leda till att man som individ kan uppleva en känsla av ångest och förvirring (Erikson, 1988). 

Som vi nämnde under rubriken välmående, är en känsla av ångest ett av de symptom som rapporten 

om ungdomars psykiska ohälsa menar kan tyda på just ohälsa (SOU, 2006). 

Då ungdomarna som söker sig till organisationerna som erbjuder onlinehjälp i form av chatt är i 

åldern då identitetsbildningen sker och samtidigt är i åldern där det finns stor risk att de även 
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befinner sig i en identitetskris anser vi att identitet ett viktigt och centralt begrepp att synliggöra i 

vår studie. Då ungdomarna som söker sig till onlinehjälp i form av chatt befinner sig i åldern då de 

är riskzon för att befinna sig i en identitetskris kan volontärerna med deras rådgivande, stöttande 

och uppmuntrande spela en stor roll i ungdomarnas identitetsutveckling. 

2.4 Integritet 
 

Begreppet integritet innebär okränkbarhet, oberoende och frihet från inblandning eller obehörig 

påverkan från andra människor (2011, SAOL). I rapporten Digitala erbjudanden visar Löfberg och 

Aspán i sitt resultat i sin rapport att mötet i det fysiska rummet kan leda till förlorad integritet då de 

vuxna kan ta över situationen och handla bortom den ungas kontroll (Löfberg & Aspán, 2010). I 

onlinesammanhanget visar Löfbergs och Aspán resultatet att ungdomar upplever att vuxna ger 

information och lyssnar utifrån en mer jämlik nivå där de själva kan behålla kontrollen över sina 

egna liv. 

Vi anser att begreppet integritet är viktigt att presentera då integritet är viktigt när det kommer till 

ungdomars identitetsskapande. Integritet är som en personlig sfär som en individ har och 

upplevelsen av förlorad integritet kan uppstå när det finns andra människor som är närvarande. När 

unga använder sig av onlinehjälp har de möjlighet att undvika den fysiska miljön helt och hållet. 

Organisationerna som utför onlinehjälpen i form av chatt lovar ungdomarna anonymitet då 

ungdomar själva får välja vilka personliga uppgifter som kommer att presenteras. Inga uppgifter är 

obligatoriska för att unga ska kunna nå fram till chattverksamheten. Organisationerna har inte heller 

varken möjligheten eller rätten att göra en anmälan om ungdomen har blivit utsatt för ett brott. 

Stödsökande får själva välja vad chattsamtalet ska handla om och vilka ämnen som ska tas upp, 

ungdomarna har även möjlighet att när som helst lämna chattkonversationen och logga ut, detta i sin 

tur leder till kontroll över situation. 

Vi anser att begreppen har en påverkan och koppling till varandra då identitetsbildningen och 

ungdomars bevarade integritet kan påverka ungdomars välmående. Begreppet onlinehjälp var 

viktigt att tydliggöra då organisationerna som utför chattverksamheterna fungerar som ett 

stödsystem för att nå ungdomars välmående och riktar sig via den virtuella rummet till ungdomar 

som är i åldern då identitetsbildningen uppstår. 
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3. Teori 

3.1 Regioner och regionbeteende 
 

Goffman beskriver en teori som han kallar regioner och regionsbeteende. Inom denna teori talar 

Goffman om den främre regionen och den bakre regionen (Goffman, 2009). Den främre regionen 

är den region då andra tar del av din interaktion och ser dig agera. I den främre regionen måste 

individen därför alltid tänka på vad hen säger och gör då interaktion med andra personer sker i 

denna region. Inom den främre regionen råder det bestämda normer som individen bör upprätthålla 

och förkroppsliga (Goffman, 2009). Goffman kallar dessa normer för anständighetsnormer som 

skiljer som han i sin tur delar upp två undergrupper som han kallar för moraliska och 

instrumentella. De moraliska kraven innefattar regler om att inte ofreda andra och att visa respekt, 

här finns även regler om sexuell anständighet (Goffman, 2009).  De instrumentella kraven handlar 

om arbetsmoral och plikter. Skolan är ett exempel på en region där det finns instrumentella krav i 

form av att följa plikter som att vara tyst, lyssna på läraren och att inte svära. I den främre regionen 

finns även snygghetsnormer som innefattar bland annat kläder och smink. När du medvetet ska 

befinna dig i den främre regionen så tar du på dig en mask av smink och kläder för att upprätthålla 

dessa snygghetsnormer (Goffman, 2009). 

Den bakre regionen beskriver Goffman som den plats där man har möjlighet att bestrida de normer 

som man annars ska följa i den främre regionen (Goffman, 2009). I den bakre regionen kan 

individen koppla av, lägga av sin fasad och kliva ut ur sin rollgestalt (Goffman, 2009). Goffman 

beskriver även den bakre regionen som ett gömställe där vissa normer inte behöver upprätthållas 

utan där individen kan ägna sig åt vad den vill. Som Goffman beskrev den främre regionen som en 

region med snygghetsnormer som ska upprätthållas genom det som han kallar det en mask av kläder 

och smink kan individen i den bakre regionen ta av denna mask och vara sig själv (Goffman, 2009). 

Goffman beskriver även den bakre regionen som en region där språket är mer fritt, och där talan om 

sexualiteten är mer accepterad (Goffman, 2009). 

Det finns regioner som i ett visst sammanhang fungerar som en främre region och i andra 

sammanhang som en bakre region. Dessa regioner kan exempelvis vara ett hem, där hemmet är den 

främre regionen om man har gäster över, men är den bakre regionen när hemmet är tomt och man är 

ensam hemma.  
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3.2 Socialisationsprocessen 

  
I boken Kunskapssociologi- hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2011) 

skriver Berger och Luckmann att när individen föds så är han inte en samhällsmedlem utan 

individen kommer att genomgå en process i form av socialisering som i sin tur kommer att leda till 

att hen blir medlem av samhället. Genom sociala processer kommer individen att utveckla sin 

identitet (Berger & Luckmann, 2011). Berger och Luckmann skriver att människan genomgår en 

primär- samt en sekundär socialisation där början av processen är internalisering (2011). 

Internalisering innebär att man införlivar andra personers subjektiva åsikter eller handlingar som 

utförs som objektiva händelser och omvandlar dessa som subjektivt meningsfulla åsikter eller 

handlingar för en själv. 

 

I den primära socialiseringen internaliseras föräldrarnas värld som den enda världen, och det är 

även i denna värld som föräldrarna lär barnet rätt och fel (Berger & Luckmann, 2011). I den primära 

socialisationen börjar barnet även att identifiera sig med andra barn (Berger & Luckmann, 2011). 

