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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en tid av ständig utveckling där tekniken och framförallt internet spelar en 
allt större roll i våra liv. Människans virtuella kontakter går inte längre att skilja från 
det fysiska livet utan är direkt sammanlänkade. Många har även relationer som endast 
är levande på internet via chatt, e-mail och sociala forum som exempelvis Facebook. 
Allt mer av de vardagliga göromålen sker via internet. Bankärenden, 
kunskapsspridning, rese- och biljettbokningar av olika slag samt shopping av kläder 
och presenter är bara ett fåtal förslag på saker som har effektiviserats på detta vis det 
senaste årtiondet.  
 Ett påstående som många sannolikt skulle instämma i är att internet har blivit 
det moderna samhällets viktigaste medium för att sprida information och 
kommunicera med andra människor. Det är dock mer än en handelsplats, det är även 
ett socialt forum där kontakter knyts och bryts. ”Ansiktslösa” samtal förs dagligen 
och det är därför inte helt fel att kalla internet för ”det sociala nätet”. Med allt som 
internet erbjuder den enskilde individen vore det konstigt om hon inte också kunde få 
psykisk behandling och social rådgivning därigenom. Vad gäller det psykiska gebitet 
existerar en rad olika alternativ: psykologer och terapeuter ger kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och mailrådgivning på nätet (NASW & ASWB 2005:6) och det 
finns även en hel uppsjö av olika sorters självhjälpsforum. När det gäller den sociala 
hjälpen upprätthålls klientens kontakt med socialarbetaren ofta via mail (ibid.). Sedan 
finns även det fenomen som vi har intresserat oss för; socialarbetare som chattar med 
sina klienter i realtid. Uppsatsens ämnesområde är socialt arbete via internet.  

En av anledningarna till genomförandet av denna studie är att vi vill belysa ett 
nytt forskningsområde med stor praktisk relevans för socionomens yrkesroll. Ett nytt 
arbetssätt och dess olika för- och nackdelar bör klargöras innan det tillämpas i 
praktiken. I nästa stycke tas det upp att det har gjorts många undersökningar kring 
psykologins internetbaserade arbetsmetoder men väldigt lite är nämnt kring det 
sociala arbetet via internet. Samhället utvecklas och mänsklig kommunikation tar sig 
nya uttryckssätt. Om vi vill kunna hjälpa människor i utsatta situationer är det därför 
viktigt att vi följer med i utvecklingen och skaffar oss nya verktyg och metoder för att 
nå dessa människor. Samtidigt får det inte glömmas bort hur viktigt det är med 
utbildning på området så att socialarbetarna fortfarande kan kalla sig för 
professionella och inte agera lekmän på området.  

Studiens informanter har som syfte med sin verksamhet att nå ungdomar i 
behov av hjälp och stöd men även att arbeta förebyggande i kontakten med 
ungdomarna. För att socialarbetaren ska kunna nå fler ungdomar bör de möta dem på 
deras arena, vilket i dagens samhälle till stor del är internet. Så mycket som 97% av 
unga i åldrarna 9-16 år använder internet dagligen på sin fritid, att chatta kommer 
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som nummer tre på listan över de vanligaste aktiviteterna på internet (Mediarådet 
2010:47). De mest besökta sociala sajterna är Facebook, MSN och bilddagboken. Av 
dem som använder sig av dessa sajter har 54% uppgett att de har lagt till en vuxen i 
sitt nätverk där den vanligaste personen är sin mamma - 32%, tätt följt av ”annan 
vuxen” - 31% (ibid.:50). En stor anledning till att utföra socialt arbete via nätet är 
alltså på grund av att många unga befinner sig just där.  

1.2 Tidigare forskning 

Det finns ett antal studier som påvisar positiva resultat av diverse behandlingar över 
internet. KBT är den vanligaste metoden och i en översikt av 12 olika studier 
(Cuijpers et al 2007), sammanfattas att internetbaserade behandlingar kan spara 
terapitid, reducera väntelistor, minska eventuell stigmatisering som det kan innebära 
att gå till en terapeut, förkorta restider och nå människor med olika hälsoproblem som 
inte annars har möjlighet att ta del av mer traditionell behandling (ibid.: 169-170). 
Översikten behandlar studier gjorda mellan år 2000-2007, angående internetbaserad 
behandling för smärta, huvudvärk, depression och många andra hälsoproblem. I de 12 
studierna deltog sammanlagt 1704 personer. Överlag är resultaten lovande men allra 
bäst är de för behandling mot smärta och huvudvärk som motsvarar resultaten för 
face-to-face-behandling för samma hälsoproblem (ibid.:174-175).  
 I en annan studie undersöker Kristoffer Vernmark med flera (2010:367) hur två 
olika former av internetbaserade KBT-behandlingar verkar mot depressioner. Urvalet 
bestod av två grupper samt en kontrollgrupp, sammanlagt 88 personer med 
omfattande depression. Den första gruppen fick handledd självhjälp medan den andra 
gruppen fick individuell e-mail-terapi. Kontrollgruppen utgjorde en väntelista som 
stod utan behandling medan de andra gruppernas behandlingar pågick under 8 
veckors tid. Resultaten i båda grupperna påvisade signifikanta symptomreduceringar: 
34,5% respektive 30% uppnådde efter studiens slut ett stadium där depressionen var 
betydligt mindre (ibid.). Uppföljningen 6 månader senare visade att siffrorna stigit till 
47,4 % respektive 43,3%. Skillnaderna mellan grupperna var liten och överlag drogs 
slutsatsen att båda formerna av internetbaserad behandling var effektiva. Det ansågs 
även att det var lättillgängligt och kostnadseffektivt (ibid.:367-368).   
 Vad som gör problemområdet lite mer komplext är att det enligt en studie 
gjord av Melissa Wells med flera (2007:453) ändå råder spridda uppfattningar kring 
behandling över internet bland de potentiella framtida utövarna. Studien identifierar 
uppfattningar kring mental behandling över internet hos 2098 socialarbetare, 
psykologer och andra aktuella professioner (ibid.). Informanterna erbjöd för tillfället 
inte själva någon online-behandling men vissa använde sig av internet som ett 
komplement till den vanliga praktiken - face-to-face. Resultatet visade att de flesta 
inte kunde se sig själva använda internet för att ge online-terapi och att endast lite 
mer än 2 % sades erbjuda denna form av behandling idag (ibid.:455). Det fanns en 
stor oro kring sekretessen och kvalitén på utövarna men det fanns även funderingar 
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kring om klientens ord var att lita på över internet. Det sades att om utövaren inte 
regelbundet träffade sina klienter face-to-face ökade risken för att klienten kom med 
inkorrekt information. Samtidigt menar forskare att det finns mycket positivt med 
internetbehandling exempelvis tillgängligheten för personer från landsbygden och att 
det på detta vis river geografiska barriärer. En annan mycket positiv aspekt var att e-
mail kunde underlätta kontakten med klienterna och att det ibland är lättare för 
klienterna att skriva ned sina frågor och funderingar än att tala om dem. I urvalet var 
60% trots allt intresserade av att få mer information kring behandling över internet 
(Wells et al, 2007:456).  
 Det sociala arbetets profession har de senaste tio åren förändrats från att vara 
en face-to-face bunden verksamhet, till att med ny teknologi även kunna utföras via 
internet. En oro som har uppkommit i samband med detta är att eftersom 
socialarbetare nästan alltid har tystnadsplikt eller tystnadslöfte blir de extra sårbara 
om personer utifrån kommer åt materialet genom att göra intrång i datorn (Park-
Oliver & Demiris 2006:130). Traditionellt sett anser sig socialarbetare vara personer 
som vill och tycker om att arbeta med människor, vilket inte i allas ögon 
sammanfaller med denna nya arbetsmetod som internet innebär. Vid face-to-face-
interaktionen har socialarbetaren olika metoder och kunskaper om hur man bör 
bemöta klienter och hur man bör samtala. Att arbeta med socialt arbete via nätet 
genom till exempel en samtalschatt innebär att de professionella behöver lära sig nya 
kunskaper om hur de kan använda verktyget och hur det fungerar (ibid.:131).  
 En studie som Rassau och Arco (2003) har genomfört visar även den på 
positiva resultat när det gäller socialt arbete via internet. Studien bestod av en kvinna, 
22 år, som studerade socialt arbete och som led av oro, ångest och svårigheter med 
studierna. Hon fick samtalsstöd en gång i veckan via chatt på en avsatt tid under två 
månader. Resultaten visade att hennes ångest minskade, att hon kände sig lugnare och 
att studierna gick bättre. Denna undersökning visade alltså att även problem som 
tycks vara triviala kan lösas relativt smidigt genom att ha ett stöd i vardagen och 
någon som lyssnar.  
 McCarty och Clancey (2002:155) skriver att teoretiskt sett skulle allt en 
socialarbetare gör face-to-face även kunna göras online via internet. Dock ställer de 
frågan hur relationen mellan socialarbetare och klient påverkas av teknologin. De 
beskriver att vissa menar att det förändrar naturen hos relationen medan andra anser 
att behovet av att se klienten endast är en psykologisk barriär och att det inte 
nödvändigtvis innebär att relationen blir opersonlig (ibid.). Vidare skriver de att vissa 
terapeuter anser att de måste se klienten för att kroppsspråket kan vara lika viktigt 
som det sagda ordet, medan andra menar att det fungerar utmärkt med samtal via 
internet där parterna varken ser eller hör varandra. Forskare som är positiva till 
fenomenet trycker på att förhållandet blir mer jämlikt eftersom kön, ålder, 
utbildningsnivå, socioekonomisk status, funktionshinder och så vidare inte har lika 
stor betydelse via internet som face-to-face (ibid.).  
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Forskare menar att en svårighet som kan uppstå är hur konfidentialiteten säkerställs 
för klienten. Flertalet anser att det inte finns något säkert sätt att kommunicera via 
internet, eftersom det finns en risk att obehöriga kommer åt informationen. Andra 
förlitar sig på de redan existerande sekretesskydden när de kommunicerar via internet 
och anser att det är gott nog för att upprätthålla skyddet av det konfidentiella 
materialet (McCarty & Clancey 2002:158).                    
 Det som utmärker kommunikation via nätet är, enligt Suler (2004:322), att 
personer gör och säger saker som de annars inte skulle göra i en face-to-face-
interaktion. Han menar att personer kan leva ut mer via internet och detta kallar han 
för ”the online disinhibition effect”. En faktor som påverkar detta är anonymiteten 
eftersom det via internet är mycket svårt att spåra någon enbart via till exempel en e-
mailadress eller ett användarnamn. Det gör att man lättare kan separera det som sägs 
från den egna identiteten, vilket i sin tur gör att personen känner sig mindre sårbar i 
samtalet med en annan individ. Eftersom parterna inte ser varandra syns heller inga 
fysiska reaktioner på det som sägs - hur personerna ser ut eller hur de beter sig (ibid.). 
En annan aspekt av att parterna inte ser varandra är att den respons som ges vid en 
chattkonversation kan ses som ett samtal med sig själv eftersom texten läses upp med 
den egna ”rösten”. I detta finns även en maktutjämning eftersom alla inblandade är på 
lika villkor på internet. Alla har rätt att uttrycka sig fritt utan att känna sig nedtryckt 
av någon med mer makt eller auktoritet (ibid.:323). Suler menar avslutningsvis att 
denna del av personen som kommer fram via internet inte behöver vara mindre sann 
än den som visas vid face-to-face-möten och han menar att de olika mötena helt 
enkelt ger olika dimensioner av personens identitet (Suler 2004). 

1.3 Problemformulering och studiens syfte 

Det finns en hel del studier angående behandling över internet och då framförallt 
inom psykologins KBT. Även om det finns en del orosmoment angående behandling 
över internet visar vår redovisade tidigare forskning att det är effektivt och i vissa fall 
till och med lika effektivt som face-to-face-behandling. Vad vi däremot upptäckte 
under diverse litteratursökningar och i jakten på tidigare forskning var att det fanns 
betydligt färre studier som behandlade just socialarbetarens roll, syn på och känslor 
kring fenomenet. Socialt arbete över internet ökar i takt med att fler och fler 
människor ”vistas” på nätet. Var och varannan social instans erbjuder samtalschatt 
som en portal till social rådgivning och då framförallt riktat till ungdomar. Detta är 
om möjligt ett ännu yngre fenomen än behandling över internet och därmed är det ett 
relativt outforskat område, vilket fångade vårt intresse. De sociala instanserna 
erbjuder samtalschatt av olika anledningar och kring olika sorters sociala problem. 
Exakt vilka problem som diskuteras är för oss inte väsentligt, utan syftet med studien 
är att undersöka huruvida social rådgivning via samtalschatt kan uppfylla kriterierna 
för ett professionellt samtal, samt hur socialarbetarna upplever att det har påverkat 
den professionella yrkesutövningen och klienternas hjälpsökande. 
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1.4 Studiens frågeställningar 

Studiens övergripande fråga är:  
 

 Vilka fördelar och svårigheter anser socialarbetarna att 
 användandet av samtalschatten som ett 
 kommunikationsmedel i  interaktionen med klienterna medför? 

 
Specifika frågor vi ställer oss är följande:  
 

 Vad anser socialarbetarna är viktiga faktorer i ett professionellt   
samtal? 

 Anser socialarbetarna att dessa faktorer kan uppfyllas även när  
samtalet blir ansiktslöst?  

 Vilken påverkan anser socialarbetarna att det ansiktslösa  
samtalet har på klienterna? 

1.5 Avgränsningar 

Socialarbetaren kan använda sig av internet i många olika områden av sin 
yrkesutövning, till exempel när hon/han handhar mailkontakter, gör eftersökningar, 
deltar i chattforum och finns på sociala forum med mera. Därför har 
forskningsområdet avgränsats till att bara inbegripa social rådgivning via 
samtalschatt. Detta eftersom vi vill undersöka samtal och professionalitet samt 
huruvida olika kriterier som inbegrips i de begreppen lika gärna kan uppfyllas via 
chatten. Informanterna i denna studie tillhandahåller inte någon sorts behandling utan 
arbetar med social rådgivning via internet.  
 En annan avgränsning som har gjorts är att de klienter socialarbetarna chattar 
med ska vara ungdomar. Detta på grund av att det främst är ungdomar som chattar på 
nätet samt att den redan befintliga forskningen rör i de flesta fall vuxna klienter. 
Dessutom ville vi snäva in forskningsområdet ytterligare för att få en mer 
lättöverskådlig helhet i studien. Eftersom studien genomförs med socialarbetare 
betyder det att vi endast kan uttala oss om just deras syn på användningen av 
samtalschatt. Dock är syftet med informanternas arbete att nå och hjälpa ungdomar, 
därför är det av stor vikt att de är medvetna om hur samtalschatten påverkar deras 
hjälpsökande. Av den anledningen har vi även valt att undersöka vad socialarbetarnas 
erfarenhet har lärt dem angående ungdomarnas upplevelse av att få social rådgivning 
via chatt.  

