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1.  Sammanfattning  

Detta projekt har haft som syfte att följa kommunikationen mellan 
brukare och tjänsteman via frågeformulär (mejlsvar) och chatt och 
undersöka dess förutsättningar det första året Socialrådgivningen 
på nätet var igång (maj 2013 - maj 2014).  
 
Arbetet har i huvudsak bestått har bestått av att sammanställa och 
analysera innehållet i kontakterna, både kvalitativt och kvantita-
tivt. Innehållet i chattarna är ingående analyserat genom närläs-
ning och tematisering av både vad deltagarna diskuterar, men 
också hur de gör detta. Jag har också genomfört deltagande obser-
vationer av projektmöten och arbetsmöten och i samband med 
dessa genomfört intervjuer med socialrådgivare. 
 
Under året registrerades 1529 kontakter. Resultaten1 visar att den 
genomsnittlige användaren uppger sig vara runt 30 år (medianål-
der 29, medelålder 32). Denna är oftare kvinna än man. Den van-
ligaste kontaktorsaken rör ekonomiskt bistånd men frågor om fa-
miljerätt bostad och relationer är också vanliga. Det är betydligt 
vanligare att kontakten rör vuxna än barn och unga. Rådgivningen 
består av både upplysning och stöd. Detta är delvis knutet till de 
två formerna för kontakt med socialrådgivningen som finns.  
 
Frågeformuläret medger endast svar på fråga medan chattarna be-
står av interaktion i realtid. De senare får betydligt oftare en stöd-
karaktär. Om vi tänker oss att stödjande rådgivning behöver en ut-
vecklad dialog är det i chattarna detta finns.  
 
Resultaten visar också att medborgarna är nöjda med rådgiv-
ningen, både att det går fort att komma i kontakt med rådgiv-
ningen men också med den hjälp rådgivningen erbjuder.  
 
 
 

  

                                                 
1 Inför läsningen av resultaten är det viktigt att notera att uppgifterna om mål-
gruppen är baserade på de uppgifter de anonyma medborgarna själva väljer att 
redovisa. 
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2.  Bakgrund  

Föreliggande rapport är slutrapporten för följeforskningsprojektet 
Socialrådgivning på nätet (Dnr 3.2-0594/2011) som följde pro-
jektet det (i) sista planeringsåret fram till publiceringen samt (ii) 
ett år framåt från det att tjänsten lanserades för medborgarna i slu-
tet av maj 2013.  
 
De senaste åren har sett en explosiv utveckling av tjänster och ge-
menskaper på Internet. Fler och fler offentliga organisationer och 
tjänster har sett både möjligheten och nödvändigheten av att fin-
nas online. Nationellt finns sedan flera år sjukvårdsrådgivningen 
1177.se och ungdomsmottagningen UMO.se, men det är stora 
skillnader mellan olika former av välfärdstjänster. De kommunala 
förvaltningarna har ofta inte lika utvecklade tjänster (Stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, 2015; 
Ingloff & Lautrup, 2016). 
 
Stockholms stad startade 2011 ett utvecklingsprojekt (Socialråd-
givning online, 2011) med syfte att undersöka möjligheterna för 
att lansera en en internetbaserad socialrådgivning. Socialrådgiv-
ningen skulle göra det lättare för medborgare att få information 
om socialtjänsten. Den skulle också skapa lägre trösklar för med-
borgare att komma i kontakt med socialtjänsten.  
 
Samtidigt som förberedelserna för lanseringen pågick skrev också 
två studenter (i samråd med följeforskningsprojektet) en magis-
teruppsats om stockholmares attityder till en socialrådgivning on-
line (Lund & Ginsburg, 2013). De var intresserade av att under-
söka den så kallade ”digitala klyftan” i relation till socialtjänstens 
utbud. Uppsatsen har en kvalitativ karaktär där materialet från 
fem fokusgrupper analyseras. I intervjuerna diskuterade delta-
garna attityder till en socialrådgivning online. Fokusgrupperna var 
sammansatta så att de skulle avspegla mer eller mindre närhet till 
informationssamhällets centrum. Resultaten visar ju mer digitalt 
resursstarka personer var, desto mer positiva var de också till 
tjänsten. Den mest negativa gruppen bestod av personer som an-
tingen hade eller hade haft aktiv kontakt med socialtjänsten eller 
frivilligorganisationer inom socialt arbete. I denna grupp fanns 
också de med sämst kunskap om internet. Deras farhågor hand-
lade dels om att onlinetjänster skulle kunna ersätta andra möten i 
högre grad. De var också oroliga för att en digitaliserad socialråd-
givning skulle kunna bidra till en ännu större utsatthet och diskri-
minering av dem med störst behov av socialtjänstens stöd.  



Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel 
7 (38) 

 

3. Tidigare forskning 

Internet är numera är en del av i stort sett alla svenskars vardag. 
Årligen genomförs undersökningen Svenskarna och Internet av 
Internetstiftelsen i Sverige. Den senaste publicerades av Davids-
son & Findahl, 2 017. Undersökningen konstaterar att 94% av 
alla svenskar över 12 år använder internet, upp till 45 år 100%. 
Utvecklingen att använda internet i mobilen har också gått mycket 
snabbt. I dag är det det vanligaste sättet att komma ut på nätet. 
76% av alla svenskar uppger att de dagligen använder mobilen för 
att nå internet. För tio år sedan var dessa 2%. 
 
Detta betyder att vana internetanvändare idag är både allt yngre 
och allt äldre. Davidsson och Findahl konstaterar att 79% av Sve-
riges tvååringar använder internet, 44% gör det dagligen. Även 
bland de äldsta svenskarna ökar användandet. Mer än hälften 
(56%) av de över 76 år är idag internetanvändare. Bland de mel-
lan 66-75 är det i dag bara 8% som inte använder internet. Mobila 
nätverk, de smarta telefonerna och surfplattorna har helt förändrat 
möjligheterna att koppla upp sig.  
 
Stödfunktioner via internet har följt nätets utveckling i stort. Till 
en början startades en majoritet av dessa stödgemenskaper av en-
skilda personer som såg helt ny möjlighet att interagera med andra 
och diskutera olika sorters problem och erfarenheter. Snart följde 
olika civilsamhällesorganisationer och därefter offentlig förvalt-
ning. De första initiativen riktade sig till yngre personer. Ett stort 
svenskt projekt har undersökt ungas kontakter och behov av stöd i 
olika livsfrågor. De tjänster som ingått i undersökningen är dels 
en ungdomsmottagning online (umo.se) som riktar sig till båda 
könen, dels två olika mottagningar till killar respektive tjejer (Löf-
berg & Aspán, 2011, 2013). Detta projekt betonar de yngre gene-
rationernas uppskattning av nätbaserat stöd och rådgivning. En 
genomförd utvärdering åt BRIS, Barnens rätt i samhället (Anders-
son & Osvaldsson, 2012) visar att organisationens nättjänster 
(Chatt, e-post och diskussionsforum) är mycket uppskattade av de 
som kontaktar BRIS. De upplever en klar förbättring av sin livssi-
tuation efter kontakten.  