Berger och Luckmann menar att samhälle, identitet och verklighet kristalliseras subjektivt under 

internaliseringsprocessen som är under samma process som språket internaliseras. Berger och 

Luckmann menar att språket är socialisationens viktigaste innehåll och dess viktigaste redskap 

(2011). Ingen individ internaliserar alla objektiva händelser som sker omkring en, utan den sociala 

kunskapsfördelningen avgör vad som internaliseras som subjektivt meningsfullt. Detta ger 

individen en känsla av att vara en del av samhället samtidigt som det ger en känsla av att man står 

utanför samhället. Detta innebär att det aldrig kommer att finnas en fullständig balans mellan den 

objektiva och subjektiva verkligheten under varken den primära eller den sekundära socialisationen 

(Berger & Luckmann, 2011). Under den primära socialisationen förekommer det inget 

identifikationsproblem då man som individ blir tilldelad sina signifikanta andra som är tillexempel 

barnets föräldrar och detta är något som barnet endast får acceptera (Berger & Luckmann, 2011). 

 

Den sekundära socialisationen följer efter den primära socialisationen och består av processer som 

leder en socialiserad individ som redan har format ett jag, in i nya sektorer av samhällets objektiva 

värld (Berger & Luckmann, 2011). I den sekundära socialisationen kommer den kristalliserade 

identiteten både vidmakthållas och omformas genom sociala relationer (Berger & Luckmann, 

2011). Här kan det uppstå problem för individen då individens redan internaliserade värld har en 

tendens att leva kvar och det kan uppstå en krock mellan den redan internaliserade verkligheten och 

den nya internaliseringen (Berger & Luckmann, 2011). För en del personer kan detta upplevas som 
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ett stort problem som är svårt att lösa. Den sekundära socialisationen kan beskrivas med 

undervärldar som finns under basvärlden från den primära socialisationen. Undervärldarna börjar 

internaliseras och exempel på dessa undervärldar är skolan och kompisarna. För att kunna 

internalisera dessa undervärldar krävs det att man som individ känner till bland annat tysta 

överenskommelser samt att man använder rätt språk som krävs för att få tillträda de olika 

undervärldarna samt för att bli accepterad (Berger & Luckmann, 2011). När barnet har passerat den 

primära socialisationen och befinner sig i den sekundära socialisationen så kan barnet upptäcka att 

den värld som barnet uppfattat som den enda världen inte är den enda. Risken finns även att barnet 

upptäcker att den värld som barnet har upplevt som den enda världen inte heller stämmer överrens 

med den uppfattning och status kring sina föräldrars värld som barnet antagit under sin uppväxt. Det 

kan då uppstå en kris då det kan vara svårt för barnet att hantera att den värld som föräldrarna 

presenterat på ett visst sätt och som barnet har tagit för givet inte ser ut på det presenterade sättet 

(Berger & Luckmann, 2011). Barnet kan då börja se sina föräldrar med andra ögon. Här blir 

institutionella funktionärer i form av exempelvis lärare av extra vikt för barnet då det är på väg att 

skapa sin egen värld. De institutionella funktionärerna är formella och anonyma och förmedlar en 

viss kunskap. Men för att lärarna ska kunna nå fram med sin information till den redan 

internaliserade individen krävs det pedagogik från läraren och motivation och vilja att ta in 

information från individen (Berger & Luckmann, 2011). 

4. Metod 
 
Vi har utfört en kvalitativ undersökning då vi vill få en djup förståelse inom fältet och ta del av 

informanternas, det vill säga volontärernas synsätt på fördelar och svårigheter med onlinehjälp via chatt. 

Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod då vi genom en öppen intervjuguide vill kunna ta del av 

intervjupersonernas upplevelser med onlinehjälpen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde att inte utföra 

en kvantitativ undersökning, då vi med vår undersökning ville ta del av volontärernas tankar och 

funderingar kring onlinehjälpen, ansåg att en kvalitativ forskning skulle ge oss större möjligheter till det. 

Vi har utfört en induktiv undersökning som innebär att vi började vår undersökning utan teorier, då vi 

istället började med att samla in information i form intervjuer. Därefter kodade och analyserade vi vårt 

material för att kunna hitta teorier som var relevanta till vårt resultat (Bryman, 2009).  

Den form av fallstudie som vi kommer att använda oss av är en kollektiv fallstudie då vi kommer att 

fokusera på själva onlinehjälpen men vi kommer att använda mig oss två fall, i form av två organisationer 

(Creswell, 2007). Då specifika fall inte går att generalisera till andra fall innebär detta att resultatet ej kan 

generaliseras till andra organisationer som hjälper ungdomar online i form av chatt (Creswell, 2007). 
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4.1 Urval 
 

För att kunna få svar på vår frågeställning har vi valt att undersöka två olika organisationer som utför 

onlinehjälp i form av chatt för ungdomar. Båda organisationerna är belägna i Stockholm men vi har valt 

att hålla organisationerna och volontärerna som arbetar på samtliga organisationer anonyma. Anledningen 

till detta är att få fram mer trovärdig information, samt att ingen av organisationerna möjligtvis skulle 

tjäna egen vinst på forskningsresultatet och inte heller göra någon skada för organisationernas 

verksamhet. Den andra anledningen till att vi väljer att hålla organisationerna anonyma är att det blev ett 

märkbart ökat intresse från organisationerna samt deras volontärer att delta i undersökningen när vi 

lovade dem anonymitet. 

 

Vi valde att intervjua åtta personer från de två organisationerna, då vi anser att åtta volontärers 

upplevelser och åsikter kring onlinehjälp i form av chatt kan ge oss en djup förståelse av fältet. Vi valde 

ut intervjupersonerna som hade varit delaktiga i organisationerna olika länge, bara för att få fram olika 

information, som i sin tur skulle leda till djupare och bredare svar på vår frågeställning.  

 

Vi valde ut tre organisationer som erbjuder onlinehjälp via chatt för ungdomar, för att sedan skicka ut ett 

mail till alla volontärer som arbetar som stödgivare inom organisationernas chattverksamheter. Detta 

ledde till att vi valde att utföra intervjuer med de åtta volontärer som var snabbast med att höra av sig 

med att de ville delta i undersökningen. Vi valde att utföra åtta intervjuer med informanter från olika 

organisationer för att vi skulle kunna få fram olika information som i sin tur skulle kunna återspegla 

onlinehjälp i form av chatt.  

