
 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV 
LiU Norrköping 

 
 
 
 

 
 

 

 

   

 
 
 

 
 

Linköpings universitet, ISV, 601 74  NORRKÖPING 

Socialtjänsten 2.0 
En kvantitativ enkätstudie om inställningen till socialrådgivning på 

internet bland studenter på Linköpings Universitet 

Malin Rurling och Jannike Söderberg 

Handledare: Lars Sörnsen 
Examinator: Dimitris Michailakis 

 
Självständigt arbete på grundläggande nivå år 2014 

Socionomprogrammet i Norrköping 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialtjänsten 2.0 
 
 

En kvantitativ enkätstudie om inställningen till socialrådgivning på 
internet bland studenter på Linköpings Universitet 

 
 
 
 

Malin Rurling och Jannike Söderberg 
 
 
 
 
 

Handledare: Lars Sörnsen 
 

Självständigt arbete på grundläggandenivå år 2014 
Socionomprogrammet i Norrköping  



 

 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
Socionomprogrammet i Norrköping 
 

Datum  
2014-06-10 
 
 
 

 

 

Språk 
Language 
 

 
Svenska/Swedish 

 
Engelska/English 
 
 

Rapporttyp 
Report category 
 
Nivå examensarbete 
Grundläggande nivå 
 

 
ISRN  LiU-ISV/SOCP-G--14/32--SE 
 
 
 
Handledare: Lars Sörnsen       
 
 
 

Titel Socialtjänsten 2.0. En kvantitativ enkätstudie om inställningen till socialrådgivning på internet 
bland studenter på Linköpings Universitet.   
 
Title Social Services 2.0. A quantitative survey study of attitudes towards social advice on the internet 
among students at Linköping University. 
 
Författare Malin Rurling och Jannike Söderberg  
 
Sammanfattning  
Internet blir en allt större del av samhället då fler tjänster digitaliseras för att underlätta vardagen. Dock 
ligger det sociala arbetet efter. Av de utbud som idag erbjuder socialrådgivning och socialt stöd på 
internet är den största andelen ideella verksamheter, medan de professionella verksamheterna är 
begränsade. Tidigare forskning visar att unga tycker att det är skönt att vara anonyma vid kontakt med 
stödorganisationer. Vidare upplevs internet som en normkritisk arena där individen vågar ställa mer 
känsliga och jobbiga frågor. Syftet med studien är därför att undersöka inställningen till socialrådgivning 
på internet bland studenter på Linköpings Universitet, samt undersöka om det föreligger några skillnader 
mellan män och kvinnor. 
 
Studiens teoretiska referensram utgörs av ett genusperspektiv, modernitet samt stigma och makt. Det 
empiriska materialet har samlats in via onlineenkäter. Populationen består av helårsstudenter på 
Linköpings Universitet under våren 2014 där termin två och termin sex utgör urvalsgruppen. Totalt 
besvarade 856 studenter enkäten.  
 
Resultatet visade på att studenter på Linköpings Universitet har en positiv inställning till 
socialrådgivning på internet. Det finns en efterfrågan av professionella aktörer på denna arena, vilken i 
detta fall innebär Socialtjänsten. Inställningen skiljde sig inte betydligt mellan män och kvinnor. Dock 
visar resultaten på olika aspekter som ligger till grund för mäns respektive kvinnors behov av 
socialrådgivning på internet. 
 
 
 
Nyckelord  
Socialtjänst, socialrådgivning, internet, internetbaserad socialrådgivning 



 

Förord 
 
 
 
 

“Människor är som pusselbitar, det finns 
alltid två som passar ihop.” 

Okänt ursprung 
 
 
Detta citat sammanfattar vårt samarbete under dessa krävande 
veckor. Med varandras hjälp har vi, genom hårt slit och många 
skratt, tagit oss igenom 64 sidor och nått fram till ett färdigt 
examensarbete som vi kan vara stolta över. 
 
Vi vill tacka alla respondenter som ställt upp och svarat på vår 
onlineenkät, tack för att ni tog er tid! 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lars 
Sörnsen för allt stöd och att du varit så generös med 
handledning!   
 
Vi har haft kul. Tack! 
 
Jannike och Malin 
Norrköping, maj 2014 
 
 
  



 

Sammanfattning 
Internet blir en allt större del av samhället då fler tjänster digitaliseras för 
att underlätta vardagen. Dock ligger det sociala arbetet efter. Av de utbud 
som idag erbjuder socialrådgivning och socialt stöd på internet är den 
största andelen ideella verksamheter, medan de professionella 
verksamheterna är begränsade. Tidigare forskning visar att unga tycker att 
det är skönt att vara anonyma vid kontakt med stödorganisationer. Vidare 
upplevs internet som en normkritisk arena där individen vågar ställa mer 
känsliga och jobbiga frågor. Syftet med studien är därför att undersöka 
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mellan män och kvinnor. 
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professionella aktörer på denna arena, vilken i detta fall innebär 
Socialtjänsten. Inställningen skiljde sig inte betydligt mellan män och 
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1. INLEDNING   

Detta kapitel inleds med en bakgrund till studien samt dess relevans för socialt 
arbete. Därefter preciseras undersökningsproblemet och studiens syfte och 
frågeställningar presenteras. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 
 
1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

I maj 2011 vann Soctanter på nätet Guldlänken som är ett pris för innovativ 
utveckling på internet i de offentliga organisationerna. Detta med motiveringen: 
 
“Med enkla och billiga hjälpmedel ger lösningen betydande effekter, inte minst 

när det gäller att fånga sociala problem i tidiga skeden.”  (IBL  1) 

 
Soctanter på nätet är Sveriges första socialrådgivning på internet som startades 
2007 av Socialtjänsten i Malmö stad och vänder sig till alla Malmöbor. Idag 
finns även denna typ av offentliga verksamhet tillgänglig i Stockholms stad och 
i april 2014 lades en motion in i Umeå kommun om att utveckla denna 
internettjänst (IBL 2). Att inte fler kommuner har anammat utvecklingen av 
internet som arena för socialrådgivning kan anses märkligt då 91% av Sveriges 
befolkning, i åldrarna 16-85, har tillgång till dator och internet. Speciellt då 
tidigare forskning tyder på att det finns en önskan om professionella aktörer på 
internet (Statistiska centralbyrån, 2014; Karlsson, 2002: 183). 
 
1.1.1 Internet som arena 

Internet som arena är ett alternativt tillvägagångssätt för att kommunicera med 
andra människor, dessutom används det till allt från nyhetsuppdatering till 
bankärenden. Internets existens är därmed en självklarhet idag, då samhället 
digitaliseras i allt större utsträckning. Då 91% av Sveriges befolkning i åldrarna 
16-85 har tillgång till dator och internet är det lätt att nå ut till en stor målgrupp 
(Statistiska centralbyrån, 2014; Findahl, 2013: 21ff). På denna arena spelar 
heller inte tid och rum någon roll, då kommunikationen kan ske när som helst 
och var som helst. Det trådlösa internet gör det möjligt att ständigt vara 
uppkopplad, vilket gör internettjänster lättillgängliga. Möjligheten att vara 
anonym kan även underlätta för individen i situationer som kan upplevas 
jobbiga (Löfberg & Aspán, 2013: 42). De villkor för kommunikation som råder 
på internet kan vara fördelaktiga vid socialrådgivning på nätet, då steget till att 
söka hjälp kan upplevas lättare att ta. 
 
1.1.2 Socialt arbete på internet 

Av de utbud som idag finns på internet som erbjuder socialrådgivning och 
socialt stöd är den största andelen ideella verksamheter medan de professionella 
verksamheterna är begränsade. Verksamheterna erbjuder stöd på olika sätt, till 
exempel genom chatt, mail, diskussionsforum och informationsspridning. 
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Vidare ser verksamheternas aktörer olika ut, detta då kommunikation kan ske 
med allt i från professionella, icke-professionella till personer som delar 
liknande erfarenhet och situation som hjälpsökaren själv. De professionella 
verksamheter som är mest välkända på internet är polisen.se och UMO.se som 
är en nationell ungdomsmottagning på nätet. På dessa sidor uppdateras 
kvalitetssäker information om ämnen som är aktuella för respektive verksamhet. 
De ideella verksamheterna är många och erbjuder stöd och råd kring alltifrån 
missbruk, våld i nära relationer, psykisk sjukdom och sorgebearbetning. Detta är 
endast en liten del av den stora paletten av stöd de ideella verksamheterna 
erbjuder på internet (IBL 3). 
 
1.1.3 Riktlinjer för Socialtjänsten på internet 

E-delegationen, som är en kommitté under Näringsdepartementet, har på 
uppdrag av Regeringen tagit fram riktlinjer för hur statliga myndigheter kan 
bedriva sina verksamheter på internet. E-delegationen menar att internet är en 
bra plattform för myndigheter att tillhandahålla information och service på 
(Sjöstrand, 2010: 9). E-delegationens riktlinjer kan ses som en handbok för 
Socialtjänsten då de ska utveckla sina kommunikationsmöjligheter på internet. 
Då dessa riktlinjer tagits fram kan en antydan göras av att det är önskvärt att 
Socialtjänsten och socialt arbete anpassar sina verksamheter ytterligare utifrån 
den internetutveckling som skett i samhället. 
 
1.1.4 Socialtjänsten på internet idag 

Soctanter på nätet är en verksamhet där medborgarna kan chatta enskilt och 
anonymt med en socialarbetare. Det finns även ett diskussionsforum där 
medborgarna kan välja att ställa frågor eller endast gå in och läsa andras frågor 
och svar. Här kan frågor ställas till Socialtjänsten om exempelvis 
försörjningsstöd, missbruk, skilsmässa, äldreomsorg eller andra sociala frågor. 
Denna internettjänst har visat sig välanvänd då diskussionsforumet har cirka 
2500 besökare varje månad och cirka 80 enskilda samtal via chatt varje månad. 
Genom att kommunen har denna tjänst på internet når de ut med mer 
information till fler målgrupper och fungerar därmed förebyggande. Tjänsten 
underlättar även för personer med funktionsnedsättning och fungerar effektivt då 
individen kan få snabba svar (IBL 4). 
 
Stockholms Stads Socialförvaltning har utformat en rapport från en juridisk och 
teknisk utredning som heter Internet som ett verktyg i det sociala arbetet med 
klienter i Stockholms Stad. Denna rapport ligger som underlag till utformningen 
av Stockholms Stads nätbaserade socialrådgivning. Denna socialrådgivning på 
nätet lanserades våren 2013 och har ungefär samma upplägg som Soctanter på 
nätet. Dessutom har de filmklipp på plattformen som besvarar det mest 
grundläggande i frågor om barn som far illa, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, 
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missbruk hos unga, hjälp att kontrollera ilska och hur ett möte med en LSS-
handläggare går till (Löfvenius, 2012: 3; IBL 5). 
 
Dessa internettjänster är en frivillig service där individen själv får välja om 
denne vill vara anonym eller inte. Genom att delta i en chatt eller 
diskussionsforum på Soctanter på nätet eller Stockholms stads socialrådgivning 
på nätet godkänner individen att dennes IP-adress lagras tillsammans med 
konversationen. IP-adressen används för att kunna spåra individer i 
nödsituationer, då Socialtjänsten har anmälningsplikt. Om inläggen strider mot 
svensk lag görs en polisanmälan där IP-adress och konversation används som 
underlag. För att använda sig av dessa internettjänster krävs inget medlemskap, 
utan är öppna för alla kommunens medborgare (IBL 4; IBL 5). Det finns inget 
som hindrar att medborgare från andra kommuner använder sig av dessa 
internettjänster. Dock kan det vara svårt för socialarbetaren att bemöta vissa 
frågor som rör andra kommuner, då varje kommun är uppbyggd på olika sätt 
och erbjuder olika tjänster. 
 