Informationsteknologi och socialt arbete 
Det finns mycket få studier om socialt arbete online som utgår 
från en svensk kontext (Ingloff & Lautrop, 2016; Wiberg & 
Osvaldsson Cromdal, kommande). Det är heller inte många kom-
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muner som har en socialrådgivning online ännu. En snabb inter-
nationell utblick visar en rad artiklar som understryker vikten av 
att socialt arbete är med i digitaliseringen av samhället (LaMen-
dola, 2010; Lopez, 2014; men också de utmaningar som detta 
medför, bland annat etiska (Boddy & Dominelli, 2016; Dombo 
med flera, 2014). 
 
I Australien finns sedan ganska länge en samlad nationell organi-
sation för medborgarna att kontakta när de behöver hjälp och ser-
vice (Humphries & Camilleri, 2002). I denna finns även socialar-
betare anställda. En av deras viktigaste uppgifter är att vara en 
första instans för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd men 
de kan ta emot alla sorters frågor. På basis av en survey besvarad 
av socialarbetare anställda i ”Centrelink” som tjänsten heter, kon-
staterar Humphries & Camilleri att tjänsten gett medborgare 
ökade möjligheter till snabb hjälp i svåra livssituationer. Men de 
betonar också vikten av att socialarbetarna får mer formell kun-
skap om IT och träning i att använda komplex programvara. An-
nars finns en risk för att teknologiska system tar över för mycket 
av den professionella bedömningen och skulle på sikt kunna leda 
till en minskad proffessionalism hos socialarbetarna.  

Könsskillnader 
Det finns idag inga större könsskillnader när det gäller att vara on-
line. Men det finns skillnader i hur nätet används. Män sitter i 
högre grad vid datorn när de är online medan kvinnor använder 
sin smarta telefon mer (Davidsson & Findahl, 2016). Benägen-
heten att använda nätet för stöd och råd är en annan skillnad. I 
Sverige har kvinnor och tjejer varit mer benägna att söka hjälp 
och information via internet (72 % av de kvinnliga internetbe-
sökarna mellan 16 och 79 år jämfört med 52 % av de manliga. 
Källa: Findahl, 2010).  
 
Denna tendens finns även i internationell forskning. Att killar och 
män generellt sett i lägre uträckning än kvinnor söker hjälp är 
ett återkommande resultat i forskning om människors hjälpsö-
kande (se t.ex. Andersson & Osvaldsson, 2012; Mansfield, Addis 
& Courtenay, 2005; McKelley & Rochlen 2007; 2010; Möller- 
Leimkühler, 2002; Rickwood, m.fl. , 2005; Vogel, Wester & Lar-
son, 2007).  

Fysiska möten, telefon eller internet 
Telefonlinjer som erbjuder råd och stöd har funnits länge och har i 
Sverige ofta drivits av civilsamhällesorganisationer. Både i Sve-
rige och internationellt har dessa kompletterats med de nya former 
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av stöd som internet kan erbjuda. Barnens rätt i samhället (BRIS) 
var tidiga med att komplettera sin ”Barnens hjälptelefon” med 
både mejl (2001) och chatt (2007).  
 
Både i Nederländerna (Fukkink & Hermanns, 2009) och i Austra-
lien (KHL, 2010) har det gjorts undersökningar där användarna av 
motsvarande Barnens hjälptelefon fått jämföra upplevelsen av te-
lefonstöd jämfört med chatt och mejl. I samtliga undersökningar 
föredrar barn och unga ett textbaserat stöd jämfört med telefonen. 
Anledningar till detta är bland annat upplevelsen av att kunna 
kontrollera kommunikationssituationen mer och att inte vara oro-
lig för att man hörs. 
 
Studier som undersökt rådgivares perspektiv och handlande visar 
delvis ett annat mönster. Det finns studier som visar att rådgivare 
är oroliga över att bristen på t.ex. ögon- och röstkontakt kan leda 
till felbedömningar (Callahan & Inckle, 2012). Harris med flera 
(2012) kunde visa att rådgivare vid Kids helpline i Australien ak-
tivt försökte motivera de som de chattade med att gå över till att 
prata i telefon istället.   
 
Vad gäller jämförelsen mellan det fysiska mötet i socialt arbete 
och ett internetbaserat stöd finns det inget forskningsmässigt stöd 
för att internet fungerar sämre utan resultaten är jämbördiga vad 
gäller förbättring av klientens livssituation (Murphy m.fl., 2009). 
Tvärtom visar en irländsk studie (Callahan & Inckle, 2012) som 
undersökt stöd för unga med psykisk ohälsa att den internetbase-
rade rådgivningen uppvisar en bredare variation av ämnen. Där 
diskuteras också mer känsliga ämnen.  

4. Syfte och målsättning 

Eftersom detta är ett följeforskningsprojekt var syftet redan defi-
nierat i utlysningen: 
 
”Följeforskningen i projekt ’Socialrådgivning på nätets’ syfte är 
att löpande studera, samt bidra till utveckling av användargräns-
snittet på Stockholms stads nya hemsida för tjänsten. Utvärde-
ringen ska även följa kommunikationen mellan brukare och tjäns-
teman via mejl och chatt, projektets organisation samt undersöka 
hur målgruppen för socialrådgivningen ser ut och vilken typ av 
stöd och hjälp de söker och upplever att de får.” 
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Detta syfte var kompletterat med en rad frågor2: 
• Hur utvecklas socialrådgivningens stödjande och rådgi-

vande samtal via mejl och chatt och vilka metoder kan 
implementeras för att på bästa sätt uppfylla projektets 
syfte? 

• Hur kan socialrådgivningens organisation utvecklas för 
att på bästa sätt uppfylla projektets syfte? 

• Vilka använder sig av tjänsten socialrådgivningen på 
nätet?  

• Vilken typ av råd eller stöd söker de?  
• Upplever de att de får det stöd de eftersöker genom kon-

takten med socialrådgivningen? 

5. Genomförande 

5.1. Metod 

Deltagande observationer 
Projektet har följt, deltagit i och samtidigt undersökt den ordinarie 
verksamheten. Under hösten 2012 och våren 2013 innebar detta 
att delta i möten mellan projektledningen och de konsulter som 
Stockholms stad anlitade för att utveckla tjänsten.  
Jag deltog i en internutbildning för rådgivning online tillsammans 
med blivande socialrådgivare (april 2013). Under 2013 deltog jag 
regelbundet i möten med rådgivare och ledningsgrupp. 
 

Kontakterna 
Dessa har undersökts på två sätt. Jag har bearbetat och samman-
ställt första årets kontakter enligt de rubriker som finns i resultats-
ammanställningen. Eftersom jag också har fått ett nyare material 
att jämföra första årets kontakter med, syns även detta i resultaten. 
Därefter har jag valt ut fyra månaders kontakter för närläsning. 
Dessa kontakter har kategoriserats i kontakter som främst handlar 
om upplysningar respektive de som handlar om stöd. 

                                                 
2 Här är det på sin plats att upplysa om två avgränsningar jämfört med utlys-
ningens uppdrag.  

1. I samråd med dåvarande projektledare Johanna Löfvenius strök vi en 
fråga som var med i den ursprungliga projektplanen: Hur fungerar an-
vändargränssnitten socialrådgivningens hemsida och hur kan de ut-
vecklas för att på bästa sätt uppfylla projektets syfte? Denna fråga 
hade redan besvarats i och med det arbete som gjorts tillsammans med 
IT-konsulten innan lansering.  