1.6 Förförståelse 

Den förförståelse vi utgår från och som kan tänkas påverka resultatet är följande; vi 
går på socionomprogrammet och är därmed samhällsvetare.  Vi har viss utbildning i 
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hur ett samtal ”ska” gå till och vilka kriterier det ”ska” innehålla. Vår allmänna 
uppfattning är att vi som socialarbetare bör följa med i utvecklingen men samtidigt 
som internet kan ge vinster avseende exempelvis effektivitet, kan det innebära 
förluster i annat så som mänsklig närhet och att man rationaliserar klienten.  

1.7 Begrepp 

Vi kommer i det följande definiera olika begrepp som är centrala i studien: 
 Ansiktslösa samtal – samtal där ingen av parterna varken ser eller hör varandra, 

interaktionen sker via chatt. Detta begrepp har vi konstruerat specifikt för 
denna studie.  

 Face-to-face – samtal där bägge parter är fysiskt närvarande. Den engelska 
termen har valts framför den svenska på grund av att det är ett allmängiltigt 
begrepp inom forskningen (Wells et al 2007) 

 Klient – den enskilde individen som söker kontakt eller hjälp hos de sociala 
instanserna (NASW & ASWB 2005:22) 

 Kommunikation – en process där någon typ av information byter ägare 
(Larsson 1989:68) 

1.8 Termer 

Studien kommer att innehålla vissa allmängiltiga termer som här konkretiseras; 
 

 Chatt – synkron kommunikation, vilket betyder online-samtal i realtid över 
internet, att meddelanden överförs direkt till skärmen hos en eller flera andra, 
samtidigt som det skrivs (Sveningsson et al 2003:44, 49)  

 E-mail – asynkron kommunikation, det vill säga att meddelanden kan skrivas 
och tas emot vid olika tillfällen. Tid ges för eftertanke och reflektion innan 
meddelandet besvaras (ibid.:42, 49) 

 Internet – ett globalt nätverk av sammankopplade lokala datornätverk 
(ibid.:36). I vardagligt tal brukar internet kallas för ”nätet”. 

 Online – ett förhållande där en dataanvändare är i direktkontakt med en annan 
dataanvändare genom nätverket, där motparten svarar direkt på 
tilltalskommandon (NASW & ASWB 2005:22) 
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2. Teorianknytning 

2.1 Hermeneutiskt förhållningssätt 

I arbetet med denna studie har vi antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket är 
vanligt vid kvalitativa undersökningar (Patel & Davidson 1991:25-26).  
 Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig metod för att tolka 
och förstå texter. Varpå den väl sammanfaller med den innehållsanalys denna studie 
har använt sig av. Från början var hermeneutiken en teologisk och filosofisk 
hjälpdisciplin men under 1800-talet utvecklades den till att bli en grundpelare för hela 
den humanistiska vetenskapen (Gadamer 2002:114-115). 

Enligt denna riktning kan olika fenomen förstås genom språket - i textform och 
genom språkliga berättelser. I texten och språket döljer sig intentioner och avsikter 
vilka går att tolka och förstå innebörden av och på så vis förstå människan och det 
fenomen som studeras (ibid.:115; Patel & Davidson 1991:25-26).  
 Syftet är således att komma fram till en giltig förståelse av en texts mening, 
alltså vad texten egentligen förmedlar (Kvale 2006:49, 50). Forskningsintervjun är ett 
samtal som sedan omvandlas till en skriven och tolkningsbar text. Hermeneutiken 
belyser först den dialog som förs under intervjuernas gång och som skapar de 
utskrivna texterna som ska tolkas, sedan klarlägger den analysprocessen där 
intervjutexterna tolkas och förstås – detta kan kallas för att man samtalar med texten. 
Med detta sagt är hermeneutiken dubbelt relevant för sådan intervjuforskning som vår 
studie kan kategoriseras som (ibid.:49). 
 En grundpelare inom hermeneutiken är att arbeta utifrån sin egen förförståelse 
eftersom man aldrig kan bli helt fri från den, hur man än försöker. Det är dock inte 
negativt att ha med sin egen förståelse eftersom människan är uppbyggd av sina 
erfarenheter. Inom hermeneutiken menar man att vad människan har varit med om 
också har givit kunskap, särskilt viktigt är detta inom den humanistiska vetenskapen 
(Gadamer 2002:213).  

2.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

När en hermeneutisk analys utförs brukar processen kallas för den hermeneutiska 
cirkeln. Detta förfarande innebär att de enskilda delarnas mening bestäms av textens 
helhetliga mening. Så långt är processen relativt enkel att förstå. Det hela 
kompliceras ytterligare när man märker att förståelsen av de enskilda delarna kan 
förändra den helhetliga meningen som i sin tur kan komma att återigen förändra 
delarnas mening och så vidare (Kvale 2006:50). 
 Detta kan bli en oändlig process när text, tolkning, förståelse och den nya 
textprodukten, nya tolkningen och den nya förståelsen blir delar i en helhet som 
ständigt växer och avslutas först när man har kommit fram till en god gestalt – då 
man finner ett sammanhang i texten utan motsägelser (Kvale 2006:50). Det är just 
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denna hermeneutiska cirkel som har varit central i studiens analysprocess. Det 
innebär stor möda men i gengäld får man mycket välanalyserade resultat.  

2.2 Kommunikation 

Människans interaktion grundar sig på kommunikation genom till exempel tal, skrift 
och kroppsspråk (Larsson 1989:67-69). Kommunikation är en process där 
information förs över från en person till en annan. För att denna process ska kunna 
fungera krävs det en sändare, ett meddelande, en kanal och en mottagare (Shannon & 
Weaver 1971:7, 34; Larsson 1989:68).  Dock ser vi här ett problem då allt detta kan 
vara uppfyllt men om den ene parten inte förstår den andre, så sker det ändå ingen 
kommunikation. Ömsesidig förståelse är därmed en del av kommunikationen. Därför 
är återkoppling ett viktigt instrument i processen och när utrymme ges för detta sker 
en så kallad tvåvägskommunikation (Larsson 1989:68.).  
 För att föra ett professionellt samtal krävs det att man har vissa färdigheter 
gällande kommunikation och handlande. Det finns fem särskilt viktiga sätt genom 
vilka man sänder ett budskap; verbala, vokala, kroppsliga, berörings- samt 
handlingsbudskap (Nelson-Jones 2005:21). De verbala budskapen sänder människan 
med ord medan de vokala sänds via rösten. Det kan handla om tonläge, röststyrka, 
artikulation, betoning och talhastighet (ibid.). De kroppsliga budskapen sänder vi ut 
via kroppen, till exempel genom blickar, ansiktsuttryck, ögonkontakt, gester, kläder, 
fysisk närhet osv. En särskild kategori av kroppsligt budskap är beröringsbudskapen. 
De sänds via beröring och ger olika innebörd beroende på vilken kroppsdel som 
används och vilken del av den andres kropp som berörs. Vad som också spelar in är 
hur beröringen går till samt om personen har fått tillåtelse att beröra den andre eller 
inte (ibid.). Handlingsbudskap är det som blir extra viktigt för denna studie, då det 
innebär det budskap som sänds när vi inte har klienten framför oss, exempelvis via 
mail och chatt (ibid.). Det ansiktslösa samtalet får alltså klara sig utan både de 
verbala, vokala, kroppsliga och beröringsbudskapen och enbart hålla till godo med 
handlingsbudskapen. Den icke-verbala kommunikationen, allt som har med 
kroppsspråket att göra, går också förlorad (Larsson 1989: 69-70).  
 Den verbala och den icke-verbala kommunikationen och förhållandet 
däremellan beskrivs ibland med termerna kommunikationens grundnivå och 
metanivå (ibid.:71). Grundnivån är den verbala delen av kommunikationen, det vill 
säga vad som sägs, medan metanivån är kroppsspråket och kvalitén i 
kommunikationen, alltså hur något sägs. En fråga som kan ställas och som är central i 
den här studien är vilket av dem som är viktigast? Om budskapet inte skiljer sig på de 
olika nivåerna blir det en icke-fråga. Om grundnivån och metanivån däremot ger 
motstridiga budskap är det oftast metanivån som har störst betydelse. Forskning har 
visat detta genom att låta en person berätta samma budskap på olika vis för en 
mottagare som har fått bedöma budskapets innehåll. Det har då visat sig att om 
personen har berättat ett ledsamt budskap (grundnivå) men på ett glatt vis (metanivå) 
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så har mottagaren ändå förstått budskapet som positivt (Larsson 1989:71). Metanivån 
har alltså en oerhört stor betydelse för kommunikationsprocessen.  

2.3 Att förstå social interaktion  

2.3.1 Erving Goffman 

En av sociologins mest inflytelserika professorer är Erving Goffman, 1922-1982. Han 
hade ett särskilt intresse för interaktionismen och hans teorier grundas på antagandet 
att en individs alla handlingar och uttryck bestäms av den kontext hon eller han 
befinner sig i. Vad människan gör och vilken respons det får från omvärlden utgör 
grunden för hennes självbild, alltså hur hon upplever självet. Uppfattningen av jaget 
är således bundet till den sociala kontexten (Berg 2007:152,168; Goffman 2010:218).  
 I denna studie har reflektion kring vissa delar av empirin gjorts utifrån just 
Goffmans perspektiv på människan och samhället. Närmare bestämt hans teorier 
kring roller och regioner. Goffman menar att människan spelar en roll för att övertyga 
andra människor om de olika egenskaper de besitter. Människan tar på sig olika 
masker för att utåt sett visa upp vem hon vill vara och försöker övertyga andra om att 
verkligheten är vad den verkar vara (Goffman 2010:25).  
 En diskussion har även förts kring Goffmans begrepp om regioner. De främre 
regionerna är de platser där människan försöker upprätthålla bilden utåt, medan de 
bakre regionerna är de platser eller tillstånd där personen inte behöver bevisa sig för 
någon. I de främre regionerna utövar människan sin aktivitet eller sin bild av sig själv 
i andra människors närvaro och kan då välja att betona eller undertrycka vissa 
aspekter. I de bakre regionerna där inger ser på, kommer undertryckta fakta förr eller 
senare alltid fram (ibid.:101).  
 Kopplingar till på vilket vis internet kan bidra till att informanternas klienter tar 
av sig de masker de annars bär och hur samtalschatten ofta äger rum i klientens bakre 
region kommer att göras i denna studie, allt utifrån socialarbetarens perspektiv. 
Utvecklingarna görs i resultat- och analysdelen.  

2.3.2 Michel Foucault 

Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker 1926-1984 (Sunesson 1998:iv), 
utmärkte sig genom att ha extrema åsikter angående maktförhållanden och 
maktutövning. Några av hans teorier publicerades i boken Övervakning och straff 
som kom ut i en första upplaga år 1974. Foucault menade att makt och kunskap 
hänger samman och förutsätter varandra. Det finns inget maktförhållande utan 
kunskapsområde och inget kunskapsområde utan maktförhållande. Att ha makt är 
inget privilegium utan en strategi. Du kan exempelvis välja att utbilda dig inom ett 
visst område och eftersom detta medför att du kan och vet mer än andra så får du 
makt. Makt är något man utövar snarare än besitter (Foucault 1998:36-38). En 
förutsättning för makten blir därför ojämlika relationer då det måste finns en part som 



10 

                                                                       

kan mindre och en som kan mer. Därmed riktade Foucault stark kritik gentemot 
vetenskapen. Han menade att vetenskapen kan skapa sin egen ordning där den 
faktiskt blir sann, exempelvis i sammanhang där du uppsöker en specialist för att få 
klarhet i ett problem. Sanningen du eftersträvar vore omöjlig att nå om det inte vore 
för den makt som tilldelas specialisten (Sunesson 1998:xvii).       

2.4 Professionalitet  

Att vara professionell betyder för det första att socialarbetaren har den kompetens 
som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, detta för att klienten ska kunna lita på att 
den professionelle är specialist på sitt yrkesområde (Skau 2001:32). 
 Mötet mellan klienten och socialarbetaren är inte förutsättningslöst och på lika 
villkor. Det är ett möte där klienten har ett problem eller behov som socialarbetaren i 
sin yrkesroll ska bemöta och ta ställning till. Mötet är ojämlikt på grund av att 
socialarbetaren agerar i sin yrkesroll och inom ramen för denna bör hon/han vara 
personlig men inte privat (Gren 1996:204, 210). Som socialarbetare är det viktigt att 
bemöta klienter med respekt för deras människovärde och att lyssna på vad de har att 
säga. Detta underlättar för individen att känna tillit och våga berätta sin historia 
(ibid.:209). Gren menar att de viktigaste begreppen i mötet är kärlek, empati och 
respekt. Det krävs kärlek till människor och en vilja att möta klienten som en person. 
Att visa empati för denne är att handla respektfullt och bemöta personen där hon/han 
är (ibid.:213). I yrkesutövningen ingår även att vara ödmjuk inför klienten. Detta 
innebär att inte lägga in värderingar i hur klienten lever sitt liv utan att istället ha en 
vilja att se och förstå (ibid.236).         

2.4.1 Søren Kierkegaard – ”Till eftertanke”            

Den danske filosofen Søren Kierkegaard har, i sin dikt ”Till eftertanke”, på ett 
målande sätt beskrivit det förhållningssätt hjälparen behöver anamma för att kunna 
hjälpa någon. Sammanfattningsvis skriver han om ödmjukhet, självkritik och att möta 
den hjälpsökande just där denne befinner sig, inte helt olikt ett professionellt 
förhållningssätt. Nedan följer en svensk översättning av originaltexten: 

 
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag  
först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar 
sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste 
jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det 
han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.  