1.1.5 Problemformulering 
Med socialrådgivning avser denna studie upplysningar, råd och stöd i 
socialtjänstfrågor. Socialt arbete kan likställas med Socialtjänstens uppgifter och 
verksamheter. Det sociala arbetets praktik innebär att leverera hjälp och stöd till 
människor i utsatta situationer. Internet är ny arena för Socialtjänsten att leverera 
detta stöd på. Den socialrådgivning som erbjuds i Malmö och Stockholm idag är 
ett exempel på hur Socialtjänsten kan bedriva denna verksamhet. Då 
internetanvändandet ökat har företag och tjänster digitaliserat sig i större 
utsträckning, trots detta ligger det professionella sociala arbetet steget efter 
(Findahl, 2013: 5).  Studien syftar till att påvisa vikten av att Socialtjänsten 
hänger med i utvecklingen.  
 
Det sociala arbetet som idag bedrivs på internet sker i hög grad av frivilliga 
aktörer. Enligt författarnas egna erfarenheter av att jobba ideellt på internet 
dyker det upp många frågor som rör Socialtjänstens arbete och funktion. Dessa 
frågor hade varit bättre lämpade att ställa direkt till någon som jobbar på 
Socialtjänsten. De frivilliga aktörerna är viktiga i samhället då de kompletterar 
de offentliga organisationerna. Därför borde nu Socialtjänsten kliva in och 
komplettera de frivilliga organisationerna på internet. Detta är viktigt för att 
avdramatisera och sänka tröskeln till kontakten med Socialtjänsten. Vidare är 
det ett komplement till dagens Socialtjänst då tillgängligheten sträcker sig ut 
över vanliga kontorstider. Ytterligare en fördel med socialrådgivning på internet 
är att individen kan vända sig till ett ställe för att ställa frågor om Socialtjänstens 
alla enheter. Då dessa enheter ofta ligger utspridda geografiskt samlas denna 
spridda kompetens på en gemensam arena, vilket underlättar för individen (IBL 
4). Genom att Socialtjänsten, som är en offentlig organisation, finns på internet 
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skapas en helt annan rättssäkerhet än vad som finns på nätet idag. Detta då 
offentliga organisationer har särskilda bestämmelser och lagar att rätta sig efter, 
vilket är en trygghet och säkerhet för individen (Löfvenius, 2012: 3). 
 
Att socialt arbete ligger efter i utvecklingen när det gäller att uppdatera sin 
verksamhet  på  den  “nya”  arenan  är  en  angelägenhet  som  berör  samhället.  Denna  
studie vill belysa hur Socialtjänsten kan möta upp detta utvecklingsbehov inom 
socialt arbete. Slutligen är det av värde att återigen lyfta Guldlänkens motivering 
till Soctanter på nätets utmärkelse 2011, då den talar sitt tydliga språk om varför 
Socialtjänsten bör kliva in på internet. Med små resurser kan ett förebyggande 
och lättillgängligt arbete bedrivas för att fånga upp sociala problem i ett tidigt 
stadie. Denna studie är därför viktig för det sociala arbetets fortsatta utveckling 
på internet. 
 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka inställningen till socialrådgivning på internet 
bland studenter på Linköpings Universitet (LiU) samt att belysa skillnader i 
inställning mellan män och kvinnor.  
 
Forskningsfråga: Vad har LiU-studenter för inställning till socialrådgivning på 
internet och skiljer det sig mellan män och kvinnor?  
 
För att besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

x Finns det skillnader mellan vad män och kvinnor föredrar för form av 
socialrådgivning? 

 

x Finns det skillnader mellan män och kvinnor i deras generella uppfattning 
av socialrådgivning på internet? 

 

x Finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur deras tidigare 
erfarenheter påverkar inställningen till socialrådgivning på internet? 

 
Genom att undersöka LiU-studenters inställning till socialrådgivning kommer 
detta att spegla om det finns en önskan om att Socialtjänsten ska bedriva 
verksamhet på internet. Dessutom kommer inställningen till socialrådgivning på 
internet ställas i relation till genus, då förväntningar på det sociala könet ser 
olika ut vilket också kan påverka inställningen.  
 
1.3 DISPOSITION 
Denna studie är uppdelad i sex kapitel. Kapitel 2 tar upp för studien relevant 
forskning som ringar in undersökningsproblemet. I kapitel 3 återfinns studiens 
teoretiska utgångspunkter och teoretiska begrepp. Kapitel 4 redogör studiens 
metod och tillvägagångssätt. I kapitel 5 presenteras studies resultat och analys 



 

 

5 
med en uppföljande sammanfattning i det efterföljande kapitlet. I kapitel 6 
diskuteras studiens resultat och metod. Här återfinns också studiens 
kunskapsbidrag samt förslag till vidare forskning. Vidare följer referenslista och 
bilagor. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel belyser tidigare forskning som studien tar avstamp ifrån, och är 
uppdelad på Internetanvändning, Interaktion på internet, Social hjälp i det 
fysiska rummet och på internet samt tillhörande sammanfattningar till 
respektive rubrik. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion och studiens 
tillämpning av tidigare forskning.  
 
2.1 INTERNETANVÄNDNING 

Elza Dunkels har skrivit monografin Vad gör unga på nätet? som bygger på 
hennes avhandling Bringing the Distance - Children’s  Strategies  on  the  Internet.  
I denna monografi menar Dunkels att verkligheten på internet inte skiljer sig 
från verkligheten i det fysiska rummet, alltså arenan där mötet sker ansikte mot 
ansikte. Internet ses istället som ytterligare ett rum att kommunicera på, utöver 
de befintliga rum som finns utanför internet (Dunkels, 2009: 16). Prensky menar 
däremot att det finns skillnad i synsätten på internet beroende på vilken 
generation vi tillhör. För att förklara detta införde han   begreppen   “digital  
natives”   och   “digital   immigrants”   som  Dunkels   översatte   till   “nätets   infödda”  
och  “nätets   invandrare”.  Med  nätets   infödda  menar  han  dem  som  är  födda  in  i  
den digitala världen, som under hela uppväxten varit omgivna av datorer, 
internet, mobiltelefoner och övriga digitala verktyg. Nätets invandrare är därmed 
resterande generationer som behöver lära sig den nya kulturen från början och 
kan därmed ha svårare att ta till sig den nya teknologin då den gamla kunskapen 
står i vägen. För nätets invandrare finns det två sätt att agera. Antingen på ett 
ödmjukt sätt där de tar hjälp av barnen för att förstå, eller på ett mindre flexibelt 
sätt där de istället klagar på att det är svårt att förstå och att det var bättre förr 
(Prensky, 2001: 1f; Dunkels: 2009: 20). 
 
För att beskriva hur nätets invandrare tar till sig den nya tekniken har Dunkels 
identifierat tre stadier som alla individer går igenom när nya medier lanseras. 
Det första stadiet kallar hon skepsis där tekniken upplevs krånglig och 
majoriteten har svårt att förstå fördelarna med den nya teknologin. I den andra 
fasen, tillvänjning, börjar användarna förstå vad tekniken kan erbjuda, dock 
hindrar gamla vanor dem från att bli experter. Det tredje och sista stadiet, 
vardagsteknik, kännetecknas av att produkten inte längre ses som teknik då den 
blivit en självklarhet för att underlätta i vardagen. I detta stadie kan vem som 
helst använda sig av tekniken och fokus hamnar mer på teknikens erbjudande. 
Därmed ses internet inte längre som teknik utan som ett hjälpmedel i vardagen 
för att bland annat kommunicera med andra. Nätets infödda, 
internetgenerationerna, föds rakt in i stadie tre, medan nätets invandrare behöver 
gå igenom alla tre stadier för att kunna ta till sig internet (Dunkels, 2009: 21ff). 
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När datorer och internet började användas i skolor i Sverige på 80-talet var det i 
första hand killar som fick ta del av den nya tekniken. Detta på grund av att 
datoranvändande då var starkt sammankopplat med ämnena matematik och 
teknik, vilka sågs som  “manliga”  områden.  Tjejerna  ställdes  då  utanför  den  nya  
tekniken och fick inte samma socialisering in i det som killarna fick. Lillemor 
Adriansson menar i sin studie Genus och informationsteknik - En 
litteraturgenomgång att denna tidiga anpassning skapar attityder som sedan kan 
vara svåra att ändra på (Adriansson, 2001: 105f). Detta till skillnad från hur det 
ser ut idag, då vi som tidigare nämnt föds in i denna teknik och lever med det 
som en naturlig del av vardagslivet. Idag finns det därmed inga könsskillnader i 
hur stor utsträckning internet används i vardagen. Även statistik visar på hur 
internet blir en större del av vardagslivet. I en jämförelse mellan unga svenskar 
som var i åldrarna 15-24 vid millenniumskiftet och dem som var i samma ålder 
år 2010 visar det sig att internetanvändningen har ökat från 33 minuter/dag till 
148 minuter/dag (Findahl, 2012: 45). 
 
Det dagliga användandet av internet präglas idag, liksom det har gjort sen 
internet började användas av allmänheten för 19 år sedan, av att skriva och läsa 
e-mail. Vad internet används till har under det senaste året ändrats något och 
idag är det fler som uppdaterar statusar på sociala nätverk, söker efter fakta och 
kollar tidtabeller och tv-tablåer. Enligt Olle Findahl beror denna ökning på de 
smarta mobilerna och det faktum att många svenskar idag bär med sig internet 
vart de än går. Användandet av internet är en del av vardagen och denna arena 
ger nya möjligheter att skapa relationer med människor vi aldrig skulle träffat 
utanför internet. Dessutom används internet av unga svenskar, i åldrarna 15-24, 
för att söka information och stöd för olika problem kopplade till deras 
livssituation. För denna grupp är internet något som funnits med under stora 
delar eller hela uppväxten och det är en generation som ofta benämns som en 
internetgeneration (Löfberg & Aspán, 2013: 26; Findahl, 2013: 21ff). 
 
2.1.1 Sammanfattning av internetanvändning 
”Nätets  infödda”  och  ”nätets  invandrare”  är  ett  begrepp  som  Dunkels  använder  i  
sin forskning för att kategorisera olika typer av internetanvändare.   ”Nätets  
infödda”  är  de  individer  som  under  uppväxten  varit  omgivna  av  datorer,  internet,  
mobiltelefoner   och   övriga   digitala   verktyg.   ”Nätets   invandrare”   är   de  
generationer som behöver ta till sig och lära sig den nya arena från början. 
Vidare behandlar Dunkels tre stadier som alla går igenom för att ta till sig ny 
teknik i vardagen. I det första stadiet har individerna svårt att förstå teknikens 
fördelar och är därmed skeptiska och kritiska till detta. När individen slutligen 
når det tredje stadiet är tekniken självklar i vardagen och kan användas utan 
problem. Tidigt i framväxten av datorer och internet ansågs tekniken främst som 
ett   ”manligt”   område,   idag   däremot   används   internet   och   datorer   i   lika   hög  
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utsträckning av både män och kvinnor. Användandet av internet är en del av 
vardagen och ger möjlighet till både kommunikation och nyhetsuppdateringar.   
  
2.2 INTERAKTION PÅ INTERNET 

Samtal och kommunikation över internet skiljer sig på flera sätt från hur det går 
till i det fysiska rummet. I artikeln Plan 9 From Cyberspace: The Implications 
of the Internet for Personality and Social Psychology tar Katelyn McKenna och 
John Bargh upp fyra omständigheter som skiljer onlinekommunikation från vad 
de benämner som non-internet-life. För det första är det möjligt för individen att 
välja anonymitet, vilket betyder att individen inte behöver veta vem den 
samtalar med. Cecilia Löfberg och Margareta Aspán nämner också i sin 
forskningssammanställning, Känsliga frågor - Om stöd till unga via nätet, att 
anonymiteten är viktig för att våga uttrycka frågor som känns svåra att ta upp i 
det fysiska rummet. Dessutom spelar det geografiska avståndet ingen roll vid 
kommunikation på denna arena, vilket leder till oändliga 
kommunikationsmöjligheter. Med internet kan kommunikation ske med i stort 
sett vem som helst med internetuppkoppling. En ytterligare aspekt som påverkar 
kommunikationen på internet är att symboler som hudfärg, kön och klädstil 
faller bort (McKenna & Bargh, 2000: 60; Löfberg & Aspán, 2013: 42).  
 