 
2. Den relativt blygsamma trafiken på sajten under det första året gjorde 

också att vi beslöt att inte genomföra en tidigare planerad onlineenkät. 
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Kontakterna som kategoriserats som stöd (främst chattar) har jag 
sedan undersökt med avseende på hur kontakterna öppnas, ut-
vecklas och avslutas. Jag har letat efter mönster och avvikelser i 
interaktionen mellan socialrådgivare och medborgare.  
 
Analyserna har genomgående utförts enligt etnometodologiska 
principer vilket innebär att jag har undersökt hur deltagarna själva 
föröker förstå och göra sig förstådda inför varandra. Till skillnad 
från analysen av statistiken som är baserad på de förbestämda eti-
ketter (taggar) som socialrådgivare och medborgare kan märka en 
kontakt med, är den kvalitativa analysen helt baserad på de ämnen 
och sätt att interagera som deltagarna själva aktualiserar.  

5.2. Material 

Resultaten är baserade på följande material: 
• Möten och intervjuer har dokumenterats med hjälp av 

audioinspelning och fältanteckningar. Sammantaget cirka 
12 timmars inspelat material.  

o Deltagande observationer av möten mellan projekt-
ledning och socialrådgivare under hösten 2012 och 
våren 2013. 

o Deltagande observationer under arbetet för social-
rådgivarna samt under deras arbetsmöten 2013. 

o Deltagande i internutbildning för blivande social-
rådgivare 2013 (arrangerad av BRIS). 

o Informella intervjuer med socialrådgivare i sam-
band med deltagande observationer. 

• 1529 frågor och chattar under 28/5 2013 till 31/5 2014. 
• Av dessa är månaderna juni 2013, augusti 2013, januari 

samt maj 2014 utvalda för närläsning av innehållet i kon-
takterna. Jag ville ha med första respektive sista månaden 
under första året, samt två ytterligare månader spridda från 
varandra. 

 
Under våren 2018 har jag också, via socialrådgivarna, fått tillgång 
till ett nyare statistiskt underlag att jämföra med: 
 

• 2017 års kontakter, sammanlagt 564 frågor och 2149 chat-
tar. 

• Fördelningen av kontakter under dygnet för jan-feb 2018. 
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Etiska reflektioner 
 
Projektet är av FoU-karaktär. Detta medför bland annat att 
Stockholms stad både har finansierat projektet och tillhandahållit 
möjligheter för dess genomförande. Det finns risk för att 
deltagande rådgivare kan uppleva det som svårare än vid ett 
självständigt forskningsprojekt att begränsa sin medverkan. Det 
har därför varit viktigt att som följeforskare vara uppmärksam på 
om någon rådgivare inte verkar vara bekväm med att delta och i 
dialog med rådgivaren/medarbetaren diskutera detta och inte 
använda detaljmaterial där medarbetaren kan känna sig utpekad 
eller obekväm. Samtliga rådgivare visste samtidigt redan när de 
sökte uppdraget/arbetsuppgiften, att projektet fortlöpande skulle 
följas av en forskare. Allt detta innebär att rådgivarna inte är att 
betrakta som undersökningsdeltagare i traditionell mening utan 
snarare som aktiva medarbetare i utvärderingen3.  
 
Det är bara socialrådgivarna som har varit kända för 
följeforskaren. Mellan medborgarna och forskaren har det inte 
funnits någon relation eftersom kontakterna är anonyma.  
 
Att studera kommunikation på Internet ställer ett antal dilemman 
på sin spets. Så även här. Stockholms stad som administrerar och 
"äger sidan" är skyldigt att spara inlägg och texter. Medborgare 
kan också kräva att få ut texter/kommunikation från sidan. Detta 
har ingenting med följeforskningsprojektet att göra, utan skulle ha 
skett i alla fall med grund i stadens skyldighet att arkivera sin 
verksamhet samt offentlighetsprincipen. 
 
För följeforskningsprojektet valde vi följande strategier för att 
maximera information och minimera att individer utlämnas. På 
hemsidan fanns kontaktdetaljer till forskaren. Om man inte ville 
att detaljer ur ens konversation eller fråga ingår i utvärderingen 
kunde man därmed kontakta forskaren om detta. Det är dock 
ingen som hört av sig.  
 
Eftersom socialrådgivarna ville bygga en bank av frekventa frågor 
och svar att publicera på hemsidan fanns det möjlighet för de 
medborgare som ställde en fråga att ange om de godkände att de-
ras fråga kunde publiceras på en sådan bank. Frågor som inte har 
godkänts av medborgaren för publicering har jag därför inte pub-
licerat utdrag ur i denna rapport eller andra publikationer.  
 
                                                 
3 Projektet är prövat och godkänt av den lokala Etikprövningsnämnden i Linkö-
ping (DNR 2013/323-31 
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Vid inspelningen av rådgivarnas möten (audiobandspelare) beak-
tades Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer 
(http://www.codex.vr.se). En kodnyckel upprättades för inspelat 
material. Materialet anonymiserades och varje individ fick ett 
kodnamn. Kodnyckel förvaras separat från inspelat material.  
 

6. Resultat 

6.1. Socialrådgivningen i siffror 

Om inget annat anges avser statistiken det första året verksam-
heten var i gång, det vill säga den 28 maj 2013 till den 31 maj 
2014. I några fall har jag fått tillgång till nyare uppgifter som 
medger en jämförelse med hur rådgivningen utvecklats sedan star-
ten.  

Antal kontakter 
Knappt hälften av kontakterna bestod av chattar under det första 
året. Frågeformuläret av knappt en fjärdedel. Drygt en fjärdedel 
av kontakterna var tomma. Dessa var samtliga chattkontakter. Om 
vi jämför de båda åren ser vi att det är en stor ökning (78%) i an-
talet kontakter mellan första året och 2017.  
 

 
Figur 1. Kontakterna första året respektive 2017 

 
Under 2017 togs 2718 kontakter. Antalet tomma kontakter har 
också ökat. En stor del av dessa har tekniska orsaker och beror på 
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tjänstens utformning. Samtliga tomma kontakter under båda åren 
kommer från chattfunktionen4. 
 

När sker kontakterna? 
 
Under det första året var den vanligaste tiden för kontakter tidig 
eftermiddag, mellan klockan 15 och 17. En jämförelse med 2018 
visar att detta ändrat sig. Under januari och februari 2018 syns i 
stället två tydliga toppar, en under förmiddagen och en under ef-
termiddagen.  
 