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng 
och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att 
hjälpa honom.  
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan 
att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon  
                     (Kierkegaard 1964:96) 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

3.1 Kvalitativ inriktning 

För att besvara våra frågeställningar var vi överens om att en studie med öppna 
semistrukturerade intervjuer var bäst lämpad för att få så innehållsrika svar från 
informanterna som möjligt. Vi var ute efter en djupare förståelse av socialarbetarens 
roll, känslor och upplevelser av det ansiktslösa samtalet, det vill säga samtalschatten. 
Därmed föll det sig naturligt att vår metod blev kvalitativ (jfr. Patton 2002:4).  
 ”Qualitative data tell a story” och det är genom berättelser vi kan besvara våra 
frågeställningar (ibid.:47). Den kvalitativa inriktningen har därmed vissa fördelar 
eftersom den ger oss insikt i det vi eftersöker, siffror och statistik gör inte det 
(ibid.:151). Den kvalitativa forskningen lämpar sig bra vid syften som denna studie 
har eftersom intervjuerna genomförs i utvalda verksamheter som arbetar enligt våra 
kriterier där socialarbetarna berättar sina naturalistiska historier för oss (ibid.:39, 47). 
Eftersom kvalitativa data är beskrivande till sin natur blir läsupplevelsen behaglig. 
Läsaren får en känsla för informanternas egna upplevelser och erfarenheter (ibid.:47).  
 Inom den kvalitativa forskningen används ett begrepp från engelskan både 
frekvent och som en nödvändighet för ett gott resultat: ”thick description” (ibid.:437).  
Det innebär att forskaren målar upp en fyllig bild av det undersökta fenomenet för 
studiens läsare. Tjocka beskrivningar gör informanternas röster, känslor och tankar 
hörda (ibid.:503). Dock är det inte enbart för att läsaren lättare ska förstå vad som 
sägs utan även för att denne själv ska kunna dra slutsatser kring signifikans och 
tillförlitlighet (ibid.:438). Detta ämnar vi att göra dels genom att ge noggranna 
beskrivningar av våra informanter och de verksamheter de arbetar inom, och dels 
genom att använda oss av citat i vårt resultat. På så vis kan läsaren på egen hand 
avgöra om resultatet är att lita på. Eftersom beskrivningar och citat utgör grunden för 
kvalitativa data blir det viktigt att hitta balansen mellan ”för lite” och ”för mycket”. 
Oändliga beskrivningar gör att det lätt blir oöverskådligt. Det får inte stanna vid 
många, långa och fylliga beskrivningar utan meningen är att organisera 
beskrivningarna så att de går att hantera och förstås (Patton 2002:503). Det är där 
analysen, som bidrar med förståelsen, kommer in i bilden. Mer om detta nedan.  

3.2 Urval  

Kvalitativa forskningsurval är relativt små i jämförelse med kvantitativ forskning 
som syftar till att generalisera på ett helt annat sätt än den kvalitativa (Patton 
2002:46). En kvalitativ studie kan till och med undersöka endast en enskild individ i 
form av ett experiment. Anledningen till de små urvalen är att, på djupet, utreda eller 
skapa förståelse för ett fenomen (ibid.). En förutsättning för att detta ska kunna ske är 
att urvalet sker strategiskt, ett så kallat ”purposeful sampling”. Detta betyder med 



12 

                                                                       

andra ord att så informationsrika informanter som möjligt väljs ut för studien, så att 
stor lärdom kan dras utifrån deras svar (Patton 2002:46, 230).  
 Ett tillvägagångssätt är att från början bestämma vilket syfte man vill att 
informanterna ska tjäna och sedan ge sig ut och försöka finna dem (ibid.:230). Det 
brukar kallas att man gör ett kriterieurval och det är precis vad vi har gjort för att 
finna informationsrikedom (ibid.:238). De kriterier vi ville att informanterna skulle 
uppfylla var följande: 

 
 Informanterna skall ha en socionomexamen eller likvärdig 
 utbildning 
 Informanterna skall ge social rådgivning och använda sig av 
 samtalschatt som  ett arbetsredskap att göra detta, minst 1 
 gång/vecka 
 Informanterna skall även arbeta face-to-face i den dagliga 

yrkesutövningen 
 Informanternas målgrupp skall vara ungdomar/unga vuxna 

mellan 12-26 år 
 
Med dessa förutsättningar fann vi, efter noggranna internetbaserade eftersökningar, 
sex stycken informanter som mötte våra krav. Samtliga informanter har flera års 
arbetslivserfarenhet men förutom det har de inte så mycket gemensamt med varandra. 
De arbetar på olika verksamheter, förutom två av dem, och kommer från olika 
bakgrunder, både gällande utbildning och erfarenhetsmässigt. Vi har inte haft några 
kriterier gällande ålder, genus samt etnicitet och lyckades därför få en relativt stor 
spridning bland urvalet när det gäller åldern, vilket vi återkopplar till i analysen då vi 
finner det relevant för vårt ämnesområde. Ett beaktande av informanternas genus i 
förhållande till resultatet hade varit önskvärt men på grund av urvalets karaktär var 
det inte relevant då endast en av dem var man. Anledningen till denna låga spridning 
är att det är ett kvinnodominerat yrke och det ingick inte i våra kriterier att ha en jämn 
fördelning mellan könen. 
 För att bevara alla informanter anonyma i studien har vi ersatt deras riktiga 
namn med ett pseudonym, alltså ett helt påhittat namn utan koppling till personen i 
fråga förutom dennes kön. Respektive verksamhet har tilldelats en bokstav istället för 
verksamhetsnamnet. Allt för att uppfylla de forskningsetiska principerna som all 
forskning skall uppnå (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi hittade alla informanter i två 
kommuner, en liten och en mellanstor, i Mellansverige. Nedan följer en presentation 
av informanterna och verksamheterna som de arbetar inom.  
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3.3 Informanterna 

3.3.1 LINDA   

”Linda” är en levnadsglad och sprudlande kvinna på 56 år. Enligt uppgift känner hon 
sig dock enbart som 30, vilket hon tycker är huvudsaken. Hon arbetar på Verksamhet 
A dit personer som har blivit utsatta för brott kan vända sig för att få hjälp och stöd.  
Hon har över ett årtiondes erfarenhet av just detta arbete. För att nå fler ungdomar är 
Linda med i ett samverkansprojekt där det bland annat ingår att chatta med ungdomar 
1 kväll/veckan. Ungdomarnas åldersspann hamnar på 12-19 år. Face-to-face samtal 
arbetar hon med varje dag. Hon är utbildad internt inom Verksamhet A’s riksförbund 
samt inom kriminalvården och brottsoffermyndigheten. Utöver detta har hon läst 
universitetskurser i samtalsmetodik.  Linda har ingen anmälningsskyldighet men 
däremot ett moraliskt tystnadslöfte.  

3.3.2 MARIA 

”Maria” är en nytänkande och kramande 31-åring. Hon arbetar på Verksamhet B i en 
medelstor stad i Mellansverige och är utbildad socionom med diakonal profil. 
Tidigare arbetade hon som fältare i en mindre kommun. Både på sitt nuvarande arbete 
och på det förra är det, till Marias stora glädje, ungdomar som har varit den stora 
målgruppen. Hon har nämligen länge vetat att det är just ungdomar hon vill arbeta 
med. Åldersgruppen ligger mellan 13-25 år med störst fokus vid de yngre. På 
Verksamhet B arbetar hon med samtalschatt 1 gång i veckan och med face-to-face 
samtal på halvtid. Utöver den schemalagda samtalschatten förekommer det, inte 
alltför sällan, även att hon chattar med ungdomarna via det omåttligt populära 
forumet Facebook, där arbetsplatsen har en egen profil. Maria arbetar främst med den 
psykosociala delen och har som anställd på Verksamhet B både tystnadsplikt och 
anmälningsskyldighet. Marias arbetsplats är en samtalsmottagning dit ungdomar som 
behöver prata med en vuxen kan vända sig. Internet säger hon används som ett 
verktyg för att nå fler ungdomar.  

3.3.3 JULIA 

”Julia” är 28 år gammal och har ett hjärta som brinner för barn och ungdomar och då 
framförallt unga tjejer i kris. Hon är utbildad socionom med socialpedagogisk 
inriktning och har dessutom läst så pass mycket genusvetenskap att hon kan kallas för 
en mini-genusvetare. Hon har varit yrkesverksam i drygt ett år och hon arbetar 
passande nog på Verksamhet C dit kvinnor och unga tjejer kan vända sig för att söka 
skydd och stöd efter att ha bevittnat eller varit utsatta för våld. Dock har hon jobbat 
ideellt inom föreningen i flera år innan examen. Just nu håller Julia på att gå en 
Trappanutbildning för att vidareutveckla sina färdigheter i att samtala med barn och 
ungdomar som har bevittnat våld.  På Verksamhet C har Julia chattsamtal med unga 
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tjejer 1 kväll/veckan men det händer även att tjejerna kommer på ett face-to-face 
samtal. Det är dock chatten som är verksamhetens största verktyg. Åldern på 
ungdomarna som Julia arbetar med kan variera från 12 upp till 26 år. Alla inom 
verksamheten har ett moraliskt tystnadslöfte och ingen rapporteringsskyldighet. Det 
Julia uppskattar mest med att arbeta på Verksamhet C är att hon faktiskt får ta 
ställning för klienten.  

3.3.4 PETER 

”Peter” är en stabil 58-åring med lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Han är 
utbildad socionom och arbetar inom den relativt nya Verksamhet D som är en del av 
socialtjänsten där myndighetsutövningen har exkluderats ur arbetsuppgifterna. Han 
har dock både anmälningsskyldighet och tystnadsplikt. Peter anser att man genom att 
ta bort myndighetsrollen inte ter sig lika skrämmande för ungdomarna. Verksamhet 
D’s syfte är att etablera kontakt med kommunens ungdomar. Därför finns han 
tillhands där ungdomarna rör sig, både face-to-face och på internet. Han är i sitt 
arbete inne på Facebook och olika chattforum varje dag och han anser att det är ett 
bra sätt att följa upp kontakterna men han arbetar även med face-to-face samtal. 
Peters målgrupp är mellan 13-20 år gamla.  

3.3.5 ISABELL 

”Isabell” är Peters yngre kollega på 30 år. Hon är utbildad socionom och arbetar alltså 
också inom Verksamhet D och har gjort det lite längre än vad Peter har gjort. De har 
tillsammans skrivit en metodbok i ämnet socialt arbete via internet och den riktar sig 
till utövare som önskar nå fler ungdomar genom att börja arbeta med chatt och e-mail 
som verktyg. Isabell arbetar både face-to-face och via internet varje dag. De har på 
Verksamhet D inte någon bestämd dag i veckan då chatten är öppen, utan de loggar in 
så fort de har tid och ofta är det någon som är online och vill prata. Det finns dock 
planer på att införa en ”chattkväll” varje vecka för att få ett mer strukturerat upplägg. 
Isabells målgrupp är också ungdomar mellan 13-20 år och även hon har tystnadsplikt 
och anmälningsskyldighet. De kontakter som Isabell och Peter har på chatten är oftast 
inte av det djupare slaget utan ett sätt att upprätthålla en relation.  

3.3.6 RONJA 

Sist men inte minst har vi ”Ronja”. Hon är 32 år gammal och är utbildad till 
behandlingsassistent. Hon arbetar på Verksamhet E som är en förening som erbjuder 
råd och stöd till ungdomar som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, online såväl 
som offline. Ronja har chattjour 2 gånger/veckan där hon samtalar med utsatta 
ungdomar eller besvarar frågor kring ämnet. Hon arbetar även med face-to-face 
samtal. På Verksamhet E har alla anmälningsskyldighet, tystnadsplikt och de för inga 
journaler. Ronja anser att internet är ett bra medium att kommunicera genom när 
någon har varit utsatt för något svårt. Mer om varför senare.  
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3.4 Datainsamlingsmetod – en intervjustudie  

Samtal är det som bäst skildrar personliga erfarenheter och upplevelser av ett visst 
fenomen, därför passar intervjuer som datainsamlingsmetod väl (Dalen 2008:9). Vi 
tog därför fram en semistrukturerad intervjuguide, som utgick från syftet samt 
frågeställningar, för att skapa sex stycken centrala teman med vissa färdiga 
underfrågor av öppen karaktär. Detta för att erhålla så mycket information som 
möjligt samt för att se till att samma ämnen togs upp i samtliga intervjuer (Patton 
2002:343). Dessa frågor utvecklades sedan under intervjuernas gång beroende på vad 
informanten berättade. Våra teman valdes ut för att tillsammans kunna täcka in våra 
frågeställningar så att svaren blev tillfredsställande (Dalen 2008:31). Vi får genom att 
ha en semistrukturerad intervjuguide utrymme för flexibilitet och öppenhet, där vi på 
plats kan ta beslut angående vilka följdfrågor som ska ställas. Informanten är även fri 
att ställa vilka frågor han/hon vill (Patton, 2002:343). Detta ger oss som intervjuare 
stora möjligheter men ställer även stora krav på förberedelse och kompetens (Kvale 
2006:82). Av den anledningen fick vi flera gånger se över och ändra i vår guide innan 
vi kände oss nöjda och redo att påbörja intervjuerna. Ett återkommande moment var 
att hela tiden jämföra våra teman och underfrågor med studiens syfte och 
frågeställningar (jfr. Dalen 2008:31).  
 Vidare tillämpades områdesprincipen som innebär att vi började med att ställa 
frågor av lättsam karaktär för att sedan gå in på djupare frågor. Vi avslutade sedan 
intervjun med mer generella frågor. Detta för att informanten från början skulle känna 
sig bekväm i situationen och inte bli lämnad i en svår situation vid intervjuns slut 
(ibid.).  

 
Intervjuguidens teman, förutom inledning och avslut: 

 

 Yrkesutövningen 
 Det professionella samtalet 
 Kontakten via samtalschatt 
 Face-to-face kontakten 
 Samtalschatt vs. face-to-face  
 Framtiden för socialarbetare 

 
För hela intervjuguiden, se Bilaga 1. 
 Fem intervjuer, á 45-60 minuter, där sex informanter delade med sig av sina 
erfarenheter genomfördes. Anledningen till att en av intervjuerna innefattade två 
personer var att de själva begärde det då de tillsammans har arbetat inom studiens 
område. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att fånga informanternas egna 
ord. Detta moment var det viktigaste av alla eftersom det är här som informanternas 
egna ord fångas och ingenting kan ersätta dessa. De utgör i princip hela vårt material 
(jfr. Patton 2002:380).  
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Under datainsamlandet använde vi oss av triangulering (Patton 2002:247). För oss 
innebar det att en av oss intervjuade och den andre agerade observatör av bland annat 
kroppsspråk och tonlägen, etcetera. Observatören förde även en del anteckningar 
kring detta vid våra sex olika frågeteman samt flikade in med vissa kompletterande 
följdfrågor. Vi turades om att vara både intervjuare och observatör för att på så sätt 
bidra med bättre kvalitet på intervjuerna.  Detta kallas metodtriangulering, det vill 
säga att vi kombinerade både intervjuer och observationer (ibid.:248). 
 För att organisera den insamlade datan transkriberade vi intervjuerna vilket 
innebar att vi överförde materialet från tal till skrift.  Transkriberingen utförde vi 
själva, enligt ett på förhand uppgjort transkriberingsschema, för att bättre lära känna 
vårt material (Dalen 2008:65; Patton 2002:441). Konfidentialiteten, alltså 
informanternas anonymitet, var också en anledning till att vi själva utförde dem. Vår 
analys började egentligen redan vid transkriberingen eftersom det alltid sker en 
tolkning när tal överförs till skrift, exempelvis var kommatecken och punkter placeras 
ut (Kvale 2006:158). 