Genom bortfall av dessa symboler skapar internet en mer normkritiskt miljö. 
Det normkritiska perspektivet innebär att ifrågasätta   det   som   anses   “normalt”.  
Detta för att alla människor ska inkluderas och inte känna sig avvikande 
(Malmström, 2012: 23; Löfberg, 2008: 46). Det som i det fysiska rummet skulle 
ligga till grund för ett första intryck finns inte på internet och kommunikationen 
startar då från helt andra förutsättningar. Därmed påverkas inte interaktionen på 
internet av att individen är man eller kvinna. Den sista omständigheten som 
McKenna och Bargh nämner är tiden och hur den blir obetydlig på internet. 
Kommunikationen behöver inte vara ögonblicklig utan individen har möjlighet 
att fundera över och formulera om svaret så länge denne behöver utan att det 
uppfattas som konstigt av den andre (McKenna & Bargh, 2000: 60). 
 
I artikeln The Online Disinhibition Effect menar psykologen John Suler att 
människor blir mindre hämmade i interaktionen på internet än i det fysiska 
rummet. En effekt som påverkar detta är de symboler McKenna och Bargh talar 
om som faller bort vid interaktionen på internet, vilket förminskar auktoriteter 
och utjämnar maktförhållanden. Oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk 
bakgrund eller religion sker kommunikationen på lika villkor. Även 
kommunikation med personer vars status individen känner till i det fysiska 
rummet får ett mer informellt förhållningssätt på internet då personens auktoritet 
förminskas. Suler menar därmed att individen vågar uttrycka sig och säga saker 
som denne inte skulle våga göra till en person med högre auktoritet i det fysiska 
rummet (Suler, 2004: 324). Löfberg och Aspán menar i sin forskningsrapport att 
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unga, under 18 år, tack vare denna aspekt upplever ett ökat handlingsutrymme 
och mer kontroll över sin situation på internet. Detta då maktförhållandena är 
mer utjämnade, därmed vågar de ställa mer känsliga och jobbiga frågor, utan att 
behöva oroa sig för eventuella konsekvenser (Löfberg & Aspán, 2011: 68). 
Suler tar även upp, liksom McKenna och Bargh, anonymiteten och att slippa 
kommunicera i realtid som aspekter som påverkar att människor öppnar upp sig 
mer på internet. 
 
2.2.1 Sammanfattning av interaktion på internet 
Interaktion på internet och i det fysiska rummet skiljer sig från varandra då 
symboler som hudfärg, kön och klädstil faller bort. Dessutom påverkar 
anonymitet hur individen kommunicerar med andra på internet. Genom internet 
är kommunikationen oberoende av geografisk plats och behöver inte ske i 
realtid. På grund av de symboler som faller bort skapas en mer normkritisk och 
öppen miljö på internet. Utifrån dessa aspekter vågar människor öppna upp sig 
mer på internet.     
 
2.3 SOCIAL HJÄLP I DET FYSISKA RUMMET OCH PÅ 
INTERNET 

I takt med moderniseringen och urbaniseringen, då människor flyttade från 
glesbygden till storstäderna, har det skapats nya sociala sammanhang och gamla 
traditioner har ifrågasatts. Individualiseringen har gjort att den traditionella 
familjen har fått mindre betydelse vilket har skapat ett större handlingsutrymme 
för individen. Samhällets modernisering har lett till att självhjälpsgrupper 
skapats och kan eventuellt ses som ett substitut till familjen. Individen har själv 
möjlighet att välja vilken typ av hjälp eller stöd som denne vill ha, vilket också 
ger individen mer kontroll över sin situation. Om en självhjälpsgrupp inte skulle 
kännas bra är det enkelt att byta ut den, vilket är svårare att göra med sin familj 
eller med sina vänner (Karlsson, 2006: 6, Karlsson, 2002: 68ff). 
Självhjälpsgrupper brukar delas in i två alternativ utifrån hur involverad en 
behandlare är. Det talas om självhjälp kontra vägledd självhjälp, det sistnämnda 
begreppet kommer fortsättningsvis benämnas som professionell självhjälp. Där 
det första alternativet inte innefattar någon professionell kontakt 
överhuvudtaget, utan gruppen drivs av de medlemmar som är i behov av 
behandlingen. Det andra alternativet innebär att individen före, under och/eller 
efter behandlingen har någon typ av stöd från en professionell person 
(Andersson, Bergström & Lindefors, 2009: 282). 
 
2.3.1 Icke-professionell och professionell social hjälp 
Från början grundade sig professionell självhjälpsbehandling i att klienten fick 
en handbok att följa och under tiden även stöd från en professionell. Dock har, i 
takt med att internet börjat spridas i samhället, även professionell 
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självhjälpsbehandling tagit sig ut på denna arena och under 1990-talet blev detta 
ett globalt fenomen. Grunden är egentligen densamma, klienten får en 
självhjälpsmanual eller handbok, men den förmedlas istället över internet 
(Andersson, Bergström & Lindefors, 2009: 283; Karlsson & Thörn, 2013: 253). 
Att internet är ett idealiskt verktyg för denna typ av professionell 
självhjälpsbehandling påvisar Andersson, Bergström och Lindefors i sin 
forskning kring kognitiv beteendeterapi som behandlingsform vid depression. 
De menar att internet ger klienterna tillgång till handböcker dygnet runt, vilka är 
lätta att uppdatera för de professionella behandlarna. Dessutom kan kontakt 
snabbt förmedlas mellan klienten och behandlaren genom mail eller 
chattfunktioner. De menar att internet gör att behandlingsformen når ut till 
många fler och att fler personer får rätt hjälp snabbare (Andersson, Bergström & 
Lindefors, 2009: 286). 
 
Internet används idag till olika former av behandling och självhjälp. Urban 
Karlsson och Marika Thörn diskuterar i en artikel publicerad i Socialmedicinsk 
tidskrift vilka faktorer som gör ett diskussionsforum på internet betydelsefullt 
för dem som söker sig dit. I detta fall menar de diskussionsforum utan någon 
inblandning av en professionell person, dit ungdomar sökt sig för att dela 
erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande (Karlsson & Thörn, 2013: 
252). I artikeln påpekas möjligheten att kunna bekänna saker, få empati och vara 
anonym som tre viktiga aspekter för varför fria diskussionsforum på internet är 
givande. De menar även att dessa forum leder till en ökad insikt om sin situation 
och att detta ger ungdomarna kraft att söka sig bortom detta forum för att få 
professionell hjälp. Vidare menar Gould med flera att ungdomar föredrar att 
söka hjälp i informella forum istället för hos professionella personer, dock 
konkurrerar detta inte ut den professionella hjälpen utan fungerar som ett 
komplement (Karlsson & Thörn, 2012: 254; Gould m.fl. hänvisad till i Karlsson 
& Thörn, 2013: 254). Att sådana forum fungerar framgångsrikt för dessa 
ungdomar beror på just saknaden av en professionell person och Karlsson och 
Thörn menar på att professionella inte har något att göra på diskussionsforum av 
detta slag. Däremot påpekar de också vikten av att till exempel Socialtjänsten 
borde finnas på internet för att underlätta för ungdomar att ta kontakt med 
professionella, och för att komplettera de självhjälpsforum som idag finns på 
nätet (Karlsson & Thörn, 2013: 259). 
 
Plantin och Danebacks artikel Föräldraskap  och  internet  -  nya  mötesplatser och 
informationsvägar kring det senmoderna föräldraskapet diskuterar nätstödda 
verksamheter, både med professionella och med människor i liknande 
situationer. Informanterna i undersökningen upplever många fördelar med stöd 
och information på nätet, då det bland annat är tillgängligt dygnet runt. 
Betydelsen av att ta del av andras erfarenheter istället för professionella insatser 
ökar och informanterna menar att den främsta fördelen med att kommunicera 



 

 

11 
med människor i liknande situationer handlar om gemenskap och förståelsen för 
varandra (Plantin & Daneback, 2010: 182). Dock vill informanterna även 
använda sig av professionella insatser som ett komplement, då de har kompetens 
inom området. Självhjälpsgrupper är ändå individernas primära val, i denna 
forskning, när det gäller att söka information och få känslomässigt stöd (ibid., 
184f). Behovet av samverkan mellan professionella utförare och 
självhjälpsgrupper betonas i Magnus Karlssons avhandling Själv men inte ensam 
- om självhjälpsgrupper i Sverige då individerna i undersökningen önskade 
delaktighet och stöd av professionella i självhjälpsgrupperna. Professionella i de 
undersökta grupperna hade en ledarfunktion där dem ställde frågor som fick 
igång ett givande samtal och fördelade ordet (Karlsson, 2002: 182f). 
 
2.3.2 Könsskillnader i självhjälpsgrupper 
Tidigare forskning visar att kvinnor besöker självhjälpsgrupper i högre 
utsträckning än männen. Vad detta beror på försöker Magnus Karlsson reda ut i 
sin avhandling, Själv men inte ensam - om självhjälpsgrupper i Sverige. Det är 
avvikande för både män och kvinnor att befinna sig i en socialt utsatt situation 
och att vara i behov av stöd och hjälp från samhället. Därför kan det kännas 
skönt att ingå i en informell självhjälpsgrupp (Karlsson, 2002: 118ff; Storbjörk: 
2003: 119). Denna sneda könsfördelning i självhjälpsgrupper är oförklarlig då 
både män och kvinnor borde uppskatta självhjälpsgrupper i lika stor 
utsträckning. Karlsson menar att det inte finns någon entydig förklaring till 
varför könsaspekten ser ut som den gör, utan att svaret snarare ligger i flera 
sammansatta förklaringar. En förklaring kan vara att när könsfördelningen blir 
sned tenderar deltagarna som tillhör det underrepresenterade könet att hoppa av 
gruppen. Genom detta bildas sakta men säkert rena kvinno- eller mansgrupper. 
Om grupper kring ett specifikt problem endast besöks av exempelvis kvinnor 
skickar  det  ut  signaler  till  intresserade  män  att  ”denna  grupp,  och  detta  problem,  
är  endast   till   för  kvinnor”.  En  annan  förklaring  är att självhjälpsgrupper skulle 
vara bättre lämpade för kvinnor än för män. Detta då kvinnor i generella drag, 
och utifrån stereotypiska antaganden, umgås genom att samtala och dela 
erfarenheter medan männen umgås genom aktiviteter så som tv-spel och sport. 
Det finns ingen tidigare forskning som varken styrker eller förkastar denna 
förklaring, men deltagarna själva diskuterar detta som en möjlig förklaring till 
varför kvinnorna dominerar självhjälpsgrupper. En sista förklaring är att kvinnor 
generellt sätt varit en undergiven grupp i samhället och därför finner styrka i en 
självhjälpsgrupp där dem tillsammans blir förstådda och får bekräftelse för sina 
problem. Kvinnor upplever sig inte alltid få sina behov tillfredsställda genom 
det befintliga vård- och stödsystemet, varpå självhjälpsgrupper blir ett alternativt 
tillvägagångssätt för att få hjälp. Karlsson menar att alla dessa förklaringar har 
en bidragande del i varför könsaspekten ser ut som den gör (Karlsson, 2002: 
118ff; Karlsson, 2006: 176ff). 
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Det finns även könsskillnader gällande psykisk ohälsa mellan män och kvinnor. 
Känslor som ångest, oro och ledsamhet ger uttryck på olika sätt mellan män och 
kvinnor. Detta antas bero på sociala förväntningar och genusnormer. Att visa 
känslor och att söka stöd anses inte som manligt i samhället och därför ger mäns 
ångest och oro, i vissa fall, uttryck i ett aggressivt beteende med alkohol- och 
droganvändande. Dock finns det ingenting som tyder på att det är mer naturligt 
för kvinnor att vara ledsna än för männen, utan beror snarare på de genussystem 
vi har vuxit upp i. Detta leder därför till att det upplevs mer accepterat för 
kvinnor att söka hjälp (Johansson, 2010: 27; Gisselmann & Toivanen, 2013: 13). 
 