 
Figur 2. Kontakter under dygnet. Relativ fördelning 

 
Första året hade chatten inte lunchstängt. Öppettiderna varierade 
under året, ibland stängde den först 22.00. Numera är öppettiderna 
kortare5 vilket tydligt syns. De kontakter som tagits utanför chat-
tens öppetider är frågor som skickats in. Eftersom första årets för-
delning är baserad på ett helt år och 2018 bara för två månader vi-
sas här fördelningen i relativa tal. För tabell med absoluta tal hän-
visas till Bilaga 1.  
                                                 
4 Tyvärr har det inte gjorts någon teknisk undersökning för att ta reda på anled-
ningen till det stora antalet tomma chattar, det vill säga chattar som medborga-
ren startar men aldrig skriver något i. Men vi vet att många av dessa öppnas av 
misstag, till exempel genom att medborgaren uppdaterar webbläsaren på mobi-
len och hamnar i chattkö (uppgift från socialrådgivarna). 
 
5 Måndag:  8.30-16, Tisdag:  8.30-21,  
Onsdag:  8.30-16 ,Torsdag:  8.30-21  
Fredag:  8.30-12,Lördag/Söndag: Stängt  
Röda dagar: Stängt, Lunchstängt: 12.00-12.45 
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Tyvärr har det inte varit möjligt att ta fram statistik över hur kon-
takterna fördelat sig under det första året. Eftersom det ändå hand-
lade om en process där rådgivningen blev allt mer känd efter hand 
gör inte detta så mycket. Däremot finns det statistik över hur för-
delningen såg ut 2017. Det var minst antal kontakter under som-
marmånaderna. Till en viss del kan detta förklaras med att chatten 
hade kortare öppettider då. Den största andelen kontakter skedde 
under hösten 2017. Detta syns både i för frågeformulär och chatt 
men är mer markerat för chatten.  
 

 
Figur 3. Fördelning av kontakter under år 2017 

  

45
34 41 36 27

45 50 50 59
70 61

46

89
75

122

81

133

91
80

98
78

149
134

91

54

27
47 48

74
52

95

164
152

96
79

45

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

jan feb mars apr maj jun jul aug sept okt nov dec

Fördelning över året 2017 

frågor chattar tomma



 
16 (38) 

Könstillhörighet 
Tidigare forskning (Andersson & Osvaldsson, 2012; Findahl, 
2010; Mansfield, Addis & Courtenay, 2005; McKelley & 
Rochlen 2007; 2010; Möller- Leimkühler, 2002; Rickwood m.fl., 
2005; Vogel, Wester & Larson, 2007har visat att flickor och 
kvinnor i högre grad än pojkar och män söker råd och stöd i soci-
ala frågor. 
 

 
Figur 4 Kön 

Detta mönster syns även i det föreliggande materialet. En jämfö-
relse med 2017 antyder dessutom att tendensen verkar ha för-
stärkts. Dock ska noteras att det är många som valt att inte ange 
kön. Diagrammet måste därför tolkas med försiktighet.  

Ålder 
Den vanligaste kontaktaren är vuxen. Medelåldern är 32 år och 
medianåldern 29 år. Det är alltså inte en tjänst som yngre personer 
väljer när de söker stöd. Förmodligen tar barn och unga istället 
kontakt med BRIS i första hand när de söker stöd i sociala frågor.  
 
Det är också ganska många medborgare som valt att inte uppge 
sin ålder (454 st. kontakter).  
 
För år 2017 finns inga uppgifter om medelålder men vi kan jäm-
föra åldergrupper med varandra. 
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Tabell 1: Åldersfördelning 

ålder 0-7 8-12 13-17 18-24 25-
40 

41-
70 

71-
100 

2013-
2014 

7 1 50 257 485 268 4 

2017 0 7 159 584 912 382 9 
 
Om vi istället ser siffrorna i form av ett diagram ser vi att ålders-
fördelningen knappast förändrats, endast mängden kontakter.  
 

Figur 5 Åldersfördelning 

Bland de kontakter som uppgett ålder finns en åldersfördelning 
där yngre i högre grad väljer chatten som kommunikationsform 
(mörk) medan äldre medborgare väljer meddelandeformen (ljus).  
 

 
Figur 6 Ålder och kontaktform 

Chattarnas längd 
Även om formulärfrågorna skiljer sig i längd, från korta upplys-
ningar som ”Vart vänder jag mig för att uppge faderskap” till mer 
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utredande både frågor och svar, så är det i chattarna den stora va-
riationen finns. I medeltal varar en chatt 19 minuter, men variat-
ionen är stor: den kortaste chatten är en minut och den längsta 81 
minuter. Jag kommer att redovisa mer om hur de skiljer sig under 
rubriken Socialrådgivningen som upplysning och stöd nedan. In-
nan vi går över till den kvalitativa redovisningen visar jag de äm-
nen som taggats av rådgivare och medborgare, samt hur vanliga 
de är.  

Kontaktorsaker 
Vad är det som medborgarna kontaktat Socialrådgivningen för? 
Vilka slags problem och frågor handlar det om? Det är viktigt att 
ha i minnet, när man analyserar diagrammen, att en kontakt kan 
ha flera taggar. Antalet kontaktorsaker är därför betydligt större 
än antalet kontakter. I detta avsnitt visas kontaktorsakerna uppde-
lade på olika teman. I bilagan visas samtliga kontaktorsaker från 
det vanligaste till den mest ovanliga. Det är omöjligt att i denna 
rapport visa alla möjliga kombinationer av ämnen. Jag har därför 
gjort ett urval i presentationen.  

Ålder 
Det är vanligast att medborgare söker socialrådgivning för en 
vuxen person. Det kan röra sig om kontaktsökaren själv eller nå-
gon närstående  

 
Figur 7 Ålder hos den ärendet gäller 

Barn och ungdom 
Kontakter om barn och ungdom (Figur 8) förekommer oftast i 
kombination med andra ämnen. Det är dock inte alltid som barn 
och unga har taggats. Kontakter som taggats med t.ex. relationer 
och familjerätt (se figur 10) men inte barn och ungdom har ändå 
ofta ett innehåll som berör yngre personer.  
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Figur 8 Barn och ungdom (0-17 år). Antal kontakter 

 
I figur 8 har jag lagt till skola eftersom denna tagg uteslutande 
handlar om barn och ungdom.  

Arbete, bostad och ekonomi 
Det största ämnet till rådgivningen är ekonomiskt bistånd. En fjär-
dedel (25,5%) av alla kontakter är frågor om ekonomiskt bistånd. 
Dessa kan vara korta och upplysningsartade: 

 ”jag bor i X vart ska jag vända mig för att få hjälp 
med hyra” 

eller långa chattar där ekonomiska problem bara är ett av många 
bekymmer för medborgaren.  
 

 
Figur 9 Kontakter om arbete, bostad och ekonomi 

 
I figuren ovan har jag samlat även andra ämnen  som har med 
grundläggande levnadsförhållanden att göra. Dessa ämnen före-
kommer dessutom ofta tillsammans med frågor om ekonomiskt 
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bistånd. Taggen arbete är på sätt och viss missvisande. Ämnet ar-
bete handlar ofta snarare om arbetslöshet och ekonomiska bekym-
mer i samband med detta.  
 

Relationer 
Nästa stora område rör relationer (Figur 10). Även här blir det 
väldigt översiktligt, men antalet taggar om familjerätt indikerar 
ändå att det är vanligt med frågor om separationer och föräldra-
skap. Det är intressant att temat familjerätt är vanligt i frågefunkt-
ionen och inte bara i chattar. Det ligger annars nära till hands att 
anta att just dessa teman vore något där chatten i högre grad skulle 
användas, framförallt om det är en kontakt som är mer rådgivande 
än upplysande.  
 