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Till en början var vår grundtanke att undersöka tre olika organisationer, men när vi väl hade kommit i 

kontakt med dessa tre organisationer så valde en av de utvalda organisationerna att tacka nej till ett 

deltagande i undersökningen. Organisationen var inte intresserad att delta i undersökningen och ville de 

inte bidra med intervjupersoner, detta räknas som bortfall i den här studien. För bortfall 

räknas framför allt en vägran att överhuvudtaget delta i undersökningen (Bryman. 2009) 

 

Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi en förstudie. Detta i form av en testintervju med en volontär från 

en av organisationerna vi skulle undersöka, detta för att vara säkra på att vi inte hade missat en fråga eller 

ett ämne som kunde vara relevant information för vår undersökning. Vi lät även intervjupersonen i 

förstudien läsa igenom frågorna efter intervjun för att kunna komma med synpunkter på om det var något 

vi hade missat i vår intervjuguide, detta för att komma närmare till fältet, det vill säga, få en närmare bild 
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av området vi studerar, inklusive dess aktörer och aktiviteter (Aspers, 2007). Vi har i åtanke att vi inte 

kan lita enbart på testintervjuns framkomna svar (Aspers, 2007). Testintervjun utförde vi tillsammans, av 

anledningen att vi båda två skulle kunna ta del av förstudiens resultat för att därifrån kunna ha en 

diskussion kring intervjuguiden innan vi utförde de riktiga åtta intervjuerna. Testintervjun är inte med i 

denna uppsats. 

 

Vi använde oss av en tematisk öppen intervjuguide vilket innebär att vi framställde en intervjuguide som 

bestod av åtta teman som var grundade ur forskningens syfte (Aspers, 2007). Vi använde vår 

intervjuguide som grund till våra intervjuer, där alla frågorna i intervjuguiden ställdes under intervjuns 

gång, men där vi fritt kunde välja i vilken ordning vi ställde dem beroende på hur intervjun artade sig. I 

en tematiskt öppen intervjuform fick vi även möjlighet att ställa uppföljningsfrågor vilket var till fördel 

när vi upplevde att vi ville tydliggöra ett ämne eller ta reda på mer kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009). I uppsatsen bifogas även vår intervjuguide. 

 

Intervjuerna utfördes på ett café i centrala Stockholm. På grund av att vi är två personer som skriver 

denna uppsats delade vi upp intervjuerna och utförde fyra intervjuer var. Då vi inte deltog tillsammans på 

alla åtta intervjuer är det viktigt att ha med i åtanke att svaren från intervjuerna kan uppfattas på ett 

speciellt sätt av den som utförde intervjun, då tonläge och kroppspråk är något som bidrar mycket till hur 

svaren tolkas, och är något som går miste för den som inte var med på intervjun. Detta gäller alla åtta 

intervjuer vi utförde. För att undvika missförstånd innan vi började kodningen så valde vi att läsa igenom 

varandras transkriberingar från intervjuerna och diskutera svaren för att försäkra oss om att vi har tolkat 

svaren lika från alla intervjuer (Bryman, 2009). 

 

Val av rätt intervjuplats var oerhört viktigt för att undvika oljud och försämrad koncentrationsförmåga. 

Därför valde vi ett väldigt lugnt café beläget nära till T-centralen. Under intervjuerna användes ett 

ljudband, detta kan vara bra då man inte behöver anteckna under intervjuerna utan istället kan fokusera 

på informantens svar (Bryman, 2009). Dessutom ger inspelningar av intervjuer forskaren möjligheten att 

koncentrera sig helt och hållet till respondenternas kroppspråk samt fokusera på intervjufrågorna, som i 

sin tur leder till djupare och tydligare analysmöjligheter och resultat (Bryman, 2009).  Vi spelade in alla 

intervjuer, detta för att förminska risken för feltolkning samt ge möjligheter för att kunna utföra en 

kodning av det transkriberade materialet (Bryman, 2009). Här är det även viktigt att förklara att citaten 

som framkommer i resultatdelen har rensats av oss, detta för att underlätta det för läsaren. 

4.3 Etik 
 

Som forskare är det en regel och ett viktigt ansvar att man förhåller sig forskaretiken. Två av de fyra 
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etiska forskarkraven är att man alltid ska ha tillåtelse och samtycke av de ska vara med i 

undersökningen samt informera informanterna om studiens syfte innan intervjun (Heath, Brooks, 

Cleaver & Ireland, 2009, s.25). Vi hade redan fått tillåtelse och medgivande av våra informanter på 

att ställa upp på våra intervjuer vilket räckte eftersom ingen av dem var under 15 år och det därför 

inte behövdes deras föräldrars tillåtelse (Heath, Cleaver & Ireland, 2009). Vi frågade våra 

informanter om det kändes okej att vi spelade in intervjuerna, vilket samtliga informanter gav 

samtyckte till. Vi informerade sedan om vår studies syfte och förklarade för våra informanter att de 

när som helst fick avbryta intervjun samt att dom inte behövde svara om det var någon fråga som de 

ansåg vara känslig. Vi berättade även om konfidentialitetskravet, som innebär att vi lovar 

informanterna hundra procents anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi kommer att förhålla oss 

till konfidentialitetskravet genom att inte avslöja vilka organisationer är som vi har undersökt, samt 

hålla informanterna helt anonyma i vår undersökning. Nyttjandekravet innebär att vi endast 

använder vårt insamlade material till denna undersöknings ändamål, vilket vi kommer att förhålla 

oss till (Bryman, 2009, s.441). Då vi spelade in alla våra intervjuer så har vi valt att radera våra 

inspelningar efter att vi har transkriberat dem. 

4.4 Kodning 
 

När alla intervjuer var genomförda gjordes en gemensam kodning på alla intervjuer. Kodning innebär att 

man inleder i det empiriska materialet enligt definierade koder. Vi valde att utgå från ofokuserad kodning, 

dvs. att koderna växer fram under processen (Aspers, 2007). 

Den kodningsteknik vi valde att använda oss av var färgkodning, som innebär att texten delas upp i flera 

olika underrubriker i form av teman. I vår kodning blev det fem teman, och dessa är följande: fördelar, 

svårigheter, identitet, de vanligaste anledningarna och vidareslussling/ uppföljning. Alla rubriker fick var 

sin färg som gjorde att informanternas svar kring de fem olika teman vi hade blev tydliga (Aspers, 2007). 

Färgkodningen var även till stor hjälp i analysdelen där det var viktigt att återkomma till vissa svar för 

mer djupare och trovärdig analys. Under kodningsprocessen hade vi i åtanke att inte förlora eller missa 

viktig information som är kopplad till rapportens syfte och frågeställning (Bryman. 2009). 