2.3.3 Sammanfattning av social hjälp i det fysiska rummet och på internet 
Det finns olika typer av självhjälpsgrupper, antingen med en professionell 
samtalsledare eller en mer informell form där individer delar erfarenheter med 
varandra. Dessa olika självhjälpsgrupper kompletterar varandra, då det finns 
fördelar med båda. Självhjälpsgrupper finns både i det fysiska rummet och på 
internet. En fördel med internetbaserade forum är att individen endast med en 
knapptryckning har möjlighet att lämna gruppen om denne inte trivs. 
Forskningen visar på att kvinnor i högre utsträckning än män besöker 
självhjälpsgrupper. Det finns ingen entydig förklaring till vad detta beror på, 
utan ligger snarare i flera sammansatta förklaringar. Bland annat kan det 
förklaras utifrån könsstereotypiska antaganden om att kvinnor i generella drag 
umgås genom att samtala och dela erfarenheter medan männen umgås genom 
aktiviteter så som tv-spel och sport. Vidare tyder forskningen på att psykisk 
ohälsa ter sig olika för män och kvinnor, vilket antas bero på sociala 
förväntningar och genusnormer.     
 
2.4 KRITISK DISKUSSION OCH STUDIENS TILLÄMPNING 
LiU-studenter bör ha en hög internetvana, då läromedel tillhandahålls och 
kommunikation mellan studenter och lärare i stor utsträckning sker på internet. 
Denna  målgrupp   är  därmed  det   som  Dunkels   benämner   som   “nätets   infödda”.  
Dock   kan   det   finnas   studenter   på   Linköpings   Universitet   som   tillhör   “nätets  
invandrare”   istället.   Men   denna   generation   bör   genom   universitetsstudier   ha  
genomgått det tredje stadiet, det vill säga att dem tagit till sig internet som 
vardagsteknik. För att besvara studiens enkät är det viktigt att respondenterna 
har en hög internetvana. Individer som inte har tillräckligt med kunskap om 
internet i sig, får svårt att ta ställning till socialrådgivning på internet. Detta då 
tidigare   forskning  menar   att   “nätets   invandrare”   i   stadie   ett   och   två   associerar  
internet med krångel samt att dem har svårt att se fördelarna med tekniken. 
Respondenterna i denna studie bör därmed kunna använda internet, annars kan 
den negativa bilden av internet i sig påverka hur dem responderar på enkäten. 
 
Findahl har internetgeneration som  ett  motsvarande  begrepp  till  Dunkels  “nätets  
infödda”.   Begreppet   internetgeneration   kommer   i   fortsättningen användas 
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framför   “nätets   infödda”.   LiU-studenter tillhör den generation som vuxit upp 
parallellt med internets snabba utveckling. De är därför i hög grad en 
internetgeneration som flitigt använder internet till att söka information och 
stöd, samt att kommunicera och skapa relationer med människor de annars 
aldrig skulle träffat. Då denna studie handlar om socialrådgivning på internet är 
det en svaghet att forskningen som används inte är direkt knutet till socialt 
arbete. Däremot kommer studien ta avstamp i den tidigare forskningen i det 
avseendet att internet är en attraktiv arena att bedriva verksamhet på och för att 
det redan används dagligen av större delen av Sveriges befolkning. 
 
Då denna studie kommer ställa socialrådgivning i det fysiska rummet mot det 
virtuella rummet, är forskningen på hur interaktionen ser ut i det fysiska rummet 
jämfört med internet intressant för denna studie. Dessa olikheter mellan de två 
arenorna kan, i förhållande till socialrådgivning på internet, vara en fördel för 
individer som upplever att det är jobbigt att ta en första kontakt med 
professionella aktörer. Tillgängligheten på internet och att slippa kommunicera i 
realtid är också aspekter som ligger till grund för varför denna undersökning om 
socialrådgivning på internet kommer göras. Då den tidigare forskningen främst 
är gjord på ungdomar under 18 år är det inte helt säkert att det går att applicera 
på målgruppen, LiU-studenter. Unga i kommunikation med vuxna på internet 
upplever utjämnade maktförhållanden på grund av bland annat anonymitet, dock 
säger det inget om vuxna som kommunicerar med professionella på internet 
upplever samma sak. Den tidigare forskningen om interaktion är viktig för 
studien då anonymitet är en av skillnaderna mellan de olika arenorna, vilket 
också kan påverka upplevelsen av makt i ett möte. Huruvida LiU-studenter, 
liksom de unga, upplever utjämnade maktförhållanden på internet kommer inte 
gå att svara på utifrån studiens enkät då kvantitativa studier inte går på djupet. 
Däremot kommer detta användas i analysen av resultatet som en möjlig 
förklaring till LiU-studenters inställning till socialrådgivning på internet.  
 
Den tidigare forskningen som gjorts på behandling över internet har ingen direkt 
koppling till socialt arbete utan lutar mer åt vården och psykiatrin. Däremot 
visar denna forskning på lyckade resultat vid olika sorters behandlingar och 
terapi på internet. Forskningen menar att det är en fördel att använda internet 
som behandlingsforum då det enkelt når ut till många individer och finns 
tillgängligt dygnet runt. I denna studie används den tidigare forskningen som ett 
underlag för att påvisa att internet är en framgångsrik arena att kommunicera 
med klienter på. Internet skulle kunna vara lika framgångsrikt att använda vid 
socialt arbete och socialrådgivning som vid behandling och terapi. Forskningen 
visar att ungdomar under 18 år föredrar kontakt med personer i liknande 
situationer när de behöver stöd, istället för professionella kontakter. Den tidigare 
forskningen är dock överens om att det är viktigt att kombinera informella 
självhjälpsgrupper med professionella kontakter på internet, vilket denna studie 
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utgår ifrån.  Undersökningen kommer påvisa hur inställningen till professionella 
kontakter ser ut bland LiU-studenter vilket är intressant då dem är en äldre 
målgrupp. Avsikten är att jämföra studiens resultat med hur den tidigare 
forskning ser ut, då det finns en avsaknad av forskning kring detta på individer 
över 18 år.  
 
De självhjälpsgrupper som Karlsson studerat handlar i första hand om grupper i 
det fysiska rummet, men detta skulle även kunna appliceras på 
självhjälpsgrupper eller liknande verksamheter på internet. Ett exempel på 
sådana verksamheter på internet är Soctanter på nätet i Malmö och Stockholm 
Stads nätbaserade socialrådgivning. Även i dessa befintliga verksamheter får 
den professionella en ledarfunktion där det övergripande ansvaret vilar på 
myndigheten samt att den professionella kan finnas tillhands som en trygghet. 
Denna typ av verksamhet borde finnas i samtliga kommuner, då kombinationen 
av professionella och möjligheten att prata med människor i liknande situationer 
anses vara mest lämpad. Därmed ligger denna forskning som underlag för 
studiens syfte om att undersöka inställningen till socialrådgivning på internet.  
 
Genusforskningen är intressant då studien kommer undersöka om det föreligger 
någon skillnad i inställning till socialrådgivning på internet mellan män och 
kvinnor. Utifrån den tidigare forskningen kan socialrådgivning på internet vara 
till fördel för båda könen. För kvinnorna kan det vara till fördel då dem generellt 
inte är nöjda med det traditionella stödsystemet i samhället och kan därför 
uppleva ett bättre bemötande över internet där deras kön inte spelar någon roll. 
För männen kan det vara till fördel att kunna få socialrådgivning på internet då 
dem utifrån samhällsnormen inte förväntas söka hjälp eller visa sina känslor. Att 
kunna vara anonym och slippa förflytta sig geografiskt kan underlätta för män 
som annars hade känt sig stigmatiserade, alltså avvikande från normen, om det 
sökt stöd i det fysiska rummet. Om det skulle visa sig i denna studie att männen 
ändå har en sämre inställning till socialrådgivning på internet än kvinnorna kan 
detta bero på just det som forskningen menar, att det inte är socialt accepterat för 
männen att använda sig av sociala tjänster såsom socialrådgivning. I sådana fall 
har anonymiteten på internet inte någon större betydelse för männen då känslan 
av stigmatisering tar över och blir viktigare.  
 
Karlssons forskning visar mestadels på könsfördelningen utifrån 
självhjälpsgrupper där professionella oftast inte deltar. Det är alltså inte helt 
säkert att denna könsskillnad representeras på samma sätt i ett forum som 
bedrivs av professionella på Socialtjänsten. Det viktigaste med den tidigare 
genusforskningen är att belysa att det finns sociala skillnader mellan könen som 
beror på samhällsnormer, vilket i sin tur påverkar hur inställningen till att söka 
hjälp ser ut.  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
Detta kapitel handlar om studiens teoretiska utgångspunkter samt centrala 
teoretiska begrepp. Modernitet, Stigma och makt samt Kön och genus, är 
utgångspunkterna i studien.  Kapitlet avslutas sedan med hur dessa teoretiska 
utgångspunkter och begrepp kommer användas. 
 
3.1 MODERNITET  
Anthony Giddens är en framstående sociolog som delvis fokuserat på det 
moderna samhällets framväxt, vilket är intressant för studien då internet är en 
del av den senmoderna utvecklingen. För att förstå det moderna samhällets 
framväxt går vi tillbaka till urbaniseringen, då människor flyttade från 
glesbygden till storstäder, på grund av industrialiseringen (Beck, 2012: 211). 
Industrialismen kännetecknar en maskinell utveckling baserad på elektricitet 
som ledde till en effektivisering av arbetet och förde därmed samhället framåt 
(Giddens, 2007: 53). 
 
I det förmoderna samhället var familjen och byn individens traditionella 
skyddsnät. I takt med moderniseringen minskade familjens betydelse och 
ersattes av opersonliga samhälleliga institutioner. I och med detta definierades 
socialt arbete allt mer som ett professionellt yrke, till skillnad från tidigare då 
det framförallt utgjordes av frivilliga kvinnor i byn. Samhället gick mot en 
individualisering där individen fick ett större handlingsutrymme än tidigare och 
blev i större utsträckning ansvarig för sitt eget liv och välmående (Holgersson, 
2008: 199; Giddens, 2007: 198f). Samhällets institutioner blev därmed det nya 
skyddsnätet och individen skolas in i ett expertsystem där denna har tillit till 
professionell kompetens. Eftersom individen blir en ensam aktör inom ramen för 
det moderna samhället blir expertsystemet extra viktigt och en trygghet för 
individen. Expertsystemet upprätthåller lagar och regler för att ha struktur och 
kontroll över individerna i samhället. Dessa lagar och regler är även upprättade 
för att skydda och stötta individen till ett självständigt liv (Giddens, 1996 34ff; 
Giddens, 1997: 46). 
 