3.5 Bearbetning av material 

3.5.1 Hermeneutisk innehållsanalys 

Efter att all data blivit transkriberad använde vi oss av en innehållsanalys för att få ut 
olika innebörder i det insamlade materialet genom fastställandet av mönster och 
teman i texter (Patton 2002:453). Vi började med att göra upp ett kodschema, vilket 
vi använde som analysinstrument, för hur vi skulle dela upp materialet i mindre delar 
och hitta de största mönstren (Bergström & Boréus 2000:50). När vi skapade 
kodschemat utgick vi från vår intervjuguide som vi efter alla intervjuer kände väl. 
Det blev fyra olika kategorier av kodningsenheter: 
 

 Samtalet och dess komponenter (kommunikation) 
 Professionalitet 
 Samtalschatt 
 Face-to-face 

 
I utarbetandet av kodschemat ställde vi hela tiden koderna mot studiens syfte och 
frågeställningar för att kontrollera att vi inte tappade fokus. Alla enheterna hade ett 
antal underliggande koder, som bland annat maktförhållanden, relationer, 
verbalt/icke-verbalt med mera. Alla kodenheter och underkoder tilldelades, för 
enkelhetens skull, en siffra så att vi kunde notera exempelvis förekomsten av en viss 
kod i materialet. Det noterades även i vilka ordalag företeelsen omnämndes och hur 
pass viktigt för yrkesutövningen informanterna rankade företeelsen (Bergström & 
Boréus 2000:50). För kodschemat i sin helhet se Bilaga 2.  

Även vid analysen av våra insamlade data använde vi oss av triangulering 
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eftersom vi, med hjälp av kodschemat, började med att enskilt göra en grovkodning 
av materialet var och en av oss hade transkriberat. Sedan bytte vi och gick igenom 
varandras kodningar för att kontrollera att vi hade kommit fram till samma resultat 
samt för att minska eventuella slarvfel. Detta kallas forskartriangulering, det vill säga 
att vi var flera forskare som analyserade samma material (Patton 2002:247). Efter den 
grova kodningen gjorde vi tillsammans en ”finkodning” av all kodad empiri där vi 
hittade aktuella samband, meningsskiljaktigheter och andra, för vår forskningsfråga, 
intressanta mönster. Här frågade vi oss bland annat hur ofta en kod omnämndes och 
hur många av informanterna som var överens om sakfrågorna. Vi ställde även 
koderna mot varandra och jämförde vad informanterna ansåg om respektive kod.  
 Med utgångspunkt i en hermeneutisk ansats närmade vi oss våra 
forskningsobjekt, alltså informanterna, utifrån vår egen förförståelse – de tankar, 
känslor och den kunskap vi redan hade kring ämnet (Kvale 2006: 52; Patel & 
Davidson 1991:26). Den egna förförståelsen kan vara en tillgång och inte ett hinder 
för tolkningen så länge man är medveten om hur den kan komma att påverka 
frågeformuleringar vid intervjuerna och därmed informanternas svar (Kvale 
2006:52). Vi såg helheten i relation till delarna för att på så vis få en så god förståelse 
av forskningsproblemet som möjligt (Gadamer 2002:137). Detta gick till på följande 
vis; när vi tolkade våra noggrant utskrivna intervjuer, började vi med att läsa igenom 
hela intervjun och förstå helheten, för att sedan rikta in oss på olika delar av intervjun 
och förstå dessa. Efter att detta var gjort pendlade vi mellan de olika perspektiven och 
skaffade oss en bredare förståelse (ibid.; Patel & Davidson 1991:27). Delarna fogades 
samman till en helhet, som blev den slutgiltiga förståelsen av studieobjektet 
(Gadamer 2002:137-138). Den hermeneutiska inriktningen anser vi passa väl ihop 
med innehållsanalysen och tillsammans får vi tydliga tolkningsramar. 

Efter en noggrann genomförd analys, med både dubbel- och 
trippelkontrolleringar, var det dags att skriva ned resultatet och dra paralleller till den 
aktuella litteraturen. Hela tiden väl avvägt i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Ett val gjordes att skriva resultatet tillsammans med analysen för att 
minska eventuella upprepningar och för att få ett bättre flyt i texten.  

3.6 Tillförlitlighet 

3.6.1 Validitet 

När vi överförde intervjuerna från det inspelade materialet till text, togs datan 
egentligen ut ur sin kontext, eftersom information i textform inte tar hänsyn till tid 
och rum på samma vis som det görs under intervjuernas gång. Att transkribera 
innebär att ändra information från en form till en annan och det görs alltid en 
omedveten tolkning av materialet i den här delen av processen, även om vi ordagrant 
skrev ned vad som sades (Kvale 2006:153). I en utskrift kan intervjun verka 
osammanhängande, ofullständig och till synes avvika från ämnet. I ett levande samtal 
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kan det dock finnas mönster som bildas av olika tonlägen och kroppsspråk. Samtalet 
behöver inte vara så platt och osammanhängande som det kan verka vid en utskrift 
(Kvale 2006:153). Validiteten blir eventuellt något bristfällig här, däremot ökar den 
genom det strategiska urvalet. Vi får en informationsrikhet i valet av informanter, 
vilket är viktigt i en kvalitativ undersökning för att få ett djup i studien (Patton 
2002:245). Metoden måste följa studiens frågeställningar för att vi ska kunna vara 
säkra på att det vi har avsett att studera också är det som vi i slutändan har studerat 
(ibid.:247). För att försäkra oss om att så var fallet ställde vi under hela processen alla 
komponenter mot studiens syfte för att se så att de matchade.            

3.6.2 Reliabilitet 

Även reliabiliteten kan bli bristfällig när det gäller utskriften av intervjuerna. Det är 
viktigt att vi återger samtalen så korrekt som möjligt och inte missar detaljer som sker 
i intervjuerna (Kvale 2006:150). När vi utförde intervjuerna var det även där viktigt 
att vi hade reliabiliteten i åtanke. Vi ställde öppna frågor utan att lägga i några 
värderingar om vad som var rätt och fel för informanterna att svara (ibid.:145). 
Empatisk neutralitet är en viktig faktor att ha i åtanke, vilket betyder att empati bör 
visas och att intervjuaren är närvarande i samtalet men samtidigt inte uttrycker att 
något informanten säger kan få denne att tycka mer eller mindre om henne/honom 
(Patton 2002:365). Vi anser själva att detta uppfylldes väl. 

En bidragande faktor till studiens reliabilitet är trianguleringen som vi har haft 
med oss som ett verktyg under hela studiens gång (ibid.:247).  

3.7 Etiska överväganden 

Inom forskningsetiken finns det fyra krav som måste uppfyllas för att studien skall 
vara etiskt korrekt: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6).  

Samtycke är en viktig etisk aspekt i studien. Informanterna skall, utan yttre 
påtryckningar eller begränsningar av deras handlingsfrihet, få ge sitt samtycke till att 
de är med i studien (ibid.:9). De ska även, innan de samtycker, få information om allt 
som rör dennes deltagande i studien (Dalen 2008:21; Vetenskapsrådet 2002:7). Detta 
uppfyllde vi genom att först ta en telefonkontakt med de eventuella informanterna för 
att sedan skicka ett e-mail med ytterligare information som de i lugn och ro kunde ta 
ställning till. Innan intervjun påbörjades gavs informationen ännu en gång. I 
informationen ingick bland annat studiens syfte och frågeställning samt vilken roll 
informanten hade och hur materialet skulle behandlas. Alla informanter ställde upp på 
frivillig basis och var väl införstådda med studiens syfte. 

Kravet på konfidentialitet uppfylldes genom att informanterna är anonyma i 
studien (Vetenskapsrådet 2002:12). Deras namn har ersatts med pseudonymer i form 
av andra personnamn som slumpmässigt har valts ut. Även verksamheten de arbetar 
inom har en pseudonym i form av en bokstav, exempelvis ”Verksamhet A”. Staden 
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förblir också anonym. Detta för att socialarbetarna skulle känna sig trygga i 
förvissningen om att de kunde lämna uppgifter till oss utan att källsekretessen skulle 
röjas. I detta finns ett dilemma när det gäller trovärdigheten. Vi vill å ena sidan att vår 
empiri ska kunna bevisas trovärdig genom att visa källan till informationen men å 
andra sidan har vi konfidentialitetskravet som säger att informanten skall vara 
anonym (Dalen 2008:23). Dock går konfidentialiteten före. 
 Nyttjandekravet uppfylldes genom att det endast var vi som forskare som hade 
tillgång till materialet. Dessutom förstördes bandinspelningarna samt 
transkriberingarna vid studiens slut. Uppgifterna lämnades inte ut till någon och 
behandlades med största varsamhet (Vetenskapsrådet 2002: 14).  

3.8 Metoddiskussion och kritisk reflektion 

Studien hade kunnat genomföras med en kvantitativ ingång genom att ta kontakt med 
ett större antal socialarbetare, vilket då skulle ge en bredare bild av ämnesområdet 
socialt arbete via internet. Vi gjorde här ett övervägande mellan djup och bredd där 
djupet vann, då det hade bäst förutsättningar att besvara vårt syfte (Patton 2002:227). 
Samma övervägande gjorde vi även i valet av att använda oss av informanter från 
olika verksamheter och då vann bredden. Om vi istället hade utfört intervjuerna inom 
samma verksamhet hade vi kunnat gå djupare in i just den organisationen. Vi ville 
dock visa att samtalschatter förekommer i många olika verksamheter och därmed 
presentera en bredd i studien.  
 En alternativ analysmetod hade kunnat vara en annan form av textanalys än 
den vi valde, exempelvis Grounded Theory (GT) som, även den, utgår från kodning i 
syfte att hitta teman. GT går sedan vidare i analysen för att i slutet skapa nya 
teoritillskott (ibid.:490). På grund av uppsatsens nivå och våra tidsramar valde vi 
dock att inte använda oss av den teoribildande GT, utan istället innehållsanalysen som 
metod.   
 Angående, den i vårt fall manuellt utförda, innehållsanalysen så har den vissa 
brister man bör vara medveten om. Exempelvis kan man inte ändra särskilt mycket av 
upplägget under arbetets gång. För när man, efter många övervägningar, väl har 
utarbetat ett kodschema och sedan använt det på en stor del av materialet kan man 
inte plötsligt ändra på det, i vart fall inte utan omfattande omarbetning. För mycket 
tid har då redan gått åt för att man ska kunna ändra sig (Bergström & Boréus 
2000:84). En annan sak man bör vara medveten om när man gör en innehållsanalys är 
att den bäst mäter exempelvis hur många gånger en viss företeelse omnämns men 
man kan fråga sig om det inte är lika viktigt att sammanställa att en företeelse inte 
omnämns? Det outtalade kan vara precis lika viktigt. Det är inte alltid det som 
omnämns flest gånger som är viktigast utan än mer hur det omnämns (ibid.:78-79). 
Då innehållsanalysen ändå var det som lämpade sig bäst för vår studie, med våra 
förutsättningar och begränsningar, valde vi att ändå genomföra den här typen av 
analys, dock har vi hela tiden varit medvetna om dess brister.   
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Vi har även strävat efter att vara medvetna om våra egna begränsningar för att inte 
sväva ut och få en studie som inte kan slutföras på utsatt tid. Detta för att det är 
forskaren som är det viktigaste instrumentet i en intervjustudie (Kvale 2006:111). 
Studiens fördelar är att vi utför intervjuerna med informationsrika informanter som 
ger oss tillräckligt med data så att vi kan besvara vårt syfte på ett tillfredsställande vis 
(Patton 2002:46).  
 Kritik som kan riktas mot oss själva och vår studie är att vi undersöker en 
grupp som redan använder sig av samtalschatt i yrkesutövningen och då är det inte så 
överraskande om de tycker att detta arbetssätt är en tillgång. Skulle vi ha jämfört 
dessa med utövare som enbart använder sig av face-to-face-kontakter skulle resultatet 
antagligen ha blivit annorlunda. Å andra sidan ämnade vi att undersöka om 
professionell social rådgivning kan ges genom samtalschatter och hur detta fungerar 
som ett kommunikationsmedel i yrkesutövningen och då är det en förutsättning att vi 
intervjuar en grupp som faktiskt använder sig av det, för att kunna svara på 
forskningsfrågorna.  
 Även om en hermeneutisk inriktning passar väl med kvalitativa intervjuer finns 
det en viss skillnad mellan att tolka litterära texter och intervjutexter. Litterära texter 
är fullbordade verk som inte förändras, medan intervjun skapar sina egna 
förutsättningar för tolkningen då intervjuarna kan ”förhandla” med 
intervjupersonerna angående sin tolkning (Kvale 2006:50-51). 
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4. Resultat & Analys  
 
Nedan kommer vi att redogöra för resultat och analys av de sex yrkesverksamma 
socialarbetare som har intervjuats angående användandet av samtalschatt som ett 
forum för social rådgivning till ungdomar. I framtagandet av huvudrubrikerna har 
intervjuguidens teman använts som grund för att på ett tydligt sätt besvara syftet med 
studien. De mest relevanta teman som framkom under intervjuerna var Det 
professionella samtalet samt Kontakten via samtalschatt och det är dessa som har 
använts då vi under studiens alla processer medvetet har försökt korta ned de sex 
ursprungliga temana från intervjuguiden för att fånga och ringa in det mest 
kärnfyllda. Underrubrikerna har tagits ut med hjälp av citat från enskilda informanter, 
dock kan de anses vara allmängiltiga då de väl representerar hela empirin. Dessa 
underrubriker uttrycker på ett koncist sätt väsentliga aspekter i intervjumaterialet, 
vilket gör att texten blir mer levande.   