5. Resultat 

5.1 Onlinehjälp 
 

Utifrån volontärernas svar kan vi klart och tydligt se att det finns en hel del fördelar med att hjälpen 

utförs online. Det finns även svårigheter med att hjälpen utförs just online. I Cecilia Löfberg och 

Aspáns rapport ”Digitala erbjudanden” (2010) visar Löfbergs resultat att ungdomar upplever den 

relativa anonymiteten som en betydelsefull och viktig fördel med onlinehjälp i form av chatt. I vår 
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undersökning kom vi även vi fram till att samtliga informanter ansåg att anonymiteten är främsta 

och viktigaste fördelen med att hjälpen utförs online. 

De två organisationerna vi har undersökt lovar ungdomarna anonymitet. Ungdomarna behöver 

varken ange ålder, kön eller bostadsort utan kan vara helt anonyma när de kommer in för att chatta 

med volontärerna på organisationernas hemsida. Volontärerna har tystandsplikt och har varken 

rätten eller möjligheten att göra en anmälan om ett brott har begåtts. Den lovade anonymiteten anser 

informanterna är den största fördelen med onlinehjälp i form av chatt.  

”Det allra bästa tror jag är just att man kan vara anonym, för att jag tror att det är så 

himla många som inte vågar ringa, eller komma förbi, just till kuratorer och sådant. 

Det kan vara något jobbigt som har hänt som kan kännas alldeles för jobbigt att prata 

om. Det kan vara mycket skuld och skam inblandat och så, och då tror jag att det kan 

vara så himla skönt att ha en skärm emellan, ingen vet vem man är och man kan 

aldrig springa på varandra på stan eller så. Så att jag tror att det är det som är det 

allra bästa med att det är online” 

Sju av våra informanter nämnde lättillgängligheten med onlinehjälp som en betydelsefull fördel. 

Löfberg menar att man kan använda sig av chatt var man än befinner sig så länge man har en 

internet. (Löfberg, 2008). Detta innebär att ungdomar kan få onlinehjälp hos de undersökta 

organisationerna var de än befinner sig så länge de har en dator med internetuppkoppling. 

”Man kan sitta i Kiruna och prata med oss, och man måste inte gå till en psykolog 

som kanske är mammas eller pappas kompis, eller din klasskompis mormor” 

I detta citat berättar informanten att småstäder i Sverige inte har lika stort utbud av 

hjälporganisationer för ungdomar som exempelvis Stockholm som är en storstad har. Informanten 

menar i citatet att i mindre städer är det stor chans att alla invånarna känner varandra, eller 

åtminstone känner till varandra, vilket kan leda till att som informanten uttrycket det, att psykologen 

kan vara mammas eller pappas kompis, eller ens klasskompis mormor. Då onlinehjälpen i form av 

chatt finns tillgänglig var du än befinner dig, samt erbjuder anonymitet för alla ungdomar som söker 

sig dit, kan ungdomar i småstäder såväl som i storstäder erbjudas rådgivning och stöd. 

Att ungdomarna får uttrycka sig skriftligt istället för muntligt är en fördel som lyfts upp i Löfbergs 

och Aspáns rapport ”Digitala erbjudanden” (2010).  Majoriteten av informanterna i vår 

undersökning svarade att ungdomarna som vänder sig till onlinehjälpen på deras organisationer har 

uttryckt att de upplever att möjligheten att få skriva istället för att prata är en fördel som de 

uppskattar. För att tydliggöra detta kommer ett exempel ur en av våra intervjuer. 
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”Några har sagt att dem inte kan prata med någon i verkligheten, tillexempel som min 

stödkontakt, hon har sagt att hon kan inte prata med någon om det vi har pratat om i 

verkligheten. Så hon tycker att det är skönt att kunna skriva det på datorn istället då 

hon har sagt- ”Det är inte lika smärtsamt för mig om jag skriver det istället för att 

säga det” 

Detta citat är taget ur en av våra informanters intervjuer där hon berättar vad hennes stödkontakt har 

skrivit till henne under en chattkonversation. Informantens stödkontakt uttrycker sig tydligt att det 

är behagligare för henne att skriva än om hon skulle behöva uttrycka sig muntligt. Att en kortare 

paus uppkommer i en chattkonversation är ingen konstigt, här ges utrymme för ungdomarna att 

reflektera och känna efter innan de svarar. De kan även lägga fokus endast på skrivandet och koppla 

bort faktorer som annars blir synliga i det fysiska rummet, som tillexempel röstläge, kroppspråk 

samt andra närvarande människor. Att få hjälp i form av chatt online skiljer sig från andra 

hjälpformer genom att chatt utförs ljudlöst i den virtuella världen, vilket även framkom som en 

fördel i informanternas svar. Det framkom även i intervjuerna att volontärerna själva upplever 

skrivandet som en fördel då även de får möjligheten att reflektera samt att ta reda på information 

kring svåra ämnen som diskuteras i chattkonversationen innan de svarar.  

I vår undersökning var vi intresserade av att ta reda på vad volontärerna upplever som svårigheter 

med att hjälpen utförs online. 

”Ja, det är väl det här med anonymiteten också faktiskt. Alltså om man tänker på om man sitter och 

pratar såhär med någon face- to face, då ser man ju ansiktsuttryck och kroppsspråk. Och man ser 

mer hur någon känner, men här har man bara bokstäver på en skärm, så vet man ju inte om 

personen är arg eller ledsen. Det är ju jättesvårt” 

Detta exempel är taget ur en av informanternas intervjuer men är något som samtliga övriga 

informanter även bekräftade. I den virtuella världen kan man inte ta del av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, röstläge och emotioner som vi individer vanligtvis är vana vid att tolka vid 

kommunikation i det fysiska rummet (Löfberg, 2008). Då man i det virtuella rummet utför 

kommunikation endast skriftligt kan det vara svårt att tolka hur den stödsökande mår. Informanterna 

berättade även att en ytterligare svårighet kan vara att ungdomar i åldern 13-23 år har väldigt olika 

sätt att uttrycka sig, detta kan leda till feltolkningar och missförstånd i kommunikationen. 

När organisationerna har jourtider arbetar två volontärer vid varje tillfälle. Vid jourtillfällena kan 

antalet ungdomar som loggar in på chatten för att få stöd och rådgivning variera väldigt mycket. 
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Verktyget organisationerna använder sig av är utformat med dialogfönster där volontärerna har alla 

stödsökande som de för en chattkonversation med i flera enskilda fönster. 

”Det blir ju ganska hoppigt. Det blir lite svårt att hålla koll när de skriver och att man 

hamnar rätt. Man kanske glömmer bort någon lite” 

Detta citat är taget ur en av informanternas intervjuer och är ytterligare en av svårigheterna som 

informanterna upplever kring att hjälpen utförs online.  