Socialtjänsten är ett exempel på en samtida instans som fångar upp och stöttar 
individer som inte kan hantera sitt handlingsutrymme samtidigt som de 
kontrollerar att individen följer de lagar och regler som gäller för samhället. 
Balansen mellan kontroll och hjälp regleras av Socialtjänstlagen som är både en 
rättighets- och skyldighetslag, som ska följas av både individer och samhället. 
Samhället har dock det yttersta ansvaret för att främja individers levnadsvillkor, 
byggt på respekt för individens självbestämmande och integritet (Holgersson, 
2008: 100ff). 
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Individualiseringen bidrog till att könshierarkin förändrades och kvinnan 
frigjordes allt mer från mannen. Tidigare hade könsdiskussionen om 
jämställdhet ägt rum inom hemmets väggar men i slutet på 1800-talet tog 
kvinnorörelsen fart och förde in debatten i offentligheten. Kvinnan behövde inte 
längre ett äktenskap för att försörja sig, utan krävde nu rösträtt och rättighet till 
arbete och utbildning (Beck, 2012: 176; Björk, 1999: 165f). Tidigare hade 
expertsystemet och familjen gett mannen tillåtelse att ha makt över kvinnan, 
men i takt med kvinnorörelsens framfart försvagas mannens dominans genom 
lagstiftning kring skilsmässa, våldtäkt och kvinnomisshandel (Giddens, 2007: 
376). I det senmoderna samhället som vi idag lever i har utvecklingen inom 
jämställdhet kommit långt, dock finns det fortfarande mycket att göra. Kvinnor 
idag har likvärdiga utbildningar som männen, vilket bidrar till förväntningar hos 
kvinnorna om en jämställd arbetsmarknad. Denna föreställning krockar med 
verkligheten då det än idag inte är helt jämställt och könskonflikten lever vidare 
i samhället. De stereotypa rollerna som fanns i det förmoderna samhället är 
svåra att sudda ut, trots en förändrad lagstiftning. Modernitetsprocessen har haft 
olika betydelse för män och kvinnor, då män har fått backa för att ge kvinnorna 
samma rättigheter i samhället (Beck, 2012: 162).    
 
Som en senare del i det moderna samhället grundades internet i slutet av 1960-
talet, dock dröjde det till slutet på 1980-talet innan internet började användas 
utifrån ett kommersiellt syfte i de industrialiserade länderna. Under de senaste 
decennierna har internet utvecklats i en snabb takt och idag har 91% av Sveriges 
befolkning i åldrarna 16-85 år tillgång till dator och internet (Statistiska 
Centralbyrån, 2014: 9). Denna teknologiska förändring har skapat nya former 
för samspel och interaktion där vi har möjlighet att samtala med andra utan 
påverkan av tid och rum. Detta innebär att kommunikation kan ske momentant 
mellan två individer som geografiskt befinner sig på olika platser, det vill säga 
att kommunikationen sker i realtid trots avståndet. Detta innebär att sociala 
relationer blir urbäddade, det vill säga att relationerna kan tas ifrån sitt fysiska 
sammanhang och verka obegränsat av rummet (Giddens, 2007: 150; Giddens, 
1996: 29). Internet och den momentana kommunikationen är således viktigt för 
socialt samspel och ses idag som en självklarhet i den svenska befolkningens 
vardag (Findahl, 2012: 14). 
  
3.2 KÖN OCH GENUS 

Utifrån tidigare forskning och litteratur görs en skillnad mellan begreppen kön 
och genus, där kön definieras som den biologiska dimensionen och genus som 
den sociala dimensionen. Det finns inget entydigt sätt att definiera dessa 
begrepp, men oavsett vilken definition betraktaren har så påverkar begreppen 
varandra. Inom genusvetenskaplig forskning görs distinktionen mellan att se på 
kön och genus utifrån konstruktivism eller realism. Konstruktivismen ser på kön 
och genus utifrån den sociala dimensionen, där både kön och genus ses som 
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något konstruerat. Inom realismen däremot är den biologiska dimensionen i 
fokus och genusbegreppet existerar knappt (Kullberg, 2012: 8ff; Mattsson, 
2010: 56f).  
 
Studien kommer behandla kön utifrån den biologiska aspekten och genus utifrån 
den sociala konstruktionen av könen. Genus innefattar samhällets normer och 
antaganden om vad manligt och kvinnligt är. Ett synsätt på detta är att 
människan föds med ett biologiskt kön och efterhand utvecklar en social 
könsroll, det som benämns genus. Genom socialisering lär sig människan vad 
maskulinitet och femininitet innefattar och tar sedan till sig det som 
representerar deras biologiska kön. Utifrån dessa antaganden förväntas män och 
kvinnor agera utifrån sin givna roll, vilket också varierar i olika sammanhang 
och tidpunkter i livet. Könsrollernas olika förväntningar påverkas av vilken 
kontext vi befinner oss i, såsom kultur och klass, dessutom är genus föränderligt 
ur ett tidshistoriskt perspektiv (Giddens, 2007: 370; Mattsson, 2010: 43f). I det 
förmoderna samhället var kvinnans roll starkt kopplad till hushållsarbete och 
omsorgen om familj och hem, medan mannens roll var kopplad till att försörja 
hushållet och agera utåtriktat i det offentliga. I dagens samhälle är kvinnorna 
medvetna om hur deras tidigare sociala roller har sett ut och kan därför fortsätta 
förändringen av genusmönstret (Beck, 2012: 162). 
 
3.3 STIGMA OCH MAKT 

Stigma är ett begrepp som säger att avvikande beteende skapas av omgivningens 
reaktioner i interaktion med andra. Den stigmatiserade personen avviker alltså 
från förväntningar som denne tillskrivs genom sociala roller och samhällsnormer 
(Lindqvist & Nygren, 2006: 105; Goffman, 2011: 12). I ett möte kan en 
avvikande person uppleva en osäkerhet gentemot huruvida andra personer 
dömer individen utifrån stigmat. Detta kan framkalla skam, vilket är en känsla 
som uppstår när individen ser sig själv i negativ bemärkelse utifrån en annan 
människa (Goffman, 2011: 21f; Scheff & Starrin, 2013: 189). 
 
Makt är ett begrepp som benämns i stor utsträckning i den tidigare forskningen 
utifrån att individen upplever maktförhållandena mer utjämnade på internet 
(Löfberg & Aspán, 2011: 68). Detta är en aspekt som påverkar interaktionen 
med andra och är befintlig i alla möten. Upplevelsen av att inte ha kontroll över 
sin egen situation kan förminska självbilden och bidra till skamkänslor och 
stigmatisering hos individen. Hur makten fördelas mellan hjälpsökaren och 
hjälpgivaren har betydelse för den totala upplevelsen av att söka socialt stöd 
(Swärd & Starrin, 2006: 251). 
 
Social kategorisering sker i mötet mellan en socialarbetare och en klient där 
båda individerna tillskrivs roller med tillhörande egenskaper. Socialarbetaren 
tilldelas automatiskt ett tolkningsföreträde och en överordnad position, detta då 
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den representerar välfärdsstaten och dess riktlinjer. Klientens egenskaper 
representerar svaghet och ett behov av hjälp och stöd, vilket bidrar till en utsatt 
och stigmatiserad position då klienten är i beroende av socialarbetarens resurser. 
Dessa tillskrivna egenskaper kan bidra till förutfattade meningar som i sin tur 
påverkar interaktionen och maktfördelningen i mötet (Svensson, 2008: 69f, 231; 
Johnsson, 2008: 146). För att undvika detta bör socialarbetaren ha ett 
normkritiskt perspektiv för att inte förutfattade meningar ska ta över, eller styra 
mötet med klienten. Det normkritiska perspektivet innebär att synliggöra 
antaganden  och  därmed  gå  ifrån  samhällets  “mall”  över  vad  som  anses  vara  en  
norm. Socialarbetaren kan genom ett normkritiskt perspektiv bidra till ett mindre 
ojämnt maktförhållande då denne inkluderar alla som möjligtvis avviker från 
normen (Malmström, 2012: 23; Löfberg, 2008: 46).  
 
Socialarbetare ser inte sig själva som en profession med makt, däremot tillhör 
dem en samhällelig organisation som besitter makt. Det finns därför ingen 
garanti för att ett normkritiskt bemötande från socialarbetaren suddar ut 
klientens upplevelse av ojämna maktförhållanden och stigmatisering. 
Upplevelsen av stigmatisering kan således ändå vara påtaglig för klienten då ett 
möte med samhällets organisationer avviker från normen. Genom organisationer 
som Socialtjänsten har samhället skapat kontroll över individerna och därmed 
gett Socialtjänsten en legitim makt för att kunna stötta och hjälpa individer i 
behov (Järvinen, 2013: 281ff).  
 
I det förmoderna samhället fanns inga sådana organisationer och familjen var 
därför det närmaste skyddsnätet. Moderniseringsprocessen bidrog till ett ökat 
behov av samhällets resurser och därmed fick samhället mer kontroll och makt 
över individerna. Samtidigt fick individen ett större handlingsutrymme och fler 
valmöjligheter att välja de stöd denne vill ha inom ramen för de institutioner 
samhället har att erbjuda. Individen vände sig förr till familjen vid problem, 
detta till skillnad från hur det ser ut idag. Att vända sig till samhället för att få 
stöd kan upplevas som ett misslyckande då individen befinner sig i 
beroendeställning gentemot samhället. Därför kan det antas vara mer 
stigmatiserande att vara i behov av hjälp idag än vad det var då familjen utgjorde 
det traditionella skyddsnätet (Giddens, 2007: 198f). 

 
3.4 STUDIENS ANVÄNDNING AV TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
Moderniteten och internet har skapat nya förutsättningar för samspel och 
samhället har genom detta effektiviserats. Vardagssysslor underlättas genom att 
fler tjänster digitaliseras och kan genomföras över internet. Detta är för studien 
intressant då professionellt socialt arbete är en av få tjänster som i mycket liten 
utsträckning finns tillgänglig på internet. Det sociala arbetets utveckling har gått 
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från det ideella till det professionella i det fysiska rummet, samma utveckling 
bör ske på internet där utövarna idag mestadels består av ideella aktörer. 
Giddens belyser internet som en viktig del i det moderna samhället. Därför blir 
det intressant att undersöka inställningen till socialrådgivning på internet, då 
författarna för denna studie menar   att   socialt   arbete   behöver   “hänga   med”   i  
moderniseringen. 
 
Utifrån de sociala roller som könen har tillskrivits av samhället har män och 
kvinnor olika egenskaper de förväntas leva upp till. Skillnader mellan könen kan 
därför härledas till de sociala roller som talar om vad som anses maskulint och 
feminint. Genus kommer därför i denna studie att förklara eventuella skillnader i 
inställning till socialrådgivning mellan män och kvinnor. 
 
Vidare kommer makt att behandlas då tidigare forskning tyder på en upplevelse 
av utjämnade maktförhållanden på internet. Maktaspekten kommer undersökas i 
studien i förhållande till professionella utövare på internet. Studien har för avsikt 
att undersöka om internet som arena föredras av LiU-studenter på grund av att 
professionella i stor utsträckning inte är aktörer på denna arena, eller finns det 
tvärt om en önskan om att kunna kommunicera med professionella på internet? 
Anonymiteten bidrar till att den makt en professionell besitter på grund av sin 
organisation inte blir lika påtaglig på internet. Kan därför socialrådgivning på 
denna arena underlätta kontakten med professionella? 
 