 
Figur 10 Relationer 

 
Det kan se förvånansvärt lite ut med bara 20 personer som väljer 
att kontakta en anonym tjänst för ett ämne som våld i nära relat-
ioner. Precis som med oro för barn och unga är detta dock ett 
ämne som kan finnas inne i chattar även om det inte taggats. 
Ibland avslöjas det i dialogen först efter en stunds chattande. 
Äldreomsorg förekommer lika mycket i chattar som i frågor. Det 
rör oftast sådant som rätt till omsorg, plats på boende. Ibland före-
kommer det tillsammans med ekonomiskt bistånd.   
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Missbruk, ohälsa och funktionsnedsättning 
 

 
Figur 11 Missbruk, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning 

 
Det är lika vanligt att använda sig av chatt som av fråga vid kon-
takter om funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Båda ämnen  
förekommer ofta tillsammans och ofta i kombinationmed ekono-
miskt bistånd.  
 
Ämnet missbruk förekommer däremot bara i chattar. Missbruk tas 
upp som enda ämne i 26 kontakter. De kontakter om missbruk 
som är kombinerade med andra ämnen har däremot en stor bredd. 
Inget annat ämne förekommer tillsammans med så många andra 
taggar. Det går att tolka detta som en illustration till den mängd av 
andra sociala problem som missbruk kan ge upphov till. Taggen 
missbruk förekommer tillsammans med psykisk ohälsa, bistånd, 
bostad, hemlöshet, skulder, våld, relationer, familjerätt, oro för 
barn och unga samt anmälan om att barn/ungdom far illa.   

Sammanfattning  
 
Personen som vänder sig till socialrådgivningen på nätet är oftast 
runt 30 år. Den person man söker råd om är också oftast vuxen.   
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Figur 12 De vanligaste kontaktorsakerna 

Kontakten sker oftast under tidig eftermiddag, eller även förmid-
dag (gäller 2018). De vanligaste kontaktorsakerna är ekonomiskt 
bistånd, följt av frågor om familjerätt, bostad och relationer (Figur 
12).  
 

6.1. Socialrådgivningen som upp-
lysning och stöd 

I detta avsnitt presenterar jag typiska exempel på hur kontakter 
kan se ut och utvecklas och vad som finns att lära av arbetet i råd-
givningen. Jag kommer att ge exempel på övergripande fenomen 
såväl som mindre men viktiga detaljer. Inga namn eller datum 
finns med i exemplen. I övrigt är de autentiska. Eventuella stavfel 
är till exempel inte redigerade. 
 
Upplevelse av stöd 
Det gjordes aldrig någon onlineenkät där medborgarna kunde be-
tygssätta tjänsten med avseende på hur de verkar uppfatta uppfatta 
tjänstens tekniska aspekter och den hjälp de har fått. I viss mån 
går detta att undersöka med hjälp av en kvalitativ analys av chat-
tarnas innehåll, eftersom det ofta syns mot slutet av kontakten  
vad medborgarna tycker. Exemplet nedan är från slutet på en chatt 
med en medborgare som precis lämnat en partner. 

Exempel 1 

Socialråd (7:10:08 PM)Situationen du befinner dig i är omvälvande för vem som 
helst som skulle vara i samma skor. 

Medbor (7:10:35 PM)Du anar inte hur mycket de där orden betyder just nu 

Medbor (7:10:41 PM)tack 
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Socialråd(7:10:52 PM)Ingen fara :) 

 

Tidigare i chatten har parterna diskuterat medborgarens aktuella 
livssituation. När exemplet börjar ger socialrådgivaren tillbaka en 
sammanfattning av medborgarens beskrivningar av sin situation 
som ”omvälvande” men normaliserar också att medborgaren har 
reagerat som hen gjort. Att tolkningen fungerar syns tydligt i 
medborgarens svar.  
 
Liksom i exemplet ovan, syns det ofta hur nöjda de som kontaktar 
rådgivningen är med den hjälp de får. De är glada över att det går 
så snabbt att få kontakt och att de kan få så lång tid för att ut-
veckla sin för framtiden. De är också nöjda med den hjälp de har 
fått. 
 
Det finns ingen kontakt i materialet som uttrycker missnöje med 
tjänsten. Däremot finns en del chattar där medborgaren försvinner 
utan att någon formell avslutning gjorts. Dessa kan vid några till-
fällen tolkas som ett missnöje med vad tjänsten kan hjälpa till 
med.  
 

Att ”tajma” interaktionen 

Exempel 2 

Socialråd (2:10:28 PM) Ser att du skriver så jag avvaktar lite 
 

Att ta turer deltagare emellan är något vi har lärt oss från mycket 
unga år, redan innan vi kan tala. Vi väntar i allmänhet med att 
svara tills den andre pratat klart. Om två personer faller varandra i 
talet brukar den ena snabbt tystna. Att avsluta en tur i en chatt vi-
sas genom att trycka på enter och skicka iväg sitt inlägg. Vi har 
lång träning på att ”känna av” när det är vår tur. I materialet syns 
dock att detta ändå inte är lika lätt att avgöra i en chatt. Många 
chattar karatäriseras av att ”gå omlott”. Flera ämnen kan vara 
igång samtidigt på grund av att den ena parten missuppfattat att 
den andra inte var klar och gått vidare med ett annat ämne. Att 
visa att man förstått att den andre inte är klar kan därför behövas 
signaleras i text . 
 
Guppande prickar i chatten visar för den andre deltagaren att man 
fortfarande skriver. Kommentaren från rådgivaren ska därför ses 
som både en orientering mot den andres aktivitet och en förkla-
ring till varför rådgivaren ännu inte svarar på en tidigare tur trots 
att medborgaren skickat iväg ett inlägg. 
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Upplysning 
I den tidigare delen av redovisningen visade jag att frågor om 
ekonomiskt bistånd är de vanligaste. Oftast frågar medborgare om 
rätten till bistånd. Nedan följer ett exempel på en sådan fråga.  
Den är också ett exempel på hur en upplysningshjälp kan se ut i 
tjänsten.  

Exempel 3 

Fråga: 
Hej, 

jag får ekonomiskbidrag idag. Jag har fått en bostad som inneboende och kom-
mer att betala hyra för bostaden. Min fråga är kan man få ekonomiskbidrag för hy-
ran jag betalar. Finns det några vilkor för inneboende och ekonomiskstöd. 

Svar: 
Hej! 

Tack för ditt mejl. 

Vad vi förstår har du ekonomiskt bistånd idag. Du har rätt att ansöka och få bistånd 
till dina boendekostnader. Du behöver lämna kopia till din socialsekreterare på ditt 
inneboendekontrakt. Eventuellt kommer din socialsekreterare att göra ett hembe-
sök, hur mycket du kan få brukar beräknas på hur hög den totala hyran är samt hur 
många som bor i bostaden. 

 

Hoppas att det var svar på din fråga. Varmt välkommen att höra av dig igen om du 
har någon mer fråga eller fundering till vår chatt eller skicka en ny fråga. 