5.2 Välmående 
 

Organisationernas princip grundar sig på att det inte finns några dumma frågor, det finns inga 

problem som är för stora eller för små, allting ska tas på allvar. När vi började vår forskning om 

onlinehjälp i form av chatt var vi intresserade av att ta reda på vilka problem som är vanligast att 

ungdomar vänder sig till organisationerna för att chatta om.  

”Varje gång är det något nytt känns det som. Men mobbing är jättevanligt. Även om 

man har varit med om andra saker så pratar man gärna ofta om att det är svårt i 

skolan också, även om man har varit med om ett övergrepp. Ja, övergrepp är ganska 

vanligt. Och även incest, tyvärr” 

Genom detta svar från en av informanterna i en av intervjuerna fick vi reda på att problemen som 

ungdomarna kommer till organisationerna för att tala om, kan vara allt från problem i skolan till 

incest. De övriga informanterna bekräftade även att ungdomarna kan komma in på deras hemsidor 

för att berätta om sin dag, medans andra ungdomar kan ha blivit utsatta för ett allvarligt brott och 

söker sig till chatten för att de känner sig ensamma och uppgivna i situationen. 

När vi började vår undersökning var vi väldigt intresserade av att ta reda på om organisationerna 

som utför onlinehjälp i form av chatt fungerar som mellanlänk mellan olika institutioner, som 

hjälper ungdomar att få den hjälp de behöver från olika slags specialister, som kuratorer, 

psykologer, polisen osv. Eller om onlinehjälpen fungerar mer som direkthjälp, där unga inte skickas 

vidare men däremot försöktes ge råd och tips med de kunskaper som är tillgängliga.  

”Vi har ju fått lära oss att inte skicka vidare det första vi gör, för dem har ändå valt att ska 

sig till oss, och inte söka sig till BUP. Det är oss de vill prata med, vi är bara volontärer, 

men dem har valt att komma hit och då kan dem känna att vi bara skjutsar iväg dem annars. 

Det tror jag är ganska smart, att man istället försöker fortsätta prata och kanske 

tillsammans kan komma på en lösning” 
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Vårt forskningsresultat visade att onlinehjälpen hos de två undersökta organisationerna fungerar 

som direkthjälp. Som framkommer i citatet är det viktigt för organisationernas verksamhet och 

volontärerna som chattar, att behålla kvar de stödsökande eftersom de stödsökande har valt att 

vända sig till just deras organisationer. Från rapporten från Barnombudsmannen som handlar om 

ungdomars ohälsa, poängterar Nyberg att alla barn och ungdomar skulle behöva ha ett stödsystem 

runt sig, som fungerar som ett relevant stöd och arbetar förebyggande mot ungdomars ohälsa 

(Barnombudsmannen, 2005). Av volontärernas svar från intervjuerna kom vi fram till att 

organisationerna fungerar som ett relevant stödsystem, där deras avsikt är att ge direkthjälp för att 

nå ungdomars välmående.  

Det visade sig även av resultaten att alla stödsökande erbjuds möjligheten att få en personlig 

stödkontakt. En stödkontakt är en volontär som ställer upp genom chatt på överenskomna tider 

utanför jourtiderna. Den stödsökande har även möjlighet att ha mailkontakt med sin stödkontakt 

under veckorna. I Fukkink och Hermanns undersökning ”Children´s experiences with chat support 

and telephone support” (2009) fick forskarna ett resultat som visade att ungdomars välmående 

förbättras och deras upplevda problem minskas när dem använt onlinehjälp i form av chatt. 

5.3 Identitet 
 

Organisationerna vi har undersökt vänder sig till ungdomar i åldern 13-23 och är den ålder då 

identitetsbildningen uppstår. Under identitetsbildningen skapar sig ungdomar en egen identitet och 

jagbild, vilket kan innebära att det kan uppstå en identitetskris som medför en känsla av förvirring 

och ångest (Erikson, 1988). 

”Om de kommer med frågor då kan man ju ställa motfrågor. Så att de själva inser att 

jag kanske tänker lite konstigt när jag tycker att jag är knäpp. Alltså att man inte bara 

säger att -du är inte knäpp. Det är ju viktigt att dem kommer fram till det själva. Vi 

bekräftar även för ungdomarna att dem inte är ensamma i det här och att det inte alls 

är konstigt” 

I detta citat kan man tydligt se hur volontärerna tar identitetsbildningen på allvar då de försöker få 

ungdomarna att själva komma fram till vem dom är och att det är normalt att känna sig förvirrad 

och att dem inte är ensamma. 

I boken ”Barn och Ungdomspsykologi” (2001) av Evenshaug och Hallen skriver författarna att 

ungdomar utsätts för stora fysiologiska förändringar och många nya krav och förväntningar från 

vuxenvärlden och samhället. Detta medför att ungdomar försöker uppnå en känsla av samhörighet, 
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och kämpar med frågor om vad de vill bli och hur de ska passa in i samhället. I identitetsbildningen 

ställs ungdomar inför många valsituationer som rör utbildning, yrke, moral och synen på sig själv 

som man eller kvinna. Alla dessa valmöjligheter kan skapa en känsla av stress hos unga. 

”Stress, stressade i skolan, känner sig utanför i skolan. För det är ju i den åldern som det 

kanske är jobbigt i skolan” 

Anledningarna till varför ungdomar vänder sig till hjälporganisationerna för att chatta med deras 

volontärer var många, men samtliga informanter var eniga om att förutom ångest och förvirring var 

stress, utanförskap och problem i hemmet var ett återkommande problem. Informanterna förklarade 

även i intervjuerna att de med sin erfarenhet och kunskap kunde komma med lugnande och 

stöttande ord till ungdomarna. Vidare berättade informanterna att det var vanligt att ungdomarna 

tackade för pratstunden och talade om att dem nu mådde bättre och kände sig lugnare efter fått ha 

ventilerat stressen till volontärerna. När ungdomarna vänder sig till deras organisationer med 

problem som känslan av utanförskap, upplyser volontärerna ungdomarna om att det är många som 

känner samma sak och att det inte alls är konstigt att känna så. Då känslan av samhörighet är viktig 

under identitetsbildningen menar volontärerna att det är oerhört viktigt att bekräfta ungdomarnas 

känslor, som kan förebygga en identitetskris. 

 

Löfberg menar i sin avhandling ”Möjligheternas arena” att kroppen och hur den uppfattas av andra 

är en viktig identitetsmarkör i det fysiska rummet, Löfberg poängterar att skillnaden mellan det 

fysiska och det virtuella rummet är att kommunikationen inte längre styrs av dessa 

identitetsmarkörer i det virtuella rummet. Detta leder till att barn och unga upplever större frihet att 

uttrycka sig i det virtuella rummet (Löfberg, 2008).  