Beroende på kön har klienten olika tillskrivna egenskaper som påverkar 
socialarbetarens förväntningar. Som kvinna är det accepterat att vara skör och ta 
emot stöd från samhället, då det anses feminint att visa känslor. För män 
däremot anses det, utifrån genusnormen, maskulint att vara stark och klara sig 
på egen hand. Det är viktigt att påpeka att oavsett kön är det stigmatiserande och 
skamligt att befinna sig i en beroendeställning till samhället. Utifrån könsroller 
finns det dock ett större motstånd för män att utnyttja samhällets stöd, vilket 
skulle kunna tyda på att det är mer stigmatiserande för män att få 
socialrådgivning. Skamkänslor kan uppstå för mannen då denne inte uppfyller 
maskulinitetsnormen genom att visa sig svag för omgivningen. Risken för 
skamkänslor och en negativ självbild bör utifrån makt och stigma bli mindre på 
internet, då interaktionen präglas av högre integritet och anonymitet. Denna 
anonymitet bidrar även till att de förväntningar som klienten har utifrån sociala 
roller undviks. Därmed borde individens upplevelse av stigmatisering och 
skamkänslor minska då det inte uppmärksammas av omgivningen i lika stor 
utsträckning.  
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4. METOD     

Detta kapitel inleds med en motivering till valet av kvantitativ metod. Därefter 
följer studiens population, urval och avgränsning samt enkätkonstruktion och 
operationalisering av begrepp. Sedan följer genomförandet av datainsamling, 
databearbetning och analysmetod. Kapitlet avslutas med etiska överväganden. 
 
4.1 KVANTITATIV METOD 

För att undersöka inställningen till socialrådgivning på internet, kommer denna 
studie utgå från en kvantitativ metod. En stor del av tidigare forskning inom det 
valda området har en kvalitativ utgångspunkt, därmed saknas det forskning som 
ger kvantitativ kunskap utifrån ett bredare perspektiv. För att nå en fyllig bild av 
forskningsproblemet krävs både kvalitativa och kvantitativa studier, därför kan 
denna studie kan bidra med ny kunskap (Eliasson, 2013: 31).  
 
Kvantitativ metod har sin utgångspunkt i postpositivismen som menar att 
vetenskapen bygger på att vi når kunskap genom mätbara observationer. Studien 
syftar till att nå LiU-studenters inställning till socialrådgivning på internet, 
därmed blir postpositivismen lämplig för studien då den objektiva verkligheten 
går att nå genom observationer. Inom kvantitativ forskning är generalisering en 
av de grundläggande komponenterna för att nå kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 
2013: 143). Den induktiva slutledningen säger att generalisering sker utifrån 
observationer, det vill säga att man utgår ifrån empirin för att nå en generell 
slutsats (ibid., 263f). Genom att observera LiU-studenters subjektiva inställning 
görs en generalisering för att sedan nå den objektiva inställningen till 
socialrådgivning på internet. Studien har för avsikt att använda en induktiv 
slutledning då det analyserade datamaterialet ska kunna säga något om en större 
grupp, i detta fall alla studenter på Linköpings Universitet. För att den induktiva 
slutledningen ska vara genomförbar krävs en kvantitativ metod (Payne, 2008: 
27f). 
 
Empirismen är nära sammankopplad till både postpositivismen och den 
kvantitativa metoden. Kunskap nås genom erfarenheter och observationer som 
förmedlas av våra sinnen, alltså att sinnena representerar kunskapen om 
verkligheten. Den kritiska realismen benämner också kopplingen mellan våra 
sinnen och kunskap. Den menar att sinnena kan ge en sann bild av verkligheten 
och det är genom detta vi når kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2013: 73ff). 
Studien har en naturlig utgångspunkt i empirismen och den kritiska realismen då 
studien vill nå ny kunskap genom mätbara observationer. 
 
En kvantitativ metod lämpar sig för denna studie då den syftar till att nå ett 
mätbart och brett resultat som går att generalisera på en större grupp. Detta till 
skillnad från kvalitativa metoder som går mer på djupet för att nå en förståelse 
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för ett fenomen som inte går att mäta med siffror (Eliasson, 2013: 27ff). Vidare 
syftar denna studie, i enlighet med kvantitativ metod, att undersöka hur 
fördelningen, likheter och skillnader mellan könen ser ut. Detta för att finna ett 
generellt mönster i hur män respektive kvinnor ställer sig till socialrådgivning på 
internet. En kvalitativ metod har inte valts i studien då en attitydundersökning, 
inställningen till socialrådgivning på internet, inte kräver en djupare förståelse 
utan mätbara resultat som går att jämföra (ibid.).  
  
4.2 POPULATION, URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Populationen som ingår i studien är studenter på Linköpings Universitet, vilka 
också ses som en internetgeneration. Det mest fördelaktiga i en kvantitativ 
studie är att göra en totalundersökning, det vill säga att alla som ingår i 
populationen blir tillfrågade (Eliasson, 2013: 44; Trost, 2012: 38). Då tidsramen 
för studien var snäv fanns det ingen möjlighet att genomföra en sådan och därför 
gjordes ett klusterurval istället. Populationen, LiU-studenter, delades in i fyra 
befintliga grupper utifrån fakulteterna Filosofiska fakulteten, Hälsouniversitetet, 
Tekniska högskolan och Utbildningsvetenskap. Här gjordes en avgränsning till 
de studenter som läser program på grundnivå på Linköpings Universitet våren 
2014. Detta då det var problematiskt att göra urvalet utifrån fristående kurser, då 
studenter kan läsa flera kurser samtidigt och därmed bli inräknade som flera 
personer. Utifrån de fyra fakulteterna gjordes ett urval där termin två och sex 
blev tillfrågade i undersökningen (Bryman, 2011: 186f).  
 
Tanken var från början att termin två, fyra och sex skulle representera 
populationen och därmed ingå i studien. Men då termin fyra ingick i en annan 
undersökning under samma period avgränsas denna studie till termin två och 
sex. Linköpings Universitet har under våren 2014 studenter som läser på termin 
två och sex på samtliga grundprogram. Då en totalundersökning inte var möjlig 
att genomföra gjordes detta urval, där de utvalda terminerna utgjorde ett 
tillräckligt stort urval som i denna studie representerade hela populationen 
(Trost, 2012: 36). Storleken på urvalet är svårt att benämna med en exakt siffra, 
men utifrån beräkningar av de maillistor som använts uppskattas urvalsgruppen 
bestå av ca 6240 studenter. Det är viktigt att poängtera att dessa maillistor utgör 
de studenter som för stunden är registrerade på sitt program och sin termin. 
Dock är det ovisst hur ofta maillistorna uppdateras och därmed finns det en risk 
att studenter som valt att avbryta sin utbildning fortfarande finns kvar på 
maillistorna.   
  
LiU-studenter är en intressant målgrupp då respondenterna är över 18 år och 
därmed representerar ett annat åldersspann än vad som finns i den tidigare 
forskningen. Dessutom är målgruppen en del av den så kallade 
internetgenerationen som dagligen använder internets olika tjänster. Målgruppen 
är därmed intressant att studera i relation till vilken inställning de har till 
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socialrådgivning på just denna arena. Studien hade varit svår att utföra på en 
målgrupp som inte är vana internetanvändare, då resultaten skulle kunna bli 
snedvridna på grund av för lite kunskap om internet som teknologi (Dunkels, 
2009: 21ff). Detta motiverar valet av population. Dessutom representerar 
studenterna på Linköpings Universitet olika kön, erfarenheter och 
intresseområden vilket kan påverka inställningen till socialrådgivning på 
internet. 
 
4.3 ENKÄTKONSTRUKTION OCH OPERATIONALISERING 
Då studien behandlar socialrådgivning på internet, var en onlineenkät ett 
naturligt val av datainsamlingsmetod. Dessutom underlättar det vid 
datainsamling och analys då urvalet bestod av över 6000 studenter. Med 
onlineenkät matas empirin automatiskt in i SPSS, det för studien valda 
analysprogrammet (Hultåker, 2012: 135). Vid utformning av enkäten har 
Google Docs använts, en tjänst på internet där flera användare kan redigera i 
samma dokument samtidigt. Enkäten innefattar 25 frågor och är uppdelad på 
fem teman: Bakgrundsinformation, Internetvanor, Dina erfarenheter av 
Socialtjänst och socialrådgivning, Dina åsikter om socialrådgivning och Din 
attityd kring socialrådgivning och internet (Bilaga 8.1). Frågeformuläret utgår 
inte från någon tidigare enkätstudie, utan är utformad enbart av författarna.  
 
Bakgrundsinformationen i enkäten syftar till att ta reda på vilken typ av person 
som besvarar den, här innefattas frågor som kön, ålder, termin och fakultet. 
Under temat Internetvanor behandlas frågor om hur mycket, och till vad, 
respondenten använder internet. Temat, Dina erfarenheter av Socialtjänst och 
socialrådgivning, behandlar vad respondenten sedan tidigare känner till om 
Socialtjänsten och socialrådgivning samt frågor om deras tidigare erfarenheter 
om att ta emot socialrådgivning. Dina åsikter om socialrådgivning är ett tema 
som berör i vilken form och på vilken arena respondenten skulle föredra att få 
socialrådgivning. Under det sista temat, Din attityd kring socialrådgivning och 
internet, får respondenten ta ställning i påståenden med en femgradig skala som 
rör socialrådgivning och internet. Valet av femgradig skala motiveras med att 
respondenterna ska ha möjlighet att vara neutrala i frågan, dock finns det en 
nackdel med detta då respondenten kan ta en lätt utväg och slippa fundera över 
sin åsikt (Jacobsen, 2012: 198). Samtliga frågor i enkäten var obligatoriska 
däremot   fanns   det   i   många   frågor   ett   alternativ   som   “vet   ej”   eller   “vill   inte  
svara”  för att inte tvinga fram en åsikt (Bilaga 8.1). 
 
Vid utformningen av enkäten är det viktigt att tänka på att varje fråga inte 
innefattar flera frågor i en, då det blir otydligt vilken fråga som ska besvaras. 
Dessutom bör frågan inte kunna tolkas på fler än ett sätt. Vidare är det viktigt att 
ha ett lättförståeligt språkbruk och att vara konsekvent i detta (Trost, 2012: 
79ff). Detta är något som hafts i åtanke vid utformningen av enkätfrågorna. 
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Ett första utkast av enkäten, en pilotundersökning, skickades till fyra studenter 
på Linköpings Universitet som läser på Socionomprogrammets sjätte termin. 
Detta för att testa enkätens utformning för att se om frågorna tolkas och förstås 
utifrån de sätt som det syftar till (Eliasson, 2013: 43f). Efter denna 
pilotundersökning reviderades enkäten och en ny pilotundersökning 
genomfördes. Denna gång bestod pilotgruppen av fyra studenter som läser sjätte 
terminen på Högskoleingenjör i byggnadsteknik på Linköpings Universitet. En 
andra pilotundersökning genomfördes på grund av att den reviderade enkäten 
var så pass olik det första utkastet att det ansågs nödvändigt. Enkäten 
redigerades till en slutgiltig version utifrån den respons pilotundersökningen 
gav, som sedan skickades ut. Svaren från pilotundersökningarna räknas inte med 
i det slutgiltiga resultatet, däremot har pilotpersonerna blivit tillfrågade igen i 
den faktiska studien då dem ingår i urvalet (ibid.). 
 
Operationalisering innebär att ta fram begrepp ur teorin i förhållande till 
studiens syfte. Denna studie har operationaliserat begreppen modernitet och 
könsnorm, detta för att göra begreppen mätbara (ibid., 12f). I studien innefattar 
modernitet den nya tidsepoken som lett fram till ny teknologi, där internet utgör 
en ny arena att verka på. Då LiU-studenter är en del av internetgenerationen 
kommer detta att mätas i enkäten genom att undersöka internetanvändandet. 
Genom att mäta i vilken utsträckning LiU-studenter använder sig av internet kan 
studien säga något om modernitetens betydelse i vardagen. Detta genom att 
fråga om hur många timmar respondenterna använder internet dagligen och till 
vad internet används (Sohlberg & Sohlberg, 2013: 157). Begreppet könsnorm 
återfinns i genusperspektivet och har för avsikt att mäta skillnaden mellan män 
och kvinnor i de flesta frågor i enkäten. Med bakgrund av tidigare forskning och 
genusperspektivet vill studien ge svar på om könsnormerna speglas i frågan om 
inställningen till socialrådgivning på internet.  
 