Vänliga hälsningar Socialrådgivarna 
 
I exemplet skriver en medborgare som undrar om rätt till bistånd 
för bostad även om man är inneboende. Socialrådgivaren svarar 
hur en sådan ansökan brukar hanteras. Medborgaren har kontaktat 
via frågefunktionen och efter svaret blir kontakten avslutad. Vi ser 
dock hur socialrådgivaren ”kollar av” att den förstått frågan rätt 
och välkomnar medborgaren tillbaka till rådgivningen om ytterli-
gare behov skulle finnas. Även i frågefunktionen märker på så vis 
medborgare att de kan få ytterligare hjälp i tjänsten. Upplysning 
är en stor och viktig del av verksamheten i tjänsten. Bredden av 
frågor visar att socialrådgivarna måste vara lika breda i sin kun-
skap. I en tid av allt mer specialiserade arbetsuppgifter är social-
rådgivarens precis tvärtom. Här gäller det att vara generalist. Som 
en första kontakt till hela socialtjänstens uppgifter gäller det att 
kunna guida rätt i allt från organisation av både Sockholms och 
Sveriges välfärdstjänster, lagstiftning och lokala rättigheter.  

Snabb väg till kärnfrågan 

Exempel 4 

Socialråd (2:03:58 PM) Hej! 

Medborg (2:04:26 PM) Jag behöver hjälp i en boendefråga 

Socialråd (2:04:53 PM) Berätta om din situation så  
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ska jag se om jag kan hjälpa till! 

Medborg (2:07:20 PM) Jag har PTS-d ADHD blandad ångestproblematik  

med panikångestattacker, agorafobi mm, och nyligen fått  

diagnosen xxxx Jag behöver hjälp med bostad 

 

Exempel två startar mycket allmänt med en förfrågan om hjälp 
med boende. Socialrådgivaren ber om mer information om med-
borgarens situation. Medborgarens svar blir en uppräkning av 
psykologiska och även andra problem i termer av diagnoser (rad 
5-7). Redan här ser vi något intressant. En fråga om boende leder 
omedelbart till en självpresentation dominerad av olika diagnoser. 
Hur ska vi förstå detta? 
 
Chattkontakten kommer att fortsätta att undersöka vilka alternativ, 
och vilka försök att hitta någonstans att bo, som medborgaren 
själv initierat. Men vi stannar här. Exemplet är valt av två skäl. 
Dels därför att det pekar på något som finns i många kontakter. 
En beskrivning av individuella problem (som kan vara mycket 
svåra) som kommer nästan omedelbart (Callahan & Inckle, 2010) 
och som gör att kontakten fort närmar sig kärnfrågan – det som är 
medborgarens självupplevda problem och kontaktorsak. Dels där-
för att medborgaren inte på något sätt försöker undvika eller för-
minska sina problem. Detta mönster är genomgående för alla un-
dersökta chattar. Problem lyfts i stället mycket tidigt och helt öp-
pet som ett sätt att motivera sin efterfrågan och rätt till specifikt 
stöd. Vikten av att argumentera för sin rätt till stöd gäller för alla 
kontakter, online så väl som vid fysiska möten. Men anonymite-
ten som rådgivningen online innebär inga “risker” med att berätta 
om sina svårigheter. Att tona ned problem som förklarar individu-
ella behov blir därför enbart kontraproduktivt. På så sätt är detta 
ett tydligt exempel på den ökade individuella egenmakt som den 
anonyma rådgivningen online medger (Adams, 2008)6. 
 

Råd om relationer  
Resultatkapitlet avslutas med analyser av två chattar som båda är 
långa; 60 respektive knappt 30 minuter. Även om ekonomiskt bi-
stånd är den vanligaste orsaken till kontakt med socialrådgiv-
ningen är det i kontakter om familjerelationer och relationspro-
blem som det är möjligt att följa hur kontakten utvecklas mellan 
rådgivare och medborgare. I dessa chattar berörs sådant som oro 
för familj och vänner, relationskonflikter, våld, eventuellt miss-
bruk eller egna och andras barns välbefinnande.  

                                                 
6 Denna analys finns även i Wiberg & Osvaldsson Cromdal (kommande) 
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Exempel 5 

Socialråd  (4:18:54 PM)hej X 
Medbor (4:19:29 PM)Hej Y 
Socialråd  (4:19:43 PM)Vad har du för fundering 
Socialråd  (4:19:45 PM)? 
Medbor (4:19:54 PM)Det gäller min dotter och förhållandet mellan mig, dottern 
och hennes mamma 
Socialråd  (4:20:02 PM)Ok kan du berätta mer 
Medbor (4:20:47 PM)Vi har varit separerade i över ett år, och det har varit slut 
längre än så. 
Socialråd  (4:20:54 PM)ok 
Medbor (4:21:08 PM)Vi bor på varistt håll men i närheten av varandra. 
Socialråd  (4:21:22 PM)ok 
Medbor (4:21:40 PM)Vi har väl önskat att vi skulle kunna ha ett normalt vuxet för-
hållande till varandra men jag tycker att det inte alls funkar. 
Socialråd  (4:21:52 PM)har ni delad vårdnad? 
Medbor (4:22:02 PM)Vi har dottern varannan vecka, med byte på måndagar. 
Socialråd  (4:22:30 PM)har du pratat med barnets mamma om hur du känner? 
Medbor (4:22:56 PM)Problemet är att jag har gjort det och det har liksom havere-
rat.Jag är nära vän med en gemensam (eller f d gemensam) vän 
Socialråd  (4:23:19 PM)varför har det havererat? 
 

Detta sista exempel är bara de första fyra minuterna på en nästan 
timslång kontakt. Det är valt för att det är mycket representativt 
för hur en chatt om familjekonflikter ofta ser ut och utvecklas. Vi 
ser medborgaren redan i rad fem berättar om vad hen upplever är 
själva kärnproblemet. Det handlar om relationen mellan föräldrar. 
Att detta ändå är ett svårt ämne för medborgaren att lyfta kan vi 
ana genom de pauser som förekommer precis efter att socialrådgi-
varen hälsat.  
 
Vid två tillfällen (4:19:43, 4:19:45) visar socialrådgivaren att 
denne väntar på mer information. Så småningom får vi reda på att 
det handlar om en parrelation som tagit slut och om separerade 
föräldrar (4:20:47). Socialrådgivaren svarar med korta ok att 
denne förstått. De korta responserna fungerar också som signaler 
för medborgaren att fortsätta sin berättelse. I stället för att söka ef-
ter exakt frågeställning för att kunna leverera rätt information 
uppmuntrar socialrådgivaren till ett fördjupat samtal via minimala 
responser (4:20:54  och 4:21:22) eller direkta uppmaningar till 
medborgaren att berätta mer (4:20:02).  
 