4.1 Det professionella samtalet 

4.1.1 ”Relationen är viktigare än metoden”  

När vi gav våra informanter tillfälle att reflektera kring vad som kännetecknar 
professionalitet och ett professionellt samtal hade vi förväntat oss långa utläggningar 
kring dessa fenomen, istället blev det tyst... Tankeverksamheten var febril och många 
av informanterna uttryckte att det var en svår fråga som krävde eftertanke. Efter 
djupa funderingar var alla ändå eniga om fem centrala faktorer.  
 Den faktor som samtliga informanter sa var mest avgörande för ett bra arbete 
var relationen och alliansen de skapar med klienterna, som i deras fall är 
ungdomarna. De menade att relationen är en av grundstenarna i det sociala arbetet 
och utan den kommer socialarbetaren inte långt då det inte finns något att bygga på. 
För att kunna hjälpa ungdomen krävs det att en trygg relation har upprättats och som 
Peter uttryckte det: 
 

Man måste ha förberett jorden så att det faller rätt också, annars är det 
ganska bortkastat                                                                                      Peter 
 

Med detta citat menade han att om det inte finns en bra grundrelation så blir inte 
ungdomen mottaglig för det socialarbetaren säger. Samma sak kan vi se i detta 
styckes rubrik där Isabell verkligen poängterar att man i princip kan välja vilken 
metod som helst om man har en god relation, och vice versa: har man en dålig 
relation spelar det ingen roll hur bra metoden än är. Det blir då snarare en monolog 
framför en dialog.   
 Den andra centrala faktorn som informanterna lade stor vikt vid var att besitta 
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förmågan att kunna lyssna. Samtliga informanter poängterade hur avgörande det var 
att lyssna på vad klienten uttrycker att hon/han vill ha hjälp med och inte själv 
definiera deras problem. Maria och Julia formulerade det som följande: 
 

Alltså jag tycker att det är viktigt att vara lyhörd och empatisk det tycker jag 
är jätteviktigt för att kunna vara professionell. […] Något slags samförstånd 
är viktigt tycker jag, och inlyssnande och att man... och att saker och ting får 
ske i individens takt […] det finns inget mer frustrerade än att gå i samtal 
med någon som man inte tycker fattar vad man har sagt                       Maria 
 
Att jag kan förmedla att jag kan lyssna är jätteviktigt för annars blir man 
snabbt avläst så här att ”du kommer inte kunna höra det här jag har att 
berätta för dig” och då blir det liksom inget samtal som blir konstruktivt             

Julia 
 

Gren (1996) beskriver hur viktigt det är att lyssna och förmedla att man hör vad 
personen säger som en förutsättning för att ungdomen ska våga berätta. Att höra är en 
del i att förstå och som vi tidigare nämnt är ömsesidig förståelse en förutsättning för 
att kommunikation ska äga rum. Därför blir lyssnandet en så pass viktig del i 
yrkesutövningen (Larsson 1989:68). Maria tog även upp att empati är en viktig 
beståndsdel i det professionella samtalet vilket Gren också ser som avgörande (Gren 
1996:209, 213).   
 För det tredje bör man enligt informanterna även snabbt kunna bygga upp ett 
ömsesidigt förtroende. Genom att ha en god grundrelation byggs också detta 
förtroende upp och samtalet får goda förutsättningar (ibid.:209). Vi ser här att 
informanternas upplevelser av professionalitet sammanfaller väl med den redovisade 
teorin i ämnet. 
 

Trivs man inte eller inte har nåt förtroende för den person man kommer till 
och pratar med, då måste man ju byta                                Linda 
 

Lindas citat visar att även hon instämmer när hon säger att förtroendet är så pass 
avgörande att ungdomen faktiskt bör byta socialarbetare om hon/han inte känner tillit 
till denne.  
 För det fjärde var det något oväntat att alla informanter relativt tidigt tog upp 
vikten av en trivsam miljö i en atmosfär fylld av lugn och ro. Att en till synes, som 
det kan tyckas, så pass trivial angelägenhet som miljön runtomkring samtalet kan ha 
så stor påverkan, var för oss något förvånande då vi var av uppfattningen att samtalets 
utgång i första hand berodde på socialarbetarens egen professionalitet. Att eliminera 
alla tänkbara störningsmoment som exempelvis ringande telefoner, spring i 
samtalsrummet och andra avbrott, var dock ytterst viktigt för informanterna för att 
förbättra upplevelsen för ungdomen.   
 För det femte uttryckte informanterna att det var främjande för samtalet om de 
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kunde inge lugn, hopp och skänka trygghet till ungdomen.  
 

Att vara professionell är att vara lugn och trygg, att vara öppen och ärlig 
med vilka vi är och vad vi kan göra för personen, att inge hopp och vara väl 
insatt i problematiken                      Ronja 

 
Sammanfattningsvis kom det under intervjuernas gång, baserat på informanternas 
erfarenheter, fram att egenskaper som empati, ödmjukhet och respekt var väsentliga 
för en professionell socialarbetare. Empati skapas genom förtroende, lyhördhet och 
närvaro i samtalet och det är en förutsättning för att ungdomen ska känna trygghet i 
att öppna upp sig för socialarbetaren. I detta ligger även att vara ödmjuk inför 
klienten och låta denne ta plats i samtalet. Om socialarbetaren uppfyller dessa 
kriterier har denne förhoppningsvis någon slags medmänsklig kärlek för den 
hjälpsökande (jfr. Gren 1996:213, 236). Peter och Isabell menade att det handlar om 
respekt i det goda samtalet eftersom det är ungdomen som ska bestämma vad hon/han 
behöver hjälp med och vad samtalet ska handla om. 

 
Så egentligen handlar det ju om respekt                                                  Peter 

4.1.2 ”Professionalitet för mig är en ständigt pågående process”  

Vidare tryckte informanterna Maria och Julia på att handledning var en central del i 
konsten att vara professionell och för sin professionella utvecklings skull. De menade 
att professionalitet är en färskvara som hela tiden behöver utvecklas genom 
handledning och reflektion. Maria poängterade att professionaliteten beror på om 
man har kunskapen att hjälpa. I de fall där kunskapen brister menade hon att man 
måste ta hjälp av handledning och kollegor och annars göra bedömningen att någon 
annan bör ta vid. Här ser vi att Maria upplever att självinsikt är en grundläggande 
egenskap socialarbetaren bör besitta - att inse sin egen förmåga och begränsningar. 
Kunskap om sina arbetsuppgifter krävs för att klienten ska lita på att socialarbetaren 
har förmågan att hjälpa (Skau 2001:32). Julia beskrev även att kunskap är en 
komponent i yrkesutövningen för att kunna möta ungdomen på rätt sätt:  
 

 Att ha kunskap att kunna möta människan där den är                             Julia  
 
Detta citat instämde informanterna Peter, Isabell och Maria i genom att uttrycka att 
det är mycket viktigt att det finns ett samförstånd mellan socialarbetaren och 
ungdomen.    
   

Att man på något sätt är på samma våglängd då har man lyckats tycker 
jag                                                                                                      Maria 
 

Ytterligare en person som har tagit upp detta med att möta den man vill hjälpa där 
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han eller hon befinner sig är Sören Kierkegaard. Hans dikt ”Till eftertanke” är av stor 
relevans för varje enskild socialarbetare och är en vägledning för hur man ska 
förhålla sig till den hjälpsökande avseende ödmjukhet och att arbeta utifrån personens 
villkor. Det är viktigt att inte prata över huvudet på den hjälpsökande, att inte 
använda termer som denne inte förstår. Att möta personen där den är tolkar vi som att 
förstå ungdomen och dennes situation och anpassa arbetet därefter (jfr. Kierkegaard 
1964:96).   

4.1.3 ”Kör du fortare än 30 så kan de inte hoppa ut”  

Ännu en förutsättning för ett professionellt och ett gott samtal var att hitta dess 
naturliga miljö genom att öppna upp sin kreativitet och se vilken form som passar 
individen. Det gäller att hitta ett ställe där klienten kan vara avslappnad. Hälften av 
informanterna uppgav att bilen var ett bra samtalsrum som öppnar upp till många 
givande och förtroliga samtal.  
 

Det gäller att hitta samtalen i naturliga forum                                         Julia 
 
En annan tolkning vi gör av Kierkegaards dikt är att inte bara börja där ungdomen är 
mentalt utan även i en miljö som känns trygg och säker för ungdomen. Det kan vara 
allt från promenaden till caféet eller varför inte chatten. Eftersom ungdomar till stor 
del lever sina liv på internet blir samtalschatten ett forum där man möter ungdomen 
både mentalt och fysiskt. 
 Att nå fram till ungdomen är det centrala i informanternas yrkesutövning och 
de försöker hela tiden hitta nya sätt att nå ungdomar och komma in på nya arenor. Ett 
syfte, som nästan alla informanter tog upp i respektive intervju, var att ge nya 
perspektiv på det problem som ungdomen lägger fram och detta utan att själv ta för 
mycket plats i samtalet, vilket Maria uttryckte på följande vis: 
 

Det är på den personens villkor så det är den som står i centrum, jag är 
bara ett verktyg                Maria 
 

Informanterna menade att ungdomen själv ska komma med lösningen utan att bli 
styrd åt något håll. Det är ungdomen som kan mest om sin egen situation och det är 
viktigt att socialarbetaren inte tror något annat och inte kommer med någon färdig 
paketlösning. Enligt Ronja bör man inte heller ifrågasätta utan istället uppmuntra och 
stärka ungdomen. I samtalet med ungdomen ska socialarbetaren inte lägga in 
värderingar om hur denne bör leva, utan istället försöka förstå och se vad hon/han vill 
ha hjälp med (jfr. Gren 1996:236).     
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4.2 Kontakten via samtalschatt  

4.2.1 ”Internet är ju ingen fluga som de trodde från början”  

På frågor kring samtalschattens relevans och användningsområden var svaren från de 
flesta informanterna likartade: 
 

Det är ingenting som är offline längre. […] Unga idag har inte levt en dag 
utan internet, det är där man når dem.                         Julia 
 
Det skulle vara helt onaturligt att inte vara där eftersom ungdomarna är så 
mycket tid på internet.                                     Peter 
 
Nu är internet så etablerat så det borde vara en ickefråga. […] Folk blir ju 
tillsammans via nätet liksom, så det är klart att man kan jobba med socialt 
arbete via nätet. […] Det är ett sätt att jobba bland många sätt                                     
                      Maria 

 
Eftersom socialarbetarnas syfte med sitt arbete är att nå och hjälpa ungdomar i utsatta 
situationer borde internet vara en självklar arbetsplats, då det är en arena där många 
ungdomar samlas. Tidigare redovisad statistik visar på att näst intill alla ungdomar 
använder sig av internet dagligen och att chatta är ett vanligt inslag i vardagen 
(Mediarådet 2010:47). Användandet av samtalschatten som ett verktyg i 
yrkesutövningen borde därför inte längre ifrågasättas. Detta var de flesta av våra 
informanter överens om. De menade även att det går att arbeta via internet i väldigt 
stor utsträckning så länge modet finns. Möjligheterna är många och begränsningarna 
få.  Spärrarna finns i utövaren själv om denne inte känner sig bekväm eller tillräckligt 
bevandrad med att arbeta via internet. En rädsla kan vara att dynamiken i relationen 
ska förändras när socialarbetaren och den hjälpsökande inte ser varandra. Dock finns 
det som sagt forskning som visar att denna oro lika gärna kan vara en psykologisk 
barriär (McCarty & Claney 2002:155).  

Peter och Isabell funderade också på bidragande orsaker till rädslor för att 
använda chatten i det sociala arbetet. Peter trodde att många socialarbetare kan känna 
sig osäkra på att använda chatten som ett verktyg då de går in med fel och alldeles för 
höga förväntningar på sin egen prestation:  

 
Oj nu ska jag gå ut och vara socialarbetare och ge de rätta svaren och vara 
klok!                     Peter 

 
Om man går in med dessa förväntningar är det inte konstigt att man inte vågar arbeta 
socialt via internet. Det handlar inte alls om att komma med några färdiga lösningar 
utan om att vara ett bollplank och bara finnas där (jfr. Gren 1996:236).  

Maria och Julia menade att olika rädslor för internet kan vara en åldersfråga, 
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eftersom en del äldre brister i kunskap när det gäller just datorer och internet. Det 
finns alltid en rädsla för vad internet kan leda till och detta kan hämma användandet 
av samtalschatten i yrkesutövningen. För att chatten ska få ett ännu större genomslag 
krävs det att många fördomar motbevisas samt att fler organisationer gör 
undersökningar på hur många klienter som har blivit hjälpta genom internet. 

 
Däremot så tror jag att många professionella är rädda för att bli oviktiga  

Maria 
 
Citatet ovan är ytterligare ett exempel på en spärr som kan finnas inom vissa 
socialarbetare. Vi tolkar det som att det finns en rädsla hos vissa socialarbetare att de 
antingen ska bli ersatta av en dator, eller att ”vem som helst” ska kunna göra deras 
arbete, även utan utbildning, och att de därför inte längre kommer att behövas. Dock 
tryckte Maria på hur obefogad denna rädsla är eftersom det inte finns något som 
säger att man inte längre är professionell för att man utför sitt arbete på en annan 
arena än den traditionella. Vidare sa hon att det helt och hållet beror på vad för arbete 
som ska utföras och vad syftet med arbetet är.    
 

På något sätt så får ju vi som jobbar socialt anpassa oss efter vår målgrupp 
                                                       Maria 

 
Socialarbetaren bör följa med i samhällets och målgruppens utveckling och anpassa 
sitt arbete efter målgruppens behov och önskemål, för att kunna utföra sitt arbete på 
ett tillfredsställande vis. Det är ganska mycket begärt att ungdomarna ska komma till 
verksamhetens kontor, öppna upp sig och prata om något som kan vara väldigt svårt 
att prata om. Julias tankebanor påminde om Marias när hon menade att det på grund 
av den tekniska utveckling som skett de senaste tio åren inte längre går att göra 
samma uppdelning mellan internet och verklighet: 

 
Man pratar inte med ungdomar som att det fanns ett liv på internet och ett i 
verkliga livet, för det är samma liv                                  Julia 
 

Att inse detta är ett första steg till att bemöta klienten där denne befinner sig, rent 
mentalt (Kierkegaard 1964:96). Linda har däremot en något mer reserverad syn på 
chatten som fenomen och detta ska vi återkomma till.  

4.2.2 ”Man känner sig mer fri tror jag, att uttrycka sina tankar och känslor när 
man inte har personen precis mittemot”  

Det fanns många anledningar till att socialarbetarna såg fördelar med att använda 
samtalschatt som ett verktyg. En av dessa anledningar är att kontakttagandet 
underlättas för ungdomen: 
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Vi tror på idén att det är lättare för en person i 14, 15-årsåldern att kontakta 
en kurator via msn än att göra det via telefon                                       Maria  
     

Samtliga informanter var rörande överens om att det finns många fördelar med att 
arbeta med ungdomar via samtalschatt. Socialarbetarna, som gärna tar klientens 
perspektiv som sitt eget, menade att en av dessa var förutom den ovan nämnda 
lättillgängligheten, anonymiteten: 
 

Man slipper att någon sitter och tittar på en och reagerar på det man säger
                                           Maria 
 
Många bär sådana skuld- och skamkänslor, så att vara anonym är lättare för 
dem                                 Ronja 
 
Du får stöd utan att behöva vara på plats och blotta dig                     Julia 

Man kanske inte vill bryta ihop framför någon annan […] det kanske är 
lättare om det är en dataskärm framför dig                                              Julia 

 
Nyss nämnda citat låter oss veta att dessa socialarbetare hade ungdomens bästa i 
åtanke när de beslutade sig för att börja arbeta via chatt. Det visar även att de var väl 
insatta i ungdomarnas vanor och önskemål gällande social rådgivning och att de 
sedan anpassade sin verksamhet därefter. De förstod att en anledning till att 
ungdomarna ville vara anonyma var att det bidrar till att de känner sig mindre sårbara 
i samtalet då de, rent fysiskt, inte kan bli nådda. Ungdomarna kan då lättare separera 
det de skriver från sin egen person och då parterna inte ser varandra märker 
ungdomen heller inga fysiska reaktioner på det denne skriver (Suler 2004:322). Även 
om en professionell socialarbetare inte bör uttrycka några lustiga eller chockartade 
reaktioner så kan ungdomen vara rädd för att deras historia ska uppröra så mycket att 
de hellre är anonyma. Eftersom socialarbetarnas uppdrag är att nå ungdomarna blir 
det extra viktigt för yrkesutövningen att detta finns i åtanke.  
 Isabell och Peter tog båda upp att även om man vet vem det är man chattar 
med, som man till exempel gör på Facebook, finns det en slags relativ anonymitet 
eftersom man inte ser varandra. Ungdomen slipper visa känslor, kroppsspråk, mimik 
och tonlägen, vilket i mångas fall kan vara skönt och denne får på det viset känna sig 
relativt anonym.  