 

”De behöver inte ange ålder, kön eller någonting. Det är helt anonymt på det sättet.” 

 

Som citatet från en av våra intervjuer visar så behöver inte ungdomarna ange personuppgifter som 

exempelvis ålder och kön. När individer utformar sin könsidentitet, påverkas individerna av att det i 

samhället de befinner sig i ständigt konstrueras sociala och kulturella distinktioner. Detta leder till 

att det endast finns två specifika könsroller, manligt och kvinnligt att välja mellan (Stier, 2003). Till 

manligt och kvinnligt hör rådande normer som innebär att det finns krav från samhället hur man ska 

agera som man eller kvinna. Majoriteten av våra informanter bekräftade att de vanligtvis inte 

brukade frågade ungdomarna vilket kön de har, då de anser att kön inte är lika centralt i det virtuella 

rummet som i det fysiska rummet. Det virtuella rummet ger ungdomarna möjlighet att hålla sina 

identitetsmarkörer anonyma vilket leder till att dem inte behöver leva upp till de rådande normer 

som finns i samhället. 
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5.4 Integritet 

 

Integritet är viktigt för ungdomar då de befinner sig i identitetsbildningen.  I vårt resultat berättade 

informanterna att deras uppgift är att inte döma, utan istället stötta och visa förståelse för ungdomar 

som har sökt sig till organisationernas hemsidor. Då ett möte i form av ansikte mot ansikte kan 

definieras som en situation som kan kännas otrygg av olika anledningar, kan mötet i det virtuella 

rummet innebära att ungdomar kan uttrycka sådant som kan upplevas som jobbigt, utan att känna 

skam eller bli dömda (Löfberg & Aspán, 2010). 

”Det är att, jag tänker att steget till att söka professionell hjälp och sitta face to face med 

någon kan vara väldigt stort, och det kan vara lite läskigt, just att det är mycket tabubelagda 

ämnen som sexuella övergrepp eller ätstörningar, eller misshandelsgrejer. Att det kan vara 

tabu, man ska inte visa upp det och man ska inte prata om det, för att nu vet ju du vem jag 

är, för nu har ju jag blottat mig för dig” 

Att ta det stora klivet att gå till en kurator eller en psykolog och prata om det som känns jobbigt kan 

kännas oerhört svårt. Som vår informant uttrycker kan det finnas ungdomar som inte vågar gå till en 

kurator då det kan upplevas som obehagligt. Enligt volontärerna har kuratorerna en anmälningsplikt 

mot unga om hen har utsatts för ett brott, vilket kan vara en av anledningarna till varför vissa 

ungdomar inte vill eller vågar gå till en kurator. Löfberg och Aspán menar att ungdomar kan 

uppleva en förlorad integritet när ett möte ansikte mot ansikte med en vuxen uppstår (Löfberg & 

Aspán, 2010). I ett sådant möte kan även ungdomar uppleva en förlorad kontroll över situationen, 

då en vuxen kan agera utan ungdomarnas samtycke. Redan i början av chattkonversationerna 

mellan ungdomarna och volontärerna inleder volontärerna med att upplysa om att de har 

tystandsplikt och att samtalet kommer att stanna mellan dem. Volontärerna berättade att de själva 

ser sin roll ofta som coach men även som kompis, där det viktigaste är att inte döma, utan istället 

lyssna och visa förståelse. Detta ger ungdomarna en känsla av en mer utjämnad maktstruktur, vilket 

leder till att ungdomarna kan behålla kontrollen över situationen och därmed behålla sin integritet 

(Löfberg & Aspán, 2010). 

I det virtuella rummet behöver ungdomarna inte oroa sig för hur omvärlden ska reagera på deras 

känslomässiga uttryck (Löfberg & Aspán, 2010). 

”Här kan dem ju gråta, för vi ser ju inte bakom skärmen, det tror jag vissa tycker är skönt. 

Känslorna kan ta över, för jag ser ju inte om dem gråter eller har sönder något” 
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Som vi presenterat tidigare i vårt resultat anser volontärerna att det är en svårighet att de i det 

virtuella rummet inte kan ta del av ungdomarnas kroppsspråk och emotioner. Samtliga volontärer 

uttryckte att det virtuella rummets villkor inte bara behöver vara en svårighet, utan kan vara till en 

stor fördel för ungdomarna. Som citatet visar behöver ungdomar inte känna en rädsla eller skam för 

att uttrycka sina känslomässiga uttryck, då det inte finns en inblandning av andra människors 

närvaro. 

När det kommer till integritet är det viktigt för ungdomar att behålla kontrollen över situationen, det 

finns även en oro för hur vuxna i det fysiska rummet kan reagera och agera på det som har hänt. I 

det virtuella rummet kan ungdomarna vara helt anonyma och undvika närståendes inblandning 

(Löfberg & Aspán, 2010).  

”Utan dem kan pröva åsikter och tankar, mot någon vuxen och få reaktioner och se vilka 

reaktioner som kan komma. Och att de får lite övning och pepp, att det var nog inte så 

farligt att söka hjälp, och dem blev inte arga för att det här hade hänt. Sen tror jag att det är 

bra för att det inte behöver synas för mamma och pappa och kompisar att dem söker hjälp” 

Enligt citatet menar vår informant att det kan kännas bra för ungdomarna att varken föräldrarna 

eller vännerna behöver få veta att dem söker hjälp. Som vår informant berättar kan det virtuella 

rummet användas som en testarena där de kan vara anonyma och dela med sig av sina problem, för 

att se vilka reaktioner som kan komma. Då de är anonyma kan de hela vägen behålla kontrollen, 

och behöver aldrig oroa sig för en förlorad integritet då de vuxna aldrig kan agera bortom de ungas 

kontroll. 

6. Diskussion 
 

Vår första frågeställning i vår undersökning var: Vad anser volontärerna att det finns för fördelar 

och svårigheter med att hjälpen utförs online? Vårt syfte med vår undersökning var att utifrån 

volontärernas perspektiv ta reda på vad det finns för fördelar och svårigheter med onlinehjälp i form 

av chatt. Vår andra frågeställning var: Hur anser volontärerna att de med hjälp av 

organisationernas chattverksamheter kan bidra till ungdomars välmående? Vår sista frågeställning 

var: Vad anser volontärerna är de vanligaste problemen ungdomarna har som söker sig till 

onlinehjälp i form av chatt? Vi ville även i vår undersökning ta reda på vilka problem som var de 

vanligaste anledningarna till varför ungdomar sökte sig till deras organisationer. Löfberg har i sin 

rapport kommit fram till att ungdomar upplever den relativa anonymiteten som en betydelsefull och 

viktig fördel med onlinehjälp i form av chatt (Löfberg, 2008). Samtliga informanter i vår 

undersökning var eniga om att anonymiteten är den främsta anledningen till varför ungdomar söker 
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sig till onlinehjälp i form av chatt. När vi hade kommit fram till vårt resultat kring vilka fördelar och 

svårigheter det virtuella rummet medför, försökte vi att hitta en teori som kunde förklara resultatet. 