Medborgaren berättar om gemensamma ambitioner om ett ”nor-
malt vuxet förhållande” men att denne inte tycker att detta funkar. 
Oftast fungerar samtal på så sätt att det som någon sagt sist är det 
som tas upp i turen därefter. Vi hade därför kunnat förvänta oss 
att socialrådgivaren bett medborgaren utveckla åsikten om vad 
som inte funkar. Men detta sker inte. I stället fortsätter socialråd-
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givaren att utforska premisserna för hur föräldraansvaret är orga-
niserat, genom att fråga om delad vårdnad. Medborgaren svarar 
inte direkt på frågan, men berättar att dottern bor varannan vecka.  
Först efter detta svar övergår socialrådgivaren till att tala om 
känslor, men ber fortfarande inte medborgaren att utveckla dessa. 
I stället efterfrågas om medborgaren talat med dotterns mamma 
om sina känslor. Vi får reda på att så är fallet, men att medborga-
ren upplever att det har ”havererat”.  
 
Först därefter (4:23:19) frågar Socialrådgivaren efter medborga-
rens egen analys av orsaken till problemen mellan föräldrarna. 
Sättet som socialrådgivaren hanterar inledningen av kontakten 
etablerar viktiga element för det fortsatta samtalet. Inledningen 
etablerar en neutral position där socialrådgivaren visar intresse för 
medborgarens situation, men utan att ta ställning.  
 
I resten av chatten fortsätter socialrådgivaren att både be om för-
tydliganden och erbjuda alternativa sätt att tolka handlingarna hos 
de personer som medborgaren upplever svårigheter i umgänget 
med. Genom att inte sympatisera med den hjälpsökandes känslor 
utan undersöka och försöka få en tydligare bild av premisserna 
som medborgaren talar utifrån visar socialrådgivaren en ambition 
att inte bara stötta medborgaren i dennes känslor, utan att även 
försöka undersöka vilka möjligheter som finns för hen att hantera 
sin livssituation bättre framöver.  
 
Detta sätt att agera skiljer sig mycket från många ”lekmanna-
sajter” för råd och stöd. Där är det betydligt vanligare att känslor 
bekräftas omedelbart och skribenten ovillkorligt stöttas (Osvalds-
son, 2011). I forskning om vad som kännetecknar ett profession-
ellt sätt att hantera andras problem beskrivs denna förändring som 
att gå från vaga ”bekymmer” till tydliga ”problem” (Mills, 1959).  
 
Bekymmer definieras som det som människor upplever i sina liv 
och som kan göra att en rådgivningskontakt inleds. Problem är det 
som hanteras i professionella kontakter (Gubrium & Järvinen, 
2014). I kontakten ovan gestaltas detta genom att medborgaren 
både blir lyssnad till och utmanas i sina egna beskrivningar. Grän-
ser upprättas för vad som ryms inom problemet och vad som inte 
faller utanför. Genom detta erbjuds medborgaren en tydligare bild 
över problemets omfång och det egna handlingsutrymmet7.  
 

                                                 
7 Denna analys finns även i Wiberg & Osvaldsson Cromdal (kommande) 
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Detta betyder inte att kontakterna inte ändå kan vara tydligt stöd-
jande. Det sista exemplet är ett lite längre utdrag ur samma kon-
takt som i Exempel 1.  

Exempel 6 

Medborgare (7:09:00 PM)trodde aldrig att jag skulle sjunka såhär lågt... :/ 

Socialrådgivare (7:09:16 PM)När du är i kontakt med socialtjänsten rekommende-
rar jag dig att prata med budget och skuldrådgivaren, de är jätte duktiga med att 
reda ut skulder. 

Socialrådgivare (7:09:23 PM)Du har absolut inget att skämmas över!! 

Socialrådgivare (7:09:50 PM)Du har gjort ett klokt och ansvarsfullt val att flytta 
från en partner som psykiskt misshandlat dig och dessförinnan hade självinsikt att 
ta kontakt med en psykolog. 

Socialrådgivare (7:10:08 PM)Situationen du befinner dig i är omvälvande för vem 
som helst som skulle vara i samma skor. 

Medborgare (7:10:35 PM)Du anar inte hur mycket de där orden betyder just nu 

Medborgare (7:10:41 PM)tack 

Socialrådgivare (7:10:52 PM)Ingen fara :) 

 
Personen som kontaktar har precis lämnat en relation och har 
akuta ekonomiska bekymmer. Tidigare i kontakten har de diskute-
rat frågor om boende och skuldrådgivning. Medborgaren skickar 
iväg ett inlägg som byter ”ton” i konversationen, från sakfrågor 
till en personlig reflektion som uttrycker besvikelse över hur livet 
ser ut. Inlägget avslutas med en halvsmiley, :/ , ett tecken som 
ofta brukar uttydas som dubbla känslor och/eller genans.  Därefter 
kommer fyra responser efter varandra från socialrådgivaren. Den 
första handlar ännu inte om kontaktarens känslor fortfarande om 
vad socialtjänsten kan hjälpa till med (ytterligare ett exempel på 
när konversationen går ”omlott”, se Exempel 2). Men socialrådgi-
varen uppmärksammar bytet av ämne och kommer med en 
mycket tydligt både stöttande och korrigerande respons (7:09:23) 
om att medborgaren inte behöver skämmas. Dubbla utropstecken 
förstärker det känslomässiga budskapet.  
 
Därefter följer två responser som mera intellektuellt kvalificerar 
varför medborgaren inte ska skämmas. Det betonar individuell 
mognad och ansvarstagande hos medborgaren. Det ”normaliserar” 
också medborgarens känslor genom att påpeka att hon inte reage-
rar ”onormalt” sett i relation till hennes livssituation. Att stödet är 
uppskattat har vi redan diskuterat i Exempel 1. Här vill jag visa ett 
annat fenomen. Socialrådgivaren återkopplar till medborgarens ti-
digare halva smiley med att i stället skicka en hel dito (7:10:52).  
 
Sammanfattningsvis är det några saker jag vill säga med de sista 
två exemplen. För det första att chattar om relationer kan ge en ut-
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vecklad och fördjupad rådgivning med både upplysande och stöt-
tande drag. Ett exempel är att känslor går att nyansera även i en 
chatt. Så kallade emoticons, som smileys och halva smileys, nyan-
serar och berikar de känslomässiga aspekterna av inläggen och 
uppfattas tydligt som stödjande.  

7. Avslutande diskussion 

Det förändrade arbetssätt som socialrådgivningen på nätet innebär 
har en rad konsekvenser. En av de viktigaste är den förändrade 
maktbalansen mellan socialtjänst och medborgare/brukare. I stäl-
let för att sitta i telefonkö och därefter även få vänta inför sin be-
sökstid är det nu möjligt att få en kontakt i stort sett när det pas-
sar, förutom nattetid och helger när chatten är stängd. Men då 
finns fortfarande möjligheten att ”skriva av sig” sitt bekymmer el-
ler fråga via frågefunktionen.  

Egenmakt  
I likhet med ”Soctanter på nätet”, Malmös internetbaserade råd-
givning, kan även Stockholms rådgivning online beskrivas som en 
”lågtröskelverksamhet” (Ingloff & Lautrup, 2016). Med detta me-
nar författarna att det både är lätt att få kontakt och att medborga-
ren kan vara anonym. Samtidigt minskar socialrådgivarnas möj-
ligheter till insatser. De kan uppmana till kontakt med myndig-
hetsutövande delar av socialtjänsten men inte mer.  
 