Peter och Isabell som båda arbetar mycket utåtriktat var överens om att chatten 
hjälper dem att nå en annan målgrupp än den de vanligtvis träffar i det dagliga 
arbetet. De ungdomar som varken syns eller hörs mest och som inte skulle våga gå 
fram och ta kontakt, gör det gärna via chatten. Övriga informanter höll med om att 
man även når fler ungdomar, exempelvis från andra städer. Dessa ungdomar skulle de 
inte ha haft en chans att hjälpa utan internet. Forskningen visar att internetbaserade 
metoder river de geografiska barriärerna på ett helt annat sätt, då människor som inte 
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annars har möjlighet att ta sig till kontoret ändå kan få hjälp (Wells et al 2007:456). 
Det ökar smidigheten för människor från landsbygden eller de som har ont om pengar 
och inte har råd att åka någonstans (Vernmark et al 2010:367-368). Personer med 
exempelvis social fobi kanske till och med endast kan bli nådda via internet och utan 
detta medium skulle de aldrig få hjälp.  

Maria menade också att internet är till hennes fördel som utövare då det hjälper 
henne att tillgängliggöra sig. Hon uttryckte det som att hon: 

 
Alltid finns online                                                                              Maria 
 

Vidare ansåg Peter och Isabell att det var en fördel att de slipper vara platsbundna då 
de på det viset inte lika lätt kan bli uppehållna av annat. De kan alltid ta med sig 
arbetet i mobilen och fortsätta chattandet i exempelvis bilen om det skulle bli 
nödvändigt. Det som möjligtvis kan ifrågasättas är hur bra deras fokus blir när 
uppmärksamheten är tudelad. Ungdomen de chattar med kan befinna sig i en utsatt 
situation och det kan vara ett viktigt samtal för denne som kanske efterfrågar deras 
fulla uppmärksamhet. Dock bör tilläggas att deras arbete på internet oftast inte är av 
denna karaktär, samtidigt är det svårt att på förhand veta vilka samtal som är de mest 
betydelsefulla för klienten.  

För att återgå till vad informanterna ansåg var en av chattens största fördelar 
var att många ungdomar, och även vuxna utövare för den delen, har lättare för att 
uttrycka sig i skrift än i tal. Det kan vara väldigt hämmande att behöva gå i samtal när 
man inte vet hur man ska uttrycka sig och sätta ord på det man känner. Får ungdomen 
då istället skriva ned allt har socialarbetaren ändå en chans att förstå och hjälpa. På 
chatten har dessutom båda parter chans att flera gånger läsa igenom sitt svar innan det 
går fram, i det kan det finnas en trygghet. Inte minst för socialarbetarna som 
dessutom kan testa olika tonlägen på svaret innan det skickas, detta för att minska 
risken för missförstånd.  

4.2.3 ”Man kan släppa fokuseringen vid det kroppsliga och bara fokusera på 
orden”                 

Som tonåring är man dessutom väldigt observant på sig själv. Det är vanligt 
förekommande att man inte är helt bekväm med hur man pratar, ser ut eller för sig. 
Då kan det många gånger vara lättare att få sitta vid en skärm där ingen ser dig. 
Styckets rubrik tolkar vi som att internet bidrar till en större frihet att uttrycka sig och 
att kroppen inte behöver vara ett hinder i kommunikationen.  
 Ännu en sak som alla tog upp var att det är ungdomen som har kontrollen över 
samtalet via chatten. Detta kan göra att hon/han är så pass trygg i förvissningen om 
att det hela tiden finns en möjlighet att avsluta samtalet, att denne är mer bekväm i att 
berätta om sina problem och frågor. Det är också möjligt för ungdomen att endast ta 
en kontakt, berätta sin historia, radera socialarbetaren från kontaktlistan och sedan gå 
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vidare. Vi återkommer till detta både som något negativt och på tal om 
maktförhållanden.  

På detta vis blir det ganska kravlöst för ungdomen, som Maria påpekade. De 
investerar inte så mycket men har ändå en chans att ”känna henne på pulsen” och se 
om hon håller måttet. Är hon att lita på? Det kan vara en av anledningarna till att det 
är mycket lättare för ungdomarna att öppna sig på chatten: 
 

Det är lättare att öppna sig och det är en enorm fördel, de kanske vågar 
berätta saker som det hade tagit ett halvår i samtal att få dom att berätta     

Maria 
 
Som Suler (2004:322) beskrev underlättar internet ”the online disinhibition effect” 
för ungdomarna, alltså att säga sådant som de inte annars skulle säga, eller som Maria 
sa att det går snabbare att öppna sig via chatten. Detta kan vara en av anledningarna 
till att chatten har haft så stort genomslag bland informanterna – att det är så pass 
tidseffektivt. Att personen öppnar upp sig mer och vågar berätta för socialarbetaren är 
givetvis helt avgörande för hur bra denne kan utföra sitt yrke. 
 Liksom Maria säger Peters erfarenhet honom att ungdomar gärna testar honom 
innan de bestämmer sig för att lita på honom och att chatten är ett bra forum för det: 
 

De kanske vill testa kontakten över en tid på internet, innan de vill ha en 
träff            Peter 

 
Vidare tyckte Maria att ungdomar, som är mer vana, har bättre förmåga att skapa 
förtroende via nätet än vad vuxna har och att det därför fungerar så bra att bedriva 
socialt arbete via nätet med denna målgrupp. Dock blir det extra viktigt att komma 
ihåg sin roll och att inte bara försöka bli kompis med dem. Vi tolkar det som att när 
samtalet via chatten blir mer informellt finns risken att det blir en vänskapsrelation 
och att socialarbetaren får arbeta för att hålla det på en professionell nivå.     

Ronja betonade att samtalets pauser underlättas på chatten då det faller sig mer 
naturligt i det forumet: 
 

Det kan vara lättare att få tid att tänka på nätet, i verkligheten vill man gärna 
hålla igång samtalet                                       Ronja 

 
I ett face-to-face-samtal bör alla professionella öva sig i att låta samtalet innehålla 
pauser eftersom det ofta behövs tid för eftertanke. Ronjas uttalande visar att på 
samtalschatten behöver hon inte fokusera lika mycket på detta eftersom det faller sig 
mer naturligt med pauser då chattens natur är sådan.  
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4.2.4 ”Msn är det stora och telefonen komplementet”   

Julia berättade att från början var chatten endast tänkt som en sluss in för face-to-face 
samtal på Verksamhet C. Riktigt så blev det inte då chatten fick ett otroligt stort 
genomslag och vidgade hela verksamheten. Det fick bli ett eget forum istället. Hon 
menade att chatten är ett sätt att tillmötesgå ungdomarnas behov. Många gånger tror 
de att de ska bli bedömda om de kommer på ett face-to-face-samtal, på chatten 
slipper de den känslan (jfr. Suler 2004:322).  

Linda tyckte att chatten var ett bra forum för att ge råd och tips till ungdomar i 
behov men som kanske inte har så ”stor” problematik att de vill eller behöver söka 
hjälp. Forskning tydliggör att samtalschatt har en positiv inverkan på problem med 
mindre omfattning (Rassau & Arco 2003). Ingen av våra informanter utför 
behandling via chatt och även om ungdomarna har varit med om svåra saker så 
handlar det mer om att ge social rådgivning, hjälp och stöd. Med tanke på 
forskningen finns det därför goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.     
 Peter menar att chatten är ett bra ställe att upprätthålla en kontakt och en 
relation med ungdomarna som han och Isabell träffar ute i deras arbete. Dock blir 
chattkontakterna inte av det djupare slaget men det är heller inte meningen i 
Verksamhet D.     

Personen man skriver med på chatten har ett alias och det menar Peter och 
Isabell är något bra eftersom det inte bara blir mer anonymt utan att man även på det 
viset slipper de fördomar som eventuellt existerar när man fysiskt träffar någon. 
Enligt Gadamer finns det dock ingen förståelse som är fri från fördomar (Gadamer 
2002:213). Vi drar slutsatsen att detta betyder att även om man är professionell kan 
man inte vara helt objektiv i och med att man alltid bär med sig sina egna 
erfarenheter, upplevelser och tankar. I humanistiska yrken kan det till och med vara 
en fördel eftersom man är människa och ska hjälpa en människa (ibid.). 
Socialarbetaren kan därför aldrig bli helt fri från sina förutfattade meningar men om 
det finns något forum där det är lättare att koppla bort dessa så är det på chatten när 
utövaren aldrig har träffat personen. Utifrån vad klienten berättar är det svårt att vara 
fördomsfri men tack vare chattens anonymitet slipper socialarbetaren de fördomar 
som handlar om de synliga attributen eller hörsägen. 

4.2.5 ”Det räcker bara med ett ord så kan det bli helt fel”      

Som med mycket annat kommer samtalschatten både på gott och ont. Vad som är en 
fördel för utövaren kan ibland vara en nackdel för klienten och vad som är en fördel 
för klienten kan vid vissa tillfällen vara en nackdel för utövaren. Ett sådant exempel 
är anonymiteten. Det som alla informanter tyckte var den största nackdelen med 
samtalschatten var att man inte kan anmäla sådant som uppkommer i samtalen och 
som man enligt anmälningsskyldigheten måste rapportera. Detta på grund av att 
anonymiteten gör att man inte vet vem det är som sitter på andra sidan. Det enda man 
har är en mailadress eller ett alias och det är väldigt svårt, om inte helt omöjligt, att 
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spåra (Suler 2004:322). Så när samtalet plötsligt blir allvarligt kan man inte göra 
mycket mer än att försöka motivera ungdomen till att ge sig tillkänna. 
 

Då vet vi inget om denna och kan inget göra - en otrolig maktlöshet    Ronja 
  
Tidigare togs det upp att samtliga informanter såg det som en fördel att ungdomarna 
hade mer kontroll i samtalet än vid ett face-to-face samtal. Dock tyckte de också att 
det var en nackdel för de som utövare. Anledningen var att ungdomen kan logga ut 
och försvinna precis när som helst, helt utan förvarning och utan att de vet vad som 
hände.  

Den man chattar med har ju möjlighet att bara stänga ner så att säga och 
man vet inte vad det beror på. Kom det nån eller hände det nåt annat? Sa jag 
nåt nu som gjorde att han eller hon valde att avsluta?      Peter 

 
Men på nätet kan de ha mer kontroll, de kan när som helst bara logga ut. 
Vilket inte händer så ofta i verkligheten på ett samtal, att nån bara går. Ronja 

4.2.6 ”När det blir tyst på chatten ser och vet man inget”  

Den icke-verbala kommunikationen, kroppsspråk och mimik, går förlorad vid 
chattsamtalen av den enkla anledningen att varken sändaren eller mottagaren ser 
varandra (Shannon & Weaver 1971:7, 34). Socialarbetaren kan inte se på personen i 
fråga hur det som skrivs tas emot. Därför vet denne heller inte om hon/han har sagt 
något olämpligt eller om ungdomen tog illa vid sig. Linda, som är lite mer försiktig 
när det gäller användandet av samtalschatten, anser också att arbetet blir svårare när 
hon inte kan se kroppsspråket och mimiken eller höra tonlägen och så vidare. Hon 
tyckte därför att det kan vara svårt att skriva vissa saker på chatten eftersom det kan 
upplevas så olika, och att man därför måste tänka till lite extra och väga sina ord 
innan man skickar iväg dem.  
 

Det är ju lättare då när man har personen framför sig, för då ser man ju 
liksom på ett annat sätt hur dom är mottagliga. […] Så att det, det är 
svårare tycker jag just det här med chatten, för där får man verkligen 
tänka sig för                                        Linda 

 
När Ronja funderade på vad baksidan med chattsamtal var, kom även hon fram till att 
det var förlusten av kroppsspråket och allt som hör därtill. Det hon saknade mest var 
att få hålla om någon som behöver tröst och att samtalet därför blir lite ”plattare”. 
Beröringsbudskapen försvinner med andra ord (Larsson 1989: 69-70). Avsaknaden av 
de övriga kroppsliga budskapen, exempelvis kroppsspråk och mimik tyckte hon 
också var bidragande faktorer till att chattsamtalet saknade djup. Att inte se personen 
man samtalar med tyckte hon leder till många frågetecken när det helt plötsligt blir 
”tyst”- att svaren uteblir.  
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Man kan inte heller hålla om någon som är ledsen och på så sätt lugna dom, 
vilket kan vara rätt frustrerande ibland                        Ronja 

 
Ronjas citat visar på att fysisk beröring är viktigt för henne och den fysiska 
beröringen är en stor del i kommunikationen (Nelson-Jones 2005:21). Det är viktigt 
för att ungdomen ska känna att de finns där som ett stöd och en hjälp, att de inte är 
ensamma. Eftersom kommunikationen via samtalschatten endast innehåller 
handlingsbudskap fattas andra dimensioner i samtalet vilket kan vara frustrerande och 
därför lämna socialarbetaren i ovisshet om hur det skrivna ordet tas emot (Larsson 
1989: 69-70).   
 Detta med den icke-verbala kommunikationen är något väldigt komplext. 
Samtidigt som alla informanter är överens om att man kan tala mer med kroppen än 
med ord och att det gör samtalet mer levande och skapar fler nyanser, finns det 
tillfällen då klienten gynnas av att inte bli sedd. Att inte kunna läsa av ungdomens 
reaktioner är alltså både en för- och nackdel. Det är en nackdel för utövarna då det 
kan ta längre tid för dem att nå fram till klienten. Det som uppskattas mest med face-
to-face-samtal är just förmågan att se varandra: 
 

Det som är skönt är att få en bild av hur personen är och mår, även om man 
självklart kan spela och trycka bort sina känslor. Men man får ett intryck 
som är viktigt         Ronja 