Efter att ha läst boken ”Jaget och maskerna” (2009) av Goffman kom vi fram till att Goffmans teori 

om regioner och regionsbeteende var en relevant teori att applicera på vårt resultat om volontärernas 

upplevelser kring fördelarna och svårigheterna med onlinehjälp i form av chatt. Goffman beskriver 

en teori om två olika regioner, den främre regionen och den bakre regionen. Det fysiska rummet kan 

ses som den främre regionen där andra människor är närvarande och där det finns rådande normer 

som individen bör följa och förkroppsliga (Goffman, 2009). I den främre regionen råder även 

snygghetsnormer, som kan jämföras med att individen tar på sig en mask i form av kläder och 

smink då hen medvetet ska befinna sig i den främre regionen. Då vår studie fokuserar på 

volontärernas perspektiv på ungdomars välmående kommer våra exempel från den främre regionen 

röra situationer då ungdomar interagerar med vuxna.  Exempel på den främre regionen i form av det 

fysiska rummet där ungdomar interagerar med vuxna människor kan vara skolan, ungdomsgårdar 

och hemmet. De rådande normer som Goffman talar om i sin teori kan jämföras med det som 

Löfberg kallar för identitetsmarkörer i sin avhandling ”Möjligheternas arena” (2008). Löfberg 

menar att identitetsmarkörer styr kommunikation i det fysiska rummet.  

 

Goffman beskriver den bakre regionen som en plats där individen kan lägga av sin mask och vara 

sig själv. Vi anser att det virtuella rummet kan ses som den bakre regionen där normer från den 

främre regionen inte längre råder, här kan individen ta av sin mask och vara sig själv samt uttrycka 

sig fritt. Vårt resultat visade att ungdomar inte behöver känna en rädsla eller en otrygghet för att 

uttrycka sina känslomässiga uttryck online då inga andra människor är fysiskt närvarande i det 

virtuella rummet. Goffman beskriver den bakre regionen som ett gömställe där individen kan ägna 

sig åt vad den vill (Goffman, 2009). Organisationerna lovar ungdomarna anonymitet, vilket 

informanterna ansåg vara den främsta fördelen för ungdomarna när det kommer till onlinehjälp i 

form av chatt. Det som Goffman kallar för gömställe anser vi kan jämföras med organisationernas 

chattverksamheter, då inga identitetsmarkörer existerar och där ungdomar har rätten att vara helt 

anonyma och kommunicera med volontärerna om vad de vill. Det är viktigt att poängtera att detta är 

vår egen koppling till Goffmans teori om regioner och regionbeteende, och vår koppling mellan det 

virtuella rummet och den bakre regionen, är en koppling som Goffman kanske själv inte skulle välja 

att göra. Detta för att Goffman menar att andra personer kan vara fysiskt närvarande även i den 

bakre regionen, vilket är något som inte stämmer överrens med vår beskrivning av det virtuella 

rummet. 

 

Informanterna själva ansåg att det faktum att man i den bakre regionen, i detta fall det virtuella 
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rummet inte kan ta del av kroppspråk, röstläge och emotioner är den främsta svårigheten för 

volontärerna själva som stödgivare. Detta gör det virtuella rummet till en bakre region där 

stödsökarna har lättare att uttrycka sig, men där stödgivarna kan ha svårt att tolka hur de 

stödsökande verkligen mår i det fysiska rummet. 

 

Då vår undersöknings resultat baseras på åtta volontärernas perspektiv kring vilka problem 

ungdomarna som vänder sig till deras organsationer har, kan detta innebära att det kan finns många 

fler anledningarna som vi har missat. Erikson (1988) menar att det under identitetsbilningen kan 

uppstå en identitetskris när individen försöker skapa en egen identitet och jagbild, denna 

identitetskris kan medföra känslor av ångest och förvirring Ungdomarna som söker sig till 

organisationernas chattverksamheter är i åldrarna 13- 23 år, vilket är den ålder då identitetsbilningen 

uppstår (Erikson, 1988). Vårt resultat visade att känslor av ångest och förvirring, bråk i hemmet 

samt utanförskap var tre av de problem som volontärerna berättade att ungdomarna uttrycker som 

de mest återkommande problemen när dem söker sig till organisationernas chattverksamheter. Då vi 

inte har med ungdomarnas perspektiv utan endast volontärernas perspektiv kan vi inte med säkerhet 

veta om känslorna av ångest och förvirring verkligen rör sig en identitetskris. Då ungdomarna som 

vänder sig till organisationerna är i åldern 13-23 år anser vi att en identitetskris kan ses som en 

betydelsefull förklaring till varför ungdomar upplever ångest och förvirring, vi väljer därför att det 

förklara utifrån en teori om hur en identitetskris kan uppstå under identitetsbildningen.  Berger och 

Luckmann har en teori om socialisationsprocessen som vi anser är en relevant teori om varför en 

identitetskris kan uppstå. Vi kommer även att försöka förklara en av anledningarna till varför bråk 

och problem i hemmet kan uppstå genom Berger och Luckmanns teori om socialisationsprocessen 

(2011). Berger och Luckmann menar att klivet från den primära socialissationen till den sekundära 

socialissationen kan innebära att det kan uppstå problem då individens redan internaliserade värld 

har en tendens att leva kvar och det kan uppstå en krock mellan den redan internaliserade 

verkligheten och den nya internaliseringen (Berger & Luckmann, 2011). Denna krock kan medföra 

en känsla av ångest och förvirring. I vårt resultat kom vi fram till att problem i hemmet och bråk 

med föräldrarna var ett av de mest återkommande problemen ungdomarna ville prata om med 

volontärerna. Då den sekundära socialissationen uppstår kan de unga upptäcka att den värld som de 

har internaliserat som den enda världen, kanske inte ser ut så som föräldrarna har presenterat den, 

detta kan medföra en kris (Berger & Luckmann, 2011). Denna teori ser vi som en möjlig förklaring 

till varför det kan förekomma så mycket bråk i hemmet mellan ungdomarna och deras föräldrar.  