4.4 GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING 

Då studien bygger på en onlineenkät krävdes mailadresser till samtliga i 
urvalsgruppen. För att få tag på dessa kontaktades en registrator på Linköpings 
Universitet som hänvisade till offentliga maillistor på Studentportalen, som är en 
plattform för LiU-studenter. Dessa maillistor är offentliga handlingar och kan 
därför hämtas hem genom att söka på det önskade programmet. Med hjälp av en 
förteckning på Linköpings Universitets hemsida över program på grundnivå 
gjordes en sökning på varje programnamn för att få fram aktuella maillistor på 
varje termin. Dock gick 7 av 64 program inte att finna då sökningen på 
programnamnet gav för många träffar och därmed inte kunde visa maillistorna. 
Maillistorna till dessa sju program försöktes tas fram med hjälp av Linköpings 
Universitet utan framgång, därmed räknas dessa program som ett bortfall. Av 
dessa sju program tillhörde fyra program Utbildningsvetenskap. Detta kan 
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påverka resultatet då dem utgör en specifik grupp med eventuella kunskaper om 
Socialtjänsten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:108). Den slutgiltiga 
enkäten skickades därmed ut till studenter på 57 grundprogram, vilket motsvarar 
cirka 6240 respondenter. Svarsfrekvensen på onlineenkäten uppmättes till 14%, 
vilket motsvarar 856 studenter. Svarsfrekvensen kan uppfattas låg utifrån de 
tumregler som finns kring detta, dock finns en generell problematik med 
onlineenkäter då svarsfrekvensen ofta är så låg som 10%. Därför är studiens 
svarsfrekvens inget som förvånar och därmed anses detta vara ett tillräckligt 
stort underlag för att kunna uttala sig om populationen (Jacobsen, 2012: 205, 
233).  
 
Valet av onlineenkät upplevs som lyckat, då hela datamaterialet var insamlat på 
åtta dagar. En diskussion kring huruvida en påminnelseenkät skulle skickas ut 
eller inte har förts. Trots fördelarna med en sådan, angås det onödigt att skicka 
ut påminnelseenkät, då svarsfrekvensen redan var tillräckligt stor. Dessutom 
ökar risken för att samma respondent svarar på enkäten en gång till eftersom 
anonymiteten gör att det blir svårt att skicka en påminnelse enbart till de som 
inte har svarat (Trost, 2012: 112).  
 
4.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

Eftersom Google Docs användes vid enkätkonstruktionen sammanställdes 
respondenternas svar automatiskt i ett Exceldokument som överfördes till 
analysprogrammet SPSS Statistics 22. Detta förenklade analysprocessen då 
respondenterna var många (Hultåker, 2012: 135). Till en början utgjorde antalet 
respondenter 856 studenter, men vid en överblick av datamaterialet upptäcktes 
två respondenter vars svar verkade oseriösa. Detta då ålder och antal timmar på 
internet omöjligt kunde korrespondera med verkligheten. Därför gjordes valet att 
plocka bort dessa respondenter innan analysen. Antalet respondenter bestod 
därefter av 854 studenter på Linköpings Universitet vid analysen (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2010: 108). 
 
Vid en kvantitativ analys utgör varje svarsalternativ en variabel, alltså det som 
kan variera i en fråga (ibid., 40). Dessa variabler kodades utifrån siffror eftersom 
det underlättar för uträkningar i SPSS (Bilaga 8.1). I bearbetningen av 
datamaterialet delades variablerna in i grupper utifrån studiens frågeställningar, 
detta för att få en överblick över vilka variabler som skulle analyseras med vilka. 
Därefter genomfördes både univariata och bivariata analyser utifrån 
enkätfrågornas karaktär, detta för att kunna besvara studiens forskningsfråga.  
 
För att undersöka hur svarsfördelningen på en fråga ser ut, görs en univariat 
analys vilket innebär att endast en variabel analyseras och bland annat 
medelvärdet kan tas fram (Eliasson, 2013: 60; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010: 39f). När två variabler ska analyseras görs en bivariat analys för att se 
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samvariationen mellan dessa. Då alla variabler i enkäten var nominal- och 
ordinalvariabler, det vill säga kvalitativa, användes korstabeller. Ett exempel på 
detta är då variabeln kön ställs mot variabeln har du någon gång fått 
socialrådgivning på internet, för att synliggöra hur män respektive kvinnor har 
svarat i denna fråga (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 141f).  
 
Enkäten avslutades med fem påståenden där respondenten fick ta ställning 
utifrån en skala ett till fem. Dessa frågor klassificeras som ordinalvariabler, men 
i denna studie har variablerna behandlats både utifrån en ordinalskala och en 
intervallskala. Detta med stöd av Likertskalan som menar att skalfrågor går att 
mäta avstånd på om det har tydliggjorts i enkäten för respondenterna vad 
vardera alternativ på skalan står för. I enkäten förklarades  “1”  som  “instämmer  
inte   alls”  och   “5”   som  “instämmer  helt”,  därmed gjordes ett antagande om att 
frågan kunde analyseras utifrån en intervallskala (Jamieson, 2004: 1218; Trost, 
2012: 167). Ordinalskalan har använts för att se hur variablerna påverkar 
varandra i en korstabell. I de fall variablerna har behandlats som intervallskalor 
har medelvärdet kunnat räknas ut för att se den genomsnittliga 
svarsfördelningen i dessa frågor. Därefter gjordes också en uträkning av 
medelvärdet utifrån en uppdelning mellan könen. För att veta om denna skillnad 
har något sannolikt samband räknar SPSS ut ett värde som visar på risken för att 
ett samband inte existerar. Detta värde bör vara lägre än 5% för att sambandet 
ska vara giltigt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 187f).  Medelvärdet för 
intervallvariablerna kommer att presenteras i löpande text i resultatkapitlet. 
Vidare kommer de allra flesta resultaten att presenteras i procentenheter för att 
korrigera ojämnheterna bland antalet män och kvinnor som svarat på enkäten. 
Detta för att göra jämförbarheten mellan könen större (Trost, 2012: 153). 
 
För att beskriva sambandet mellan två kvalitativa variabler används ett så kallat 
Chi2-test. Detta statistiska mått används i korstabeller för att testa hur stor 
sannolikhet det är att ett samband faktiskt existerar. Chi2-testet är egentligen 
inget riktigt sambandsmått då det inte visar hur starkt sambandet är eller om 
sambandet är positivt eller negativt. Vid sambandsprövningen undersöks risken 
för att ett samband inte finns. För att ett samband ska existera måste risken vara 
lägre än 5%. Detta är ett mått som kallas p-värde och tas fram genom ett Chi2-
test. P-värdet räknas fram genom en jämförelse mellan den faktiska tabellen och 
en idealisk tabell som har jämnt fördelade värden utan samband. Ju mer den 
faktiska tabellen avviker från den idealiska tabellen desto lägre p-värde, därmed 
anses det finnas ett systematiskt samband (Eliasson, 2013: 92ff; Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2010: 213ff). Vid de bivariata analyserna i studien 
undersöktes även p-värdet som ett stöd för att kunna säga något om sambandet.  

 
Förutom att analysera könsskillnader i frågorna har analyser gjorts för att se hur 
skillnader i internetanvändande och tidigare erfarenheter kan påverka 
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inställningen till socialrådgivning på internet. Därmed valdes variabler som 
program och fakultet bort med resonemanget att övriga faktorer fångar upp 
eventuella skillnader som kan finnas mellan olika fakulteter och program.  
 
4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid utskick av enkäterna bifogades ett informationsbrev där information om 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer fanns med (Bilaga 8.2). Vilket 
innebär information om syftet med enkäten, att respondenterna garanteras 
anonymitet, att svaren endast kommer användas i denna studies syfte, att 
respondenterna har deltagarfrihet samt att dem har rätt att avbryta påbörjad 
enkät (IBL 6; Ejlertsson, 2005: 29f). För att uppfylla anonymitetskravet finns 
inga frågor i enkäten som kan avslöja en persons identitet. På grund av enkätens 
omfattning blir det omöjligt att koppla respondentens svar till en specifik 
person. För att garantera att datamaterialet inte kommer användas i något annat 
syfte än i studien kasseras materialet efter avslutad studie. Dessutom är det 
enbart författarna till denna studie som har tillgång till materialet genom 
inloggningsuppgifter till Google Docs under studiens gång. När respondenterna 
skickade in sina svar har dem också godkänt att svaren får användas i denna 
studie, detta i enlighet med samtyckeskravet. 
 
Ett etiskt dilemma som denna studie kan ställas inför är att författarna är 
ovetande om vad respondenterna tidigare har haft för kontakt med Socialtjänsten 
och vad denna studie kan påminna dem om. Detta eftersom studien undersöker 
om respondenten tidigare fått socialrådgivning både i det fysiska rummet och på 
internet. Det finns en medvetenhet om den etiska problematiken, men garantin 
om anonymitet och deltagarfrihet gör att studien och enkätfrågorna anses etiskt 
försvarbara, detta då respondenterna själva kan bestämma över sitt deltagande 
(Ejlertsson, 2005: 29f). Om en respondent upplevde enkätfrågorna som jobbiga 
kunde denne avbryta och därmed välja att inte delta i studien. Respondenter utan 
tidigare erfarenhet av socialrådgivning kan uppleva det svårt att ta ställning till 
socialrådgivning på internet. Däremot visar tidigare studier att i stort sätt alla 
människor någon gång kommer i kontakt med en offentlig verksamhet, antingen 
som anställd eller som användare av dessa verksamheters tjänster. Detta gör att 
alla kan ta ställning till hur ens förtroende och inställning ser ut för en sådan 
verksamhet (Rönnerstrand & Johansson, 2009: 6f). 
 
Eftersom studiens population består av LiU-studenter är samtliga respondenter 
med stor sannolikhet över 18 år, vilket är ett etiskt kriterium utifrån Linköpings 
Universitets policy vid självständiga arbeten. Författarna anser denna studie 
etiskt försvarbar i relation till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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5. RESULTATREDOVISNING OCH 
ANALYS 
Detta kapitel börjar med en redovisning över studiens respondenter. Därefter 
följer ett resultat och en analys över vilken form av socialrådgivning LiU-
studenter föredrar samt vilka generella uppfattningar respondenterna har om 
socialrådgivning på internet. Resultaten presenteras i form av tabeller och 
löpande text, där analysen vävs in i resultatpresentationen. 
 
5. 1 VILKA ÄR RESPONDENTERNA? 

Studiens respondenter består av 854 studenter som studerar vid Linköpings 
Universitet våren 2014. Av dessa är 514 kvinnor och 340 män vilket ger en 
procentuell fördelning på 60% kvinnor mot 40% män, vilket enligt statistik från 
Linköpings Universitet inte avviker betydligt från den totala könsfördelningen 
på universitetet (IBL 7). Genomsnittsåldern på respondenterna är 23,5 år, och 
den yngsta som svarat på enkäten var 19 år medan den äldsta 52 år.  I enkäten 
efterfrågades vilken fakultet respondenten studerar på, studiens 
fördelning (Tabell 1) mellan fakulteterna motsvarar inte den totala fördelningen 
på Linköpings Universitet (ibid.). 
 
Tabell 1 

 
 
Anledningen till att studenter på Utbildningsvetenskap i så pass liten 
utsträckning finns representerade kan antas bero på att flera av 
grundprogrammen inom denna fakultet inte gick att nå vid utskick av enkäterna 
(se avsnitt 4.4 i Metod). Av enkätens respondenter läser 36% på termin två och 
64% på termin sex vid undersökningstillfället. 
 