 
Men just det här att se reaktioner, alltså jag kan ju inte se om jag sitter vid 
msn om den andre börjar gråta eller nåt sånt där, eller sitter och skakar eller 
vad som helst                                                  Maria 
 
Människan pratar ganska mycket med kroppsspråk, mimik och tonlägen 
som inte går att förmedla över nätet men som du förmedlar ansikte-mot-
ansikte, på både gott och ont. […] Helt klart blir det en dimension som 
fattas […]             Julia 

 
Samtidigt som det ur socialarbetarens perspektiv är för klientens bästa som de 
uppskattar att se den icke-verbala kommunikationen kan det vara positivt för 
ungdomen att inte behöva bli sedd:  
  

Men det kan också vara skönt för kontakten, den kan bete sig som den vill 
utan att verka ”onormal”         Ronja 
 

Dessutom menar informanterna att kroppsspråket kan missuppfattas eller till och med 
ibland stjälpa samtalet: 

 
Fast det kanske också kan vara bra i vissa fall, att det blir ganska avskalat 
[…] kroppsspråk kan ju också misstolkas                       Julia 
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Att man inte sitter o tittar på klockan o att man har nåt annat inbokat så att 
man är fokuserad på det man har i rummet.. det är viktigt      Peter & Isabell 

                     
Det räcker kanske då att en kurator tittar ut genom fönstret och sen är det 
kört            Linda 

 
Det märker jag ju ibland att ungdomarna kan störas av att jag är lite 
ofokuserad eller ”vad arg du ser ut” och så kanske man inte alls var det, man 
råkar rynka pannan eller nåt och då blir de distraherade                    Maria           
  

Av dessa citat utläser vi att det ibland kan vara positivt att inte se kroppsspråket 
eftersom ungdomen då inte kan missuppfatta det. Ej heller påverkas samtalet om 
socialarbetaren har en dålig dag och inte är helt närvarande. Vissa dagar kan det ju 
vara svårare att fokusera än andra och när man jobbar med chattsamtal går det inte ut 
över klienterna. Att inte bli sedd kan vara positivt för klienten men här ser vi även att 
det kan vara en fördel för utövaren i den meningen att det inte syns om 
socialarbetaren har ett kroppsspråk som visar på att denne är ofokuserad, även om så 
inte är fallet. Har socialarbetaren en dålig dag behöver det inte påverka ungdomen i 
lika stor utsträckning. Utövarens eget kroppsspråk är därför mycket viktigt vid ett 
face-to-face-samtal, för om ungdomen märker att denne inte är helt ”med”, 
exempelvis genom en gäspning eller att socialarbetaren tittar ut genom fönstret som 
Linda påpekade, blir det inget givande samtal och hela förtroendet kan i värsta fall 
raseras. På chatten är det endast det skrivna ordet, kommunikationens grundnivå, som 
har betydelse (Larsson 1989:71). Desto viktigare blir det hur socialarbetaren 
formulerar sig.  

Dock trycker informanterna på att en hel dimension tas bort från chattsamtalet i 
och med bortfallet av det icke-verbala, eftersom kroppsspråket är en så pass stor del 
av kommunikationen. Det blir därför svårare för socialarbetaren att bemöta det 
ungdomen säger eftersom det sagda ordet och det icke-verbala språket ibland kan 
uttrycka olika saker. I ett chattsamtal missar man metanivån i kommunikationen då 
det endast är det som skrivs som går fram till mottagaren (ibid.).  Även om ungdomen 
kanske egentligen menar något annat och att det skulle ha uppenbarat sig om 
socialarbetaren såg de kroppsliga budskapen  

Julia tyckte att det var en balansgång att vara övertydlig när hon skriver utan att 
dumförklara ungdomen. För att undvika missförstånd vill man som socialarbetare inte 
chansa på att klienten nog förstår, därav svårigheten. Kroppsspråket kan bidra till en 
insikt, hos socialarbetaren, i att ungdomen har förstått det som sägs (ibid.). Detta är 
inte möjligt via chatten utan socialarbetaren kan bara försöka skriva så tydligt som 
möjligt.  
 Uppfattningarna kring kroppsspråkets betydelse för relationen går isär hos 
forskarna. Å ena sidan menar vissa att kroppsspråket är en stor del i samtalet men å 
andra sidan finns det de som anser att det går lika bra att samtala utan att se 
kroppsspråk eftersom man kan få en minst lika nära relation på internet. Vissa påstår 
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till och med att det endast är en psykologisk barriär som måste övervinnas (McCarty 
& Claney 2002:155).  

4.2.7 ”Man vet inte vem det är egentligen på andra sidan”   

Julia funderade vidare på vad som var svårast med att jobba via chatt och kom fram 
till ännu en sak. I och med att man får kontakt med ungdomar från andra städer, 
tyckte hon att det kunde vara svårt att veta vart man ska hänvisa dem eftersom hon 
inte alltid vet vilket utbud det finns i just den staden, eller överhuvudtaget vilken stad 
ungdomen befinner sig i. 
 En annan svårighet som Linda såg gällande chatten var att språket skiljer sig 
avsevärt från samtal med fysisk närvaro. Hon försöker därför uppdatera sig 
regelbundet med nya förkortningar och smileys för att kunna tyda det som 
ungdomarna skriver. Hon tyckte även att anonymiteten gjorde att hon inte kunde lita 
på om den som skrev var den som hon/han utgav sig för att vara, eller om de bara 
drev med henne. 
 

Man vet ju inte om det är nån som driver med en heller                        Linda 
 

Ronja höll med om att det kunde vara negativt att inte veta vem man samtalade med. 
Maria och Isabell däremot trodde inte att någon skulle lägga ned så mycket tid och 
energi på ett skämt. Där var meningen med andra ord lite delad. Den som var mest 
misstänksam till vem som sitter på andra sidan chatten var Linda. En reflektion vi gör 
kring detta är att det kan vara en åldersfråga. Maria trodde att äldre socialarbetare har 
svårare att ta till sig ny teknik, till exempel samtalschatten, vilket bekräftas genom att 
Linda som är näst äldst av våra informanter är mest avvaktande gentemot fenomenet. 
Dock är Peter som den äldste informanten inte alls skeptisk till chattanvändandet. 
Därför kan vi inte dra några förhastade slutsatser. Det skulle kunna hänga samman 
med utbildning eftersom alla informanter utom Ronja och Linda har en 
socionomutbildning.      
 Ronja menade även att det rådde brist på säkerhet på nätet. Ifall någon gör 
intrång i datorn är det mycket information som läcker ut, information som inte är 
menad för allmänheten då hon arbetar under tystnadsplikt. Detta är ett svårt dilemma 
som skulle kunna sätta käppar i hjulet för användandet av samtalschatt i socialt 
arbete. Samtidigt som kontakten med ungdomarna förbättras och socialarbetarna når 
fler så kan det vara sekretesskyddat material som kommer ut på nätet och personer 
med dåliga avsikter skulle kunna komma åt informationen (McCarty & Claney 
2002:158).      
 Isabell, Peter, Julia och Ronja ansåg allihop att de kan vara mer kreativa och 
hitta sätt som får samtalet att fungera när de samtalar med ungdomen face-to-face. 
Det kan innebära att ta en promenad, åka bil, fika eller göra andra aktiviteter 
tillsammans. Julia menade att genom att ha en face-to-face-kontakt kan hon göra mer 
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för ungdomen till exempel följa med på polisförhör eller andra saker som personen 
vill ha hjälp med. Hon sa även att när hon fysiskt träffar ungdomar så kan hennes 
engagemang och vilja smitta av sig och inspirera dem att komma vidare med sina 
problem eller livssituationer.  Detta görs inte lika enkelt på chatten. 

Den nackdel som Maria kunde se med samtalschatten var att ett sådant samtal 
ofta inte blir mer än vad ett första samtal skulle vara face-to-face. Det blir inte så 
djupgående och meningen är att få kontakt med de hjälpsökande ungdomarna för att 
sedan boka in ett face-to-face-möte. Detta upplägg tycker hon dock fungerar alldeles 
utmärkt.    
 Till sist såg Peter en annan svårighet med att arbeta både via internet och face-
to-face. Nämligen att veta om det är okej att prata med eller säga hej till en ungdom i 
skolan bara för att man har pratat via chatten: 
 

Hur öppen kan man va med det att man har kontakt? […] Det är ju inte 
säkert att dom vill skylta med inför kompisar att man har den kontakten 
            Peter 

 
I Peters uttalande visar han på en svårighet som kan uppstå när socialarbetaren jobbar 
med face-to-face och samtalschatt parallellt med samma ungdomar. I 
yrkesutövningen är det ungdomen som ska vara i centrum och socialarbetaren ska 
alltid ha dennes behov och önskningar i första rummet (Gren 1996:204, 210).                                  

4.2.8 ”Man har ju det där med olika roller man spelar på olika arenor”  

Många av informanterna berättar att det är av största relevans för deras yrkesutövning 
att de når fram till ungdomarna och hittar de forum som funkar för dem. De menar att 
det kan vara tryggt för ungdomen att sitta bakom en skärm och berätta om sina 
tankar, problem och känslor. Det blir som en trygg zon där de inte är lika sårbara som 
de troligtvis känner sig i ett face-to-face-samtal. Till exempel menar Maria att hon når 
ungdomar som är socialt isolerade, skolkar och ungdomar som inte annars skulle ta 
kontakt med någon vuxen:  
 

Når ungdomar som kanske absolut inte skulle gå fram och rycka en lärare i 
ärmen […] de här som har ganska mycket mask och inte vågar, men på 
nätet vågar man berätta                      Maria 

 
I samband med att Maria poängterade hur skönt det kan vara för ungdomen att 
hon/han har möjlighet att sitta hemma, eller på någon annan trygg plats, och få hjälp 
via datorn tillade hon även: 

 
Det är ju en fördel för mig att komma in på ytterligare en arena som 
ungdomarna finns på. Så på så sätt är det en fördel för mig att jag kommer 
in i en värld som kanske, alltså lite mer på deras hemmaarena    Maria
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Dessa uttalanden kopplar vi till Goffmans teorier kring regioner. Samtalet via chatten 
äger ofta rum på en, för ungdomen, trygg plats eftersom den är självvald. Det kan 
röra sig om deras sovrum, något internetcafé eller dylikt. Informanterna upplever att 
det faktum att ungdomen sitter avskärmad bakom datorn, där socialarbetaren inte kan 
se honom/henne, bidrar till en känsla av trygghet. Sammantaget kan detta tolkas som 
att ungdomen sitter i sin bakre region, under samtalets gång (Goffman 2010:101). I 
den bakre regionen har människan lättare för att öppna sig och därför kan 
socialarbetaren komma närmre än vad som annars hade varit möjligt under samma 
tidsperiod. För som Maria tidigare påpekade så kan det ta ett halvår längre att nå 
samma punkt i samtalet när det förs face-to-face. Chatten blir mer rakt på sak. 
Peter pekade även på att ungdomen agerar olika personer på olika arenor. Beroende 
på var personen befinner sig så visar hon/han upp vissa sidor av sig själv.  
 

Man har ju det där med olika roller man spelar på olika arenor. Man är 
kanske en person i skolan och en person hemma, man är en person på 
discot                              Peter 

 
Peters citat bekräftas genom Goffmans teori kring roller. Därför bör socialarbetaren 
vara uppmärksam på detta fenomen och anpassa sitt arbete. När Peter tidigare tog 
upp svårigheten kring att inte veta om det är okej att hälsa på någon face-to-face som 
han har pratat med via chatten, kan det tolkas bero på de olika rollerna ungdomen 
spelar (Goffman 2010:25). Därför krävs det att socialarbetaren är klarsynt, flexibel 
och smidig i sitt förhållningssätt.  
 Vidare uttryckte Peter att det är viktigt för de, som professionella, att hålla 
samma roll i yrkesutövningen. Han tror inte att den professionella socialarbetaren ska 
ändra på sig i mötet med ungdomar när de träffas i olika miljöer och på olika arenor 
och därför går Goffmans teori inte att applicera på utövarna utan endast de 
hjälpsökande i detta fall. Dock blir det som ovan nämnt viktigt för utövarna att vara 
medvetna om fenomenet. 
                     

Ja det tror jag är viktigt att vi försöker vara professionella var vi än är så att 
säga.. men som ungdom tror jag att, som privatperson överhuvudtaget, så 
går man ju i och ur olika roller.. men som professionell  tror jag inte vi ska 
ändra så mycket, varken språkbruk eller sätt att förhålla oss, utan försöka 
hålla samma linje                    Peter 
 

Många av informanterna tryckte på att man som professionell socialarbetare ska vara 
en trygg vuxen person, och inte föränderlig, som ungdomen kan komma till och 
samtala med. 

4.2.9 ”Men på nätet kan de ha mer kontroll”    

Alla informanter tog upp makt som en faktor som förändras i samtal via chatt. I ett 
face-to-face-samtal har ofta socialarbetaren mycket makt eftersom hon/han är 
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hjälparen och klienten är hjälpsökande. Peter menar att ungdomen kan känna sig i 
underläge eftersom den professionella har ett övertag genom erfarenhet, kunskap och 
ålder. Forskningen styrker även detta uttalande i och med att utbildningsnivå, ålder, 
kön, socioekonomisk status och eventuella funktionshinder spelar större roll vid ett 
face-to-face-samtal än vad den gör på internet (McCarty & Claney 2002:155). Via 
samtalschatten jämnas detta maktförhållande ut och enligt Peter beror detta på att 
ungdomen ofta har mer kunskap och erfarenhet kring internetanvändning. Därför blir 
maktförhållandet inte lika tydligt och parterna blir mer jämlika i relationen. Många av 
informanterna menar att detta också beror på att det är ungdomen som har makten att 
starta och avsluta kontakten närhelst denne behagar.  
 Även Maria uttrycker i ämnet att man inte är på lika villkor i ett samtal mellan 
en ungdom och en professionell socialarbetare.  
 

Ett professionellt samtal till skillnad från ett privat samtal där man är där på 
lika villkor […] det är man faktiskt inte i ett professionellt samtal       Maria 

 
Hon menar dock att man inte heller ska vara i samtalet på lika villkor. Ungdomen har 
sökt hjälp för att komma vidare och därför är samtalet på ungdomens villkor, 
socialarbetaren ska bara vara ett verktyg som personen kan använda sig av. 
Socialarbetaren har gått utbildningar och ska ha kunskapen att kunna hjälpa 
ungdomen på ett eller annat sätt vilket, enligt Foucaults teori om maktförhållande, 
gör att socialarbetaren har mer makt i relationen än vad ungdomen har även om det är 
på dennes villkor. Makten är en förutsättning för att socialarbetaren ska kunna hjälpa 
ungdomen (Foucault 1998:36-38). Därför behöver maktförhållandet inte ses som 
något negativt utan tvärtom. Av intervjuerna framkom det dock att de flesta tyckte att 
det var positivt att deras makt minskades på internet eftersom ungdomarna då inte 
känner sig lika sårbara och utsatta.  