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) utsätts ungdomar för stora fysiologiska förändringar samt 

många nya krav och förväntningar från vuxenvärlden och samhället. Detta medför att ungdomar 

försöker nå en känsla av samhörighet. I vårt resultat visade det sig att många ungdomar  vände sig 
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till organisationernas chattverksamheter på grund av de kände sig ensamma och utanför. Känslan av 

att vara ensam och utanför kan förklaras utifrån socialisationsprocessen (Berger & Luckmann, 

2011). De menar att en individ inte kan internalisera alla objektiva händelser som sker omkring en, 

utan det är den sociala kunskapsfördelningen som avgör vad som internaliseras som subjektivt 

meningsfullt. Berger och Luckmann menar vidare att detta kan skapa en känsla av att man befinner 

sig i samhället samtidigt som det kan ge en känsla av utanförskap (2011).  

 

Vi kom i vårt resultat fram till att volontärerna anser att de kan bidra till ungdomars välmående 

genom att stötta, lyssna och rådgiva ungdomarna med hjälp av den kunskap de fått i form av en 

utbildning innan de börjar arbeta som stödgivare. Då Berger och Luckmann i sin teori klargör hur 

viktiga personerna som de kallar institutionella funktionärer är för ungdomarna under 

socialisationsprocessen, kommer vi att presentera den teorin då vi tycker att det av relevans till vår 

undersökning, då vi anser att de institutionella funktionärerna kan jämföras med volontärerna som 

arbetar för ungas välmående inom de två undersökta organisationerna.  Berger och Luckmann 

menar att institutionella funktionärer är väldigt viktiga för dem unga i den sekundära 

socialisationsprocessen, och menar att institutionella funktionärer kan vara exempelvis lärarna i 

skolan. Genom att ha tagit del av Berger och Luckmanns teori tolkar vi att de institutionella 

funktionärerna roll skulle kunna ses som volontärernas roll, då även volontärerna är anonyma och 

fyller den roll att förutom att förmedla en viss kunskap till ungdomarna, är att finnas där och stötta 

(Berger & Luckmann, 2011). För att funktionärerna ska nå fram med sin information till den redan 

internaliserade individen krävs det pedagogik från funktionären och motivation och vilja att ta in 

informationen från individen (Berger & Luckmann, 2011). Detta kopplar vi till att volontärerna 

inom de undersökta organisationerna genomgår en utbildning kring specifika teman, samt att de lär 

sig hur de på bästa sätt ska kunna nå fram till ungdomarna i den virtuella världen innan de börjar 

arbeta. Då resultatet även visade att ungdomarna söker sig till de undersökta hjälporganisationerna 

frivilligt, kan vi koppla frivilligheten till vad Berger och Luckmann beskriver som motivation och 

viljan att ta information. 

 

I vårt resultat kom vi fram till att volontärerna ansåg att anonymiteten, tillgängligheten och 

möjligheten att uttrycka sig i skrift är de tre viktigaste fördelarna med att hjälpen utförs online i 

form av chatt. Dessa tre fördelar stämmer överrens med det resultat som Löfberg i sin avhandling 

(2008), samt de resultat Löfberg tillsammans med Aspán kommit fram till i sin rapport om 

onlinehjälp (2010). Den viktigaste olikheten mellan vårt resultat om onlinehjälp i form av chatt och 

det resultat Löfberg och Aspán (2010) kommit fram till i sin rapport handlar om onlinehjälpen som 

direkthjälp eller mellanlänk. I vårt resultat kom vi fram till att  volontärerna ansåg att 
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organisationerna de arbetar på fokuserar på att behålla de stödsökande som söker sig till deras 

organisationer, och agera som en direkthjälp. Däremot visade det sig i Löfberg och Aspáns 

forskningsresultat att de hjälporganisationer de undersökt, agerar mer som en mellanlänk mellan 

ungdomar och institutionerna i det fysiska rummet. Dock är det viktigt att poängtera att i vår 

undersökning lyfts endast volontärernas perspektiv fram kring onlinehjälp i form av chatt, medan 

Löfberg och Aspán lyfter fram både volontärernas men främst ungdomarnas perspektiv. 

 

Det faktum att vi endast har med volontärernas perspektiv är ett problem som har följt oss under vår 

undersöknings gång. Då onlinehjälpen finns till för ungdomarnas skull, och är till för att hjälpa till 

att nå ungdomarnas välmående är det även viktigt att ta del av ungdomarnas upplevelser kring 

onlinehjälpen. Detta är någonting vi saknar i vår studie. Vi har valt att inte ha med ungdomarna i vår 

undersökning, då det skulle vara oerhört svårt att få tag på ungdomar som använder sig av 

onlinehjälp i form av chatt då de är anonyma. Det skulle även innebära att vi skulle bryta mot 

etikens normer om vi intervjuade ungdomarna utan deras föräldrars samtycke. 

 
Som ett förslag till vidare forskning anser vi att det även är viktigt att ha med ungdomarnas åsikter 

respektive volontärernas synpunkter på onlinehjälp i form av chatt. Detta skulle ge en djupare 

förståelse för fältet, här skulle även stödgivare och stödsökare kunna ge förslag på hur man skulle 

kunna utveckla och förbättra onlinehjälpen i form av chatt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 Kan du berätta lite hur onlinehjälpen går till på er organisation? 

- Måste ungdomarna ange ålder och kön? – Hur ofta jobbar du? – Om du jobbar hemifrån, 

hur fungerar det? – Chattar man med fler personer samtidigt? Kan ungdomarna välja om 

de vill chatta med en man eller kvinna? 

 

 Kan du berätta hur ett vanligt samtal ser ut ungefär? 

- Hur inleds samtalet? – Hur avslutas samtalet? – Finns det möjlighet för ungdomarna att 

maila er efter samtalet för vidare kontakt? Finns det något sätt ni följer upp samtalen på? 

 

 Vad tycker du är det bästa med att det är just online som hjälpen utförs? 

 

 Vad tror du att ungdomarna tycker är bra med att det är just online? 

 

 Finns det någon svårighet med att det är just online? 

- Finns det något som är svårare med onlinehjälp än t.ex. telefonhjälp? 

 

 Kan du berätta om ett samtal där samtalet verkligen fick ett positivt slut? 

 

 Kan du berätta om ett samtal där du känner att samtalet gick mindre bra? 

 

 Har du någon gång fått en fråga som du känner att du inte kan svara på?  

– Hur agerar ni då? 

 

 Vad är de vanligaste anledningarna till att ungdomar tar kontakt med er? 

 

 Känner ni att onlinehjälpen fungerar som en direkthjälp eller mer som en plats där 

man kan få reda på vart man kan vända sig med sina problem? – T.ex. gynekolog, 

kurator, polisen? 

 

 Hur vet man när man bör rådgiva personen att gå till en kurator eller psykolog? 

 

 Är det något som du känner att du vill tillägga?  

– Kanske någonting som du känner att vi har missat att tagit upp? 