I enkäten ombads även respondenterna att uppge vilken högsta utbildning deras 
föräldrar eller vårdnadshavare har. Tanken med denna fråga var från början att 
studien skulle utgå från ett klassperspektiv, dock frångicks den idén då det var 
svårt att fånga respondenternas socioekonomiska bakgrund i enkäten. Frågan 
behölls dock ändå som ytterligare bakgrundsinformation om respondenterna. 
Utbildningsnivån på mammorna, eller liknande vårdnadshavare, tenderar att 
vara lite högre än utbildningsnivån på respondenternas pappor, eller liknande 



 

 

28 
vårdnadshavare. Resultaten visar dock att den totala utbildningsnivån är hög då 
59% av mammorna och 45% av papporna uppges ha en universitets- eller 
högskoleutbildning. 
 
5.1.1 Respondenternas internetanvändning 
Internetanvändningen bland respondenterna kartlades i enkäten genom frågor 
om antalet timmar de lägger på internet och vad internet används till (Bilaga 8.1, 
fråga 7-11). Genomsnittligt använder respondenterna internet aktivt 5,6 timmar 
varje dag med en standardavvikelse på 3 timmar. Standardavvikelser anger en 
genomsnittlig avvikelse från medelvärdet (Eliasson, 2013: 69). I detta fall 
betyder det att det flesta respondenter använder internet aktivt mellan 2,6 timmar 
och 8,6 timmar varje dag.  Lägst antal timmar någon uppgav var 1 timme medan 
den som använde internet som mest uppgav 20 timmar/dag. Det sammanställda 
datamaterialet visar också att 99% av respondenterna använder internet för 
privat bruk. Dessutom använder 97% av dem internet i skolan, medan enbart 
34% använder internet i jobbsammanhang vilket kan bero på att samtliga 
respondenter studerar på heltid och därför möjligtvis inte har tid för jobb. 
 
För att påvisa i hur stor utsträckning internet används i vardagen, ställdes även 
frågan om i vilka syften respondenterna använder internet (Tabell 2). Frågan 
ställdes som en flervalsfråga, det vill säga respondenterna hade möjlighet att 
välja fler alternativ. Utifrån resultatet framgick det att internet används i hög 
utsträckning för i stort sett alla syften som listats, med undantag för nätdejting 
som enbart 5% uppger att de använder internet till. Denna analys påvisar 
modernitetens närvaro i dagens samhälle, då internet i stor utsträckning används 
i vardagen. Genom detta kan LiU-studenter, i enlighet med tidigare forskning, 
ses som en internetgeneration. Internet används i många syften och 
sammanhang, vilket visar på hur viktigt internet är i samhället. Vidare påvisar 
resultaten att män och kvinnor använder internet i lika hög utsträckning, detta i 
enlighet med tidigare forskning, till skillnad från hur det såg ut när internet var 
nytt och ansågs manligt (Findahl, 2012: 45; Adriansson, 2001: 105f). Utifrån 
moderniteten kan detta förklaras med att vad som anses manligt och kvinnligt 
har förändrats över tid, och kvinnor och män har idag samma tillgång till teknik. 
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Tabell 2 

 
 
5.1.2  Respondenternas tidigare kunskap Socialtjänsten och socialrådgivning 
För att kunna kartlägga tidigare kunskap om Socialtjänsten och socialrådgivning 
bland respondenterna listades olika verksamheter och ämnen att få 
socialrådgivning inom. Respondenterna fick då välja alla de alternativ dem 
kände till sen tidigare (Tabell 3 och Tabell 4). 
 
Tabell 3 
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Av de verksamheter som ligger under Socialtjänsten kände flest respondenter till 
behandlingshem för missbruk, försörjningsstöd, kvinnojouren och äldreomsorg. 
Dessa verksamheter hade över 70% av samtliga respondenter kryssat för att de 
kände till sen tidigare (Tabell 3). Kunskapen om vad Socialtjänsten har för 
verksamheter och ansvar ligger på en hög nivå, dock uppger 7% att de inte 
känner till någon verksamhet alls och av dessa är 69% män. Vidare har 96% av 
dessa inga tidigare erfarenheter av socialrådgivningen varken i det fysiska 
rummet eller på internet, vilket kan ligga till grund för varför dessa respondenter 
inte känner till Socialtjänstens verksamheter.  
 
Tabell 4 

 
 
På frågan om inom vilka områden respondenterna känner till att 
socialrådgivning kan ges var kunskapen något lägre än på förgående fråga. Det 
som flest uppgav, över 50%, att de kände till sen tidigare var kvinnojouren, 
missbruk och socialt stöd vid psykisk ohälsa. 25% menar att de inte känner till 
något alls (Tabell 4), vilket beror på en osäkerhet om vad socialrådgivning är.   
 
5.1.3 Respondenternas tidigare erfarenhet av socialrådgivning  
Fler respondenter hade tidigare erfarenheter av socialrådgivning i det fysiska 
rummet än på internet (Tabell 5 och Tabell 6). 13% av alla respondenter, 114 av 
854, hade tidigare erfarenheter av socialrådgivning i det fysiska rummet. Medan 
endast 3%, det vill säga 25 av 854, av alla respondenter har tidigare erfarenhet 
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av socialrådgivning på internet. Bland dessa 25 är det 10 stycken som kryssat i 
att de även har erfarenhet i det fysiska rummet. Den underrepresenterade 
gruppen med tidigare erfarenhet på internet kan bero på att det i dagsläget finns 
ett begränsat utbud av socialrådgivning på internet. Utifrån det utbud som finns 
på internet är det inte säkert att respondenten har uppfattat stödet som just 
socialrådgivning och därför inte kunnat besvara frågan riktigt. Om en 
respondent exempelvis har varit inne på Socialtjänstens hemsida för att söka 
information är det inte många som direkt tänker sig att detta går under 
socialrådgivning. Detta då författarna tror att många definierar socialrådgivning 
som direktkontakt med en person.  
 
Könsskillnaden är tydligast bland de som har tidigare erfarenheter av 
socialrådgivning i det fysiska rummet, då 16% av kvinnorna och 9% av männen 
utgjorde denna grupp. 82 kvinnor och 32 män utgör den grupp som har tidigare 
erfarenheter av socialrådgivning i det fysiska rummet. Av respondenterna 
uppger 3,5% av kvinnorna och 2% av männen att de har tidigare erfarenhet av 
socialrådgivning på internet, vilket motsvarar 18 kvinnor och 7 män. Att de 
skiljer sig mellan könen i fråga om de har tidigare erfarenhet av socialrådgivning 
beror sannolikt på sociala roller och genusnormer som råder i samhället. Detta 
då det upplevs mer accepterat för kvinnor att söka hjälp och stöd, än för männen 
då   de   inte   förväntas   visa   känslor   och   vara   “svaga”   (Johansson,   2010:   27;;  
Gisselmann & Toivanen, 2013: 13). Varför könsskillnaden inte är lika stor bland 
dem med tidigare erfarenhet på internet som i det fysiska rummet kan bero på att 
just denna grupp är underrepresenterad överlag. 
 
Tabell 5 
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Tabell 6 

 
 
En stor majoritet, hela 96%, tycker att det är bra att samhället erbjuder 
socialrådgivning för de som är i behov av det. Medelvärdet ligger på 4,85 på en 
skala  ett  till  fem  där  ”5”  betyder  att  respondenten  instämmer  helt,  vilket  också  är  
jämnt fördelat mellan könen. 
 
5.2 VILKEN FORM AV SOCIALRÅDGIVNING FÖREDRAR LIU-
STUDENTER? 
 
5.2.1 Vilka aktörer föredras på internet och i det fysiska rummet? 

I det fysiska rummet föredrog 85%, alltså 729 av 854, att prata med någon 
professionell. Detta framför att prata med en icke-professionell eller en person 
som befinner sig i en liknande situation (Tabell 7). 5% fler kvinnor än män 
föredrog professionella. Totalt föredrog 7%, 59 respondenter, att prata med 
personer i liknande situation i det fysiska rummet.  
 
77%, det vill säga 654 respondenter uppger att om de fick socialrådgivning på 
internet så vill de prata med en professionell, medan 13,5% som motsvarar 117 
respondenter, vill prata med en person i liknande situation. Detta oavsett vad 
dem har svarat på frågan om dem i framtiden skulle föredra att få 
socialrådgivning på internet, i det fysiska rummet eller inget av alternativen 
(Tabell 8). Detta visar vikten av, och önskan om, att professionella ska bedriva 
verksamhet på internet. Respondenterna föredrar professionella aktörer både i 
det fysiska rummet och på internet, detta oavsett vilken arena respondenterna 
skulle föredra i framtiden om de var i behov av socialrådgivning. Detta samband 
motiveras med ett p-värde som visar 0,000. Vilket betyder att sambandet högst 
troligt är sannolikt. 
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Tabell 7 

 
 

Tabell 8 

 
 
Bortsett från att majoriteten föredrar professionella kontakter finns en skillnad 
mellan de respondenter som har tidigare erfarenhet av socialrådgivning och de 
utan. De med tidigare erfarenheter, både i det fysiska och i det virtuella rummet, 
föredrar i större utsträckning att prata med personer i liknande situationer än de 
utan tidigare erfarenheter. Dessutom är männen, samt de respondenter utan 
tidigare erfarenhet, i högre utsträckning osäkra på vad de föredrar både i det 
fysiska rummet och på internet. Osäkerheten kan bero på att respondenter utan 
tidigare erfarenhet inte har lika mycket kunskap om stödsystemet och 
socialrådgivning. Därmed har det heller aldrig varit aktuellt för dessa 
respondenter att fundera över denna fråga. Vidare baseras könsskillnaden, i 
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varför fler män är osäkra i frågan, på genusnormer i samhället. Utifrån 
genusnormerna ses omsorgsyrken som feminina och är kvinnodominerade på 
arbetsmarknaden. Detta speglar också fördelningen på dessa omsorgsprogram på 
Linköpings Universitet, då överlag fler kvinnor än män utbildar sig inom 
omsorgssektorn (IBL 7). Detta kan förklara varför kvinnor generellt har mer 
kunskap om socialt arbete och därmed inte är lika osäkra i frågan vem de helst 
har kontakt med vid socialrådgivning. Dessutom visar resultatet att det var 
betydligt fler män än kvinnor som inte känner till Socialtjänsten överhuvudtaget.  

 
Skillnaden mellan vem respondenterna föredrar att prata med i det fysiska 
rummet och på internet är främst att fler kan tänka sig personer i liknande 
situationer på internet än i det fysiska rummet. Majoriteten föredrar dock 
professionella både i det fysiska och i det virtuella rummet och faktorer som kön 
eller tidigare erfarenheter påverkar ytterst lite om inställningen till de 
professionella. Modernitetsteorin kan förklara varför faktorer som kön och 
tidigare erfarenheter inte påverkar respondenternas inställning till professionella. 
Detta då vi i det moderna samhället lär oss att lita på professioner då de 
representerar samhällets expertsystem. Den förskjutning av individens 
skyddsnät som gått från familj till samhälle har lett till att professionella blivit 
viktiga för individen och kan förklara varför respondenterna föredrar 
professionella kontakter vid socialrådgivning (Giddens, 1996: 34ff; Giddens, 
1997: 46).  
 
5.2.2 Internet eller det fysiska rummet? 

67% av respondenterna föredrog socialrådgivning i det fysiska rummet framför 
socialrådgivning på internet (Diagram 1), oavsett hur många timmar om dagen 
de använde internet. Då majoriteten föredrar att prata med professionella både i 
det fysiska rummet och på internet är det, utifrån resultatet, en förklaring till 
varför hela 67% föredrar det fysiska rummet. Detta då de på denna arena är 
garanterade professionella aktörer. De med tidigare erfarenheter tenderar att 
föredra den arena de tidigare fått socialrådgivning igenom och de utan tidigare 
erfarenhet föredrog i större utsträckning varken det fysiska rummet eller 
internet. Bland de som föredrog internet var männen 4% fler