Många av informanterna pekade även på att en viktig del i samtalet är att inte 
omyndigförklara personen genom att lägga orden i dennes mun, styra samtalet åt 
något håll som personen inte vill eller avfärda det ungdomen säger som irrelevant. De 
menar att socialarbetaren har en makt som inte bör missbrukas eftersom det då kan 
bli mycket svårt att nå fram och få en lösning som fungerar för ungdomen.   
 

Inte omyndigförklara personen och dennes tankar det är viktigt också, för 
det blir så stor skillnad om personen själv levererar en lösning än om jag 
säger ”du vi gör så här”                      Julia      
 

Även här visar citatet på att det är en fin gräns mellan att utöva för mycket makt och 
för lite makt. Makten är, som sagt, en förutsättning för att socialarbetaren ska kunna 
hjälpa ungdomen eftersom den professionelle har kunskap som inte ungdomen har 
(ibid.). Men samtidigt kan makten ta för stor plats så att socialarbetaren inte kan 
utföra sitt arbete på ett, för båda parter, tillfredsställande vis.   
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En stor faktor till en känsla av maktlöshet hos socialarbetaren menade informanterna 
var, som vi tidigare påvisat, att de inte kan spåra upp en person eller få kontakt med 
denne igen om hon/han inte vill det. Oftast har de bara ett alias eller en mailadress att 
tillgå, vilket inte säger mycket om vem personen är. Ungdomen har makten att bara 
avsluta kontakten och logga ut utan att förklara anledningen för socialarbetaren.   
 Ronja, Isabell, Peter och Maria har anmälningsplikt vilket kan bli ett 
problematiskt område eftersom de inte alltid kan få tag i ungdomen igen om personen 
berättar något som de måste anmäla.  
 

Det som har varit svårt är ju det här med anmälningsskyldigheten, det 
händer ju att ungdomar skriver att man har det väldigt tufft hemma eller 
att man har självmordstankar och såna saker och så har man bara en 
jättekonstig hotmail-adress som är jättesvår att spåra                         Maria   
 

De uttrycker en oro i och med detta att inte alltid kunna anmäla, dock menar Maria 
trots allt att hon tycker att fördelarna med samtalschatten överväger eftersom hon når 
så många fler ungdomar. 
 

Det var väldigt mycket diskussioner om det att det här är ett hinder att 
man inte kan jobba med internet som verktyg, men vi bestämde oss för att 
det är så många fördelar med det så vi vågar testa det och så får vi ta i de 
här problemen när de dyker upp […] fördelarna övervägde så pass 
mycket så då får man ta den risken liksom     Maria 

 
Än så länge har inga informanter stött på den här problematiken och de hoppas 
innerligt att de inte ska göra det i framtiden heller. De är dock hoppfulla till att alla 
situationer går att lösa och att den stora massan tjänar på att social rådgivning erbjuds 
via chatt. 

4.2.10 ”Jag vill ju tro att på något sätt har det personliga mötet ett värde som vi 
inte kan vara utan”  

Avslutningsvis uttryckte alla informanter att de ansåg att face-to-face-kontakten med 
ungdomarna inte helt kan ersättas av samtalschatt. De tyckte att samtalschatten är ett 
bra verktyg och ett fullgott sätt att nå ungdomar på och ett forum för att upprätthålla 
en god relation. Chatten blir extra viktigt när det gäller att nå andra och fler 
ungdomar än vad den vanliga verksamheten gör. Dock har face-to-face-samtalet ett 
värde de inte vill vara utan, exempelvis den icke-verbala kommunikationen och det 
sociala utbytet. Därför bör samtalschatten användas som ett komplement till de 
”vanliga” face-to-face-samtalen, även om det finns stora utvecklingsmöjligheter och 
goda framtidsutsikter.  
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5. Slutkapitel  

5.1 Sammanfattning och slutsatser 

I det följande kommer studien att sammanfattas och sedan kompletteras med våra 
egna reflektioner kring resultaten samt med förslag till vidare forskning.  
 Syftet var att undersöka huruvida social rådgivning via samtalschatt kan 
uppfylla kriterierna för ett professionellt samtal, samt hur socialarbetarna upplever att 
det har påverkat den professionella yrkesutövningen och klienternas hjälpsökande. 
Detta avsåg vi svara på genom att genomföra kvalitativa intervjuer med 
yrkesverksamma socialarbetare som använder chatten som ett arbetsverktyg för att nå 
och stödja ungdomar. Våra empiriska fynd struktureras och tolkas med hjälp av 
teorier om kommunikation, professionalitet, makt, roller och regioner. 
 Hermeneutiken har genomsyrat arbetets upplägg och genomförande. Analysen 
påvisar att samtalschatten och dess användning är ett komplext område eftersom 
många fördelar för klienterna även kan föra med sig vissa svårigheter för 
socialarbetarna och tvärtom – det mesta har en motpol. Nedan har vi gjort en 
kortfattad men koncis sammanställning av resultat och analys: 
 

Fördelar med samtalschatt Svårigheter med samtalschatt 

Lättillgängligt   

Ungdomens anonymitet Svårt med anmälningsplikten, socialarbetaren 
vet inte vem hon/han skriver med 

Eventuell ofokusering, från socialarbetaren, 
påverkar inte samtalets dynamik 

 

Fördomar får mindre betydelse  

Underlättar upprätthållandet av en relation Kan inte trösta/stödja med fysisk beröring 

Ett sätt att tillmötesgå ungdomarnas behov Svårt med sekretessen – risk intrång i datorn 

Pauserna i samtalet är mer naturliga   

Många ungdomar bygger lätt förtroende via nätet  Olika uttryckssätt kan leda till missförstånd 

Tidseffektivt Kan inte vara lika kreativa 

Tryggare för ungdomen att sitta vid en skärm Ofta inte djupgående samtal  

Ungdomen har mer kontroll - maktutjämning  Socialarbetaren har mindre kontroll 

Når fler Svårt att slussa vidare ungdomar från andra 
städer 

Parterna kan läsa igenom sitt svar flera gånger  

Ungdomen kan ha lättare att uttrycka sig genom 
skrift 

Ser inte icke-verbal kommunikation, en 
dimension fattas 
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Denna tabell tydliggör att det finns ett antal svårigheter med att arbeta via 
samtalschatt. Dock ansåg samtliga informanter att fördelarna var fler och uppvägde 
nackdelarna och att det var ett bra arbetsredskap, framförallt vid kontakttagandet och 
upprätthållandet av en kontakt. De ansåg även att man kan vara professionell på 
chatten lika gärna som face-to-face och att det är det egna förhållningssättet som 
avgör. En annan förutsättning är att det alltid finns ett syfte med det som görs.  
 Enligt rådande kommunikationsteorier kan professionaliteten uppfyllas via 
internet, den försvinner inte för att man byter forum för samtalet. Dock gör 
avsaknaden av den icke-verbala kommunikationen att risken ökar för att viss 
förståelse försvinner och att det därmed blir en envägskommunikation. Är 
socialarbetaren noggrann i sina formuleringar och stämmer av med klienten finns 
ändå alla förutsättningar för att en tvåvägskommunikation skall äga rum.  
 Under arbetets gång har vi nått fram till följande insikter. Det professionella 
sociala arbetet håller på att omstruktureras i och med den it-revolution som sker. De 
professionella rollerna och förväntningarna på utövarna förändras i takt med att 
klienternas liv transformeras från offline till online. Därför behöver nya metoder för 
sekretess- och informationshantering på internet utarbetas för att säkra klienternas 
integritet. De professionellas arbetsmetoder på nätet bör utvecklas och bli en del av 
socionomutbildningen för att minska de rädslor och eventuella missuppfattningar som 
finns angående internetanvändning.  
 Hur väl utvecklad chattekniken än blir finns det en gräns för vad den kan 
åstadkomma. Som informanterna uttryckte det har face-to-face-mötet ett värde som vi 
varken kan eller vill vara utan. En helt annan typ av förståelse äger rum när 
socialarbetare och klient får träffas, se varandra i ögonen och läsa av kroppsspråket. 
Allt detta behövs för att säkerställa att informationen har gått fram och att man förstår 
varandra. Vi behöver utbytet som sker när vi träffas – det är ett av de mänskliga 
grundbehoven. Därmed inte sagt att samtalschatten inte kan - den kanske till och med 
bör - vara ett av stegen i relationen mellan socialarbetaren och framförallt ungdomar. 
Allt för att tillmötesgå deras behov för att lättare kunna hjälpa och stödja dem, vilket 
ju är hela syftet med socialarbetarens arbete.  
 

5.2 Vidare forskning  

För att det professionella sociala arbetet på internet, och framförallt på chatten, ska 
kunna utvecklas som ovan nämnt krävs det att vidare forskning görs. Vad som 
behöver konkretiseras är hur sekretesshanteringen ska gå tillväga för att inga 
ungdomar ska bli kränkta på grund av att information läcker ut. Det behöver även 
forskas kring hur anonymitet och anmälningsskyldighet ska kunna gå hand i hand. 
Samtidigt som fördelen med samtalschatten är att ungdomen kan vara anonym är det 
inte heller, om det skulle bli aktuellt, lätt att anmäla fall där klientens identitet ej är 
känd. Där brister vi i svar och ytterligare forskning på området krävs. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Presentation av uppsatsen och dess syfte: 
Ämnesområdet är socialt arbete via internet. Vi ämnar undersöker huruvida social 
rådgivning via samtalschatt kan uppfylla kriterierna för ett professionellt samtal, samt 
hur socialarbetarna upplever att det har påverkat den professionella yrkesutövningen 
och klienternas hjälpsökande. Studiens huvudfråga är: Vilka fördelar och svårigheter 
anser socialarbetarna att användandet av samtalschatten som ett 
kommunikationsmedel i interaktionen med klienterna medför? 
 
Begreppsförklaring: Face-to-face – innebär samtal där bägge parter är fysiskt 
närvarande.  
 
Eftersom vi är två så kommer en av oss att hålla i intervjun medan den andre för lite 
anteckningar och ställer vissa spontana följdfrågor.  
 
Anonymitet – endast vi och vår handledare har tillgång till materialet. I studien 
kommer era namn och er verksamhet att ersättas med pseudonym. 
 
Hur materialet behandlas - den färdiga studien kommer att tryckas och finnas 
tillgänglig för alla som är intresserade av att läsa. Efter studiens avslut kommer 
bandinspelningar och transkriberingar att förstöras.  
 
Intervjuns innehåll – intervjun består av 6 olika teman som konkretiseras genom 
öppna frågeställningar. Därmed får ni gärna berätta så mycket och utförligt ni vill. 
Temana är följande: yrkesutövningen, det professionella samtalet, kontakten via 
samtalschatt, face-to-face kontakten, samtalschatt vs. face-to-face samt framtiden för 
socialarbetare. 
 
Några frågor innan vi startar intervjun? 
Starta diktafonen 
 
 
1. Inledning 
Namn 
Ålder 
Arbetsplats 
Utbildning 
 



 

                                                                       

 
2. Yrkesutövningen 
Hur länge yrkesaktiv, hur länge detta arbete 
Relevant jobberfarenhet 
En vanlig dag  
Hur mycket internet 
Hur mycket face-to-face 
Hur arbetar personen med samtal via internet 
Klienternas åldersgrupp 
 
3. Det professionella samtalet 
Vad är ett professionellt samtal för dig 
Vad kännetecknar professionalitet 
Vad är viktiga komponenter i ett samtal  
Vad är ett gott samtal 
Vad är ett mindre bra samtal  
Eventuell samtalsmetodik 
Är metodiken densamma face-to-face och via internet  
Hur är man professionell på internet  
Skillnader mellan agerande: face-to-face och på internet  
Ser du några skillnader mellan att föra samtalet via internet och face-to-face 
 
4. Kontakten via samtalschatt  
Upplevelser av internetbaserat socialt arbete 
Fördelar 
Nackdelar 
Är du annorlunda som socialarbetare via internet och face-to-face 
Icke-verbal kommunikation; avsaknad av kroppsspråk, tonläge, kläder etc 
Ser man personen bakom pseudonymen  
Kan man vara säker på att personen är ärlig 
Hur uttrycker man sig via internet - smiley-tecken etc  
Exempel på ett fall; hur börjar kontakten, hur ofta pratar ni, hur länge, hur går ni 
vidare etc  
 
5. Face-to-face kontakten  
Face-to-face kontaktens betydelse i yrkesutövningen 
Fördelar 
Nackdelar 
Hur viktig är icke-verbal kommunikation; kroppsspråket, tonlägen, kläder, intryck etc 
Exempel på ett fall; hur börjar kontakten, hur ofta pratar ni, hur länge 
 



 

                                                                       

6. Samtalschatt vs. Face-to-face 
Hur använder du dig av internet som ett verktyg  
Ersätta face-to-face/komplement 
I hur stor utsträckning kan man använda sig av internet  
 
7. Framtiden för socialarbetare 
Internet som framtida interaktion med klienter  
Internet som enda kommunikationsmedel 
Lämplig utbildning för internetbaserat arbete 
 
8. Avslut 
Vidare forskning 
Något att tillägga 
 
Stäng av diktafonen 
 
Om frågor eller tillägg/ändringar, ring eller maila gärna 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                       

Bilaga 2 - Kodschema för manuell innehållsanalys 
 
Omnämnandet av vissa företeelser/koder: 
 
1. Samtalet och dess komponenter (kommunikation) 
1.2 Relation 
1.3 Verbalt/Icke-verbalt 
1.4 Språkskillnader på internet och face-to-face 
 
2. Professionalitet 
2.2 Förtroende/tillit 
2.3 Makt 
 
3. Samtalschatt 
3.2 Chatt (facebook, MSN).  
3.2.1 Socialarbetarens syn,  3.2.2 Klientens syn ur socialarbetarens perspektiv 
3.3 Verbalt/Icke-verbalt 
3.4 Roll/mask 
3.5 Komplement/ersättare 
 
4. Face-to-face 
4.2 Möte (avtalad tid, klientmöte) 
4.3 Verbalt/Icke-verbalt 
 
Att tänka på rörande de olika koderna: 
 
I vilka ordalag används koden?  
a. positivt  
b. negativt 
c. ingen värdering  
 
Hur viktig benämns koden vara för ett framgångsrikt arbete? 
d. mycket viktigt 
e. mindre viktigt 
f. ingen värdering  
 
Frågor till sammanställningen: 
Hur ofta används koden i intervjun?  
Hur många av informanterna är överens kring kodens vikt, förekomst, etc.? 
Jämför koderna, t.ex. hur många gånger används ett ord i jämförelse med ett annat? 