Anonymitet och omfördelningen av initiativ leder till en omförde-
lad makt över mötet (Daneback & Sorbring 2016). Socialrådgiva-
ren måste kunna följa medborgaren. Lyhördhet inför det som för-
medlas blir oerhört viktig för att inte få en plötslig ”dropout” ef-
tersom det är mycket lättare att försvinna ut ur en chatt jämfört 
med ett telefonsamtal eller ännu mer ett fysiskt möte (Lundmark 
2016). Detta är en uppenbar ökning av medborgarens/brukarens 
egenmakt över sin kontakt.  
 
Men begreppet egenmakt kan sträckas utöver själva kontakten. 
Idéer om att det sociala arbetet ska syfta till att stärka individers 
makt över sin egen tillvaro har funnits länge. Och även om be-
greppet ibland mött kritik för att vara urvattnat (se t.ex. Cattaneo 
& Chapman 2010) har det i hjälplinjer för unga fått ett mycket 
konkret utformande. Kids helpline i Australien har som ett av sina 
uttalade mål att inte ge råd utan att i stället hjälpa de unga som 
kontaktar att själva skapa nya förhållningssätt och strategier inför 
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sina svårigheter. I detaljerade analyser av interaktionen mellan 
unga och counsellors visar Emmison, Butler och Danby (2011)  
hur rådgivarna aktivt arbetar med olika föreställningsscheman där 
unga kan pröva alternativa strategier att hantera sina problem. 
Detta demonstreras också tydligt i en uppföljande analys av Kids 
helplines chatt- och emailkommunikation (Cromdal, Danby, Em-
mison, Osvaldsson och Cobb-Moore, 2018). 

Nåbarhet 
I slutrapporten för Socialdepartementets projekt om en förbättrad 
Social barn och ungdomsvård rapporteras att de socialsekreterare 
som ingått i projektet (47 kommuner deltog) i genomsnitt använde 
endast 13% av sin arbetstid direkt till att möta barn och vuxna 
(Regeringskansliet 2017, s.176). Eftersom socialrådgivningen på 
nätet är så lätt att komma i kontakt med bildar den en tydlig kon-
trast till detta. Som medborgare kan du faktiskt till och med 
komma i kontakt med rådgivningen flera gånger under samma 
pass (finns flera exempel på detta i materialet). Socialrådgivaren 
använder en majoritet av sin arbetstid till direktkontakt. Samtidigt 
är, som jag skrev ovan, en anonym digital kontakt inte samma sak 
som ett fysiskt möte.  
 
Undersökningar (se t.ex Davidsson & Findahl, 2017) visar att den 
digitala klyftan har minskat de senaste åren. Både allt yngre och 
allt äldre personer är regelbundet online. Med smarta telefoner 
och sjunkande priser för uppkoppling är det heller inte en ekono-
misk fråga. Utom för de allra flesta, utom kanske för de som har 
det ekonomiskt allra sämst. Det vill säga socialtjänstens brukare. I 
Lund & Ginsburgs undersökning (2013) var det dessa som var 
mest oroliga för att en ökad digitaliering skulle ytterligare kunna 
öka deras marginalisering. Det är därför viktigt att socialrådgiv-
ningen online förblir ett tydligt komplement som ger utökade 
möjligheter till kontakt och inte ersätter de fysiska mötena.  
 
Slutligen vill jag nämna det syfte som Stockholms stad har haft 
med instiftandet av en socialrådgivning på nätet. I skriften Social-
rådgivning på nätet (2011, s.3) skriver Johanna Löfvenius att syf-
tet med den planerade tjänsten är att:  
  

 Öka tillgängligheten för socialtjänstens befint-
liga klienter genom att, via en digital platt-
form, erbjuda fler kontaktytor samt att nå per-
soner i behov av stöd och hjälp, som i dagslä-
get av olika anledningar inte har kontakt med 
socialtjänsten. 
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 Minska andelen ärenden av en enklare och 
rådgivande karaktär i stadsdelarna. 

 
Denna rapport visar att det första syftet är verkställt. Socialrådgiv-
ningen på nätet erbjuder flera vägar att lätt få kontakt med social-
tjänsten, antingen du redan har kontakt eller du behöver en ”låg-
tröskelväg” till kontakt. Huruvida socialtjänsten på nätet också 
har avlastat stadsdelarna är däremot ännu inte besvarat. Det har 
heller inte varit syftet för denna rapport att besvara, men det vore 
en utmärkt uppgift för en framtida undersökning. 

8.  Slutsatser och förslag 

8.1. Framgångsfaktorer 

• Detta är ett sätt för medborgare att snabbt komma i kon-
takt med Socialtjänsten, särskilt som tidigare undersök-
ningar visat att socialsekreterare i allmänhet använder en 
mycket lite del av sin arbetstid till att vara i direkt kontakt 
med klienter. 

• De långa öppetiderna medger att det är lättare för medbor-
gare att kontakta just när de har ett behov av kontakt.  

• Frågefunktionen medger dessutom att medborgare alltid 
kan skriva en fråga även om svaret dröjer till dess att råd-
givningen är bemannad.  

• De som kontaktar socialrådgivningen är i allmänhet 
mycket nöjda. Det finns under första året ingen medbor-
gare som uttrycker missnöje med socialrådgivningen.  

• Socialrådgivarna visar utmärkt kompetens att arbeta on-
line. De är duktiga på att möta brukarna med deras egna 
ord, få de som har svårt att öppna sig att göra detta och 
tvärtom. 

8.2. Utvecklingsområden 

• Fler medborgare behöver hitta verksamheten. Även om 
den i dag listas under Stockholm stads alla e-tjänster är 
den inte så lätt att hitta. Den som vet att den finns hittar 
den lätt vid en sökning men de som inte vet?  
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• Under första året fanns inte mycket kontakt mellan social-
rådgivningen och stadsdelarnas olika lokalkontor. Uppar-
betade sådana relationer skulle kunna avlasta trycket på lo-
kalkontoren.  

• Det var en del tekniska problem under första året. För att 
medborgare ska vilja använda en e-tjänst, särskilt en om 
känsliga och privata förhållanden är stabiliteten i tjänsten 
avgörande.  

• För Socialrådgivarna ha det varit ett nytt arbetssätt och det 
var en del omsättning på rådgivare. Flera påpekade det en-
samma i att vara socialrådgivare online som en faktor till 
att de sökt sig vidare. Andra påpekade att inte tillräckligt 
många kontaktade rådgivningen för att de skulle känna ar-
betstillfredsställelse. De hade helt enkelt för lite att göra 
ibland. 

• En nyckel här verkar vara att få fler att använda sig av råd-
givningen. Idealt skulle rådgivningen ha så många kontak-
ter att rådgivarna kunde arbeta i par.  
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10.  Bilagor 

 

 
Figur 13 Samtliga kontaktorsaker  
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Tabell 1. Uppgedd ålder 

 
Ålder  2017 2013-2014 

0-7 år  0 7 

8-12 år 7 1 

13-17 år 159 50 

18-24 år 584 257 

25-40 år 912 485 

41-70 år 382 268 

71-100 år 9 4 
 

2053 1072 
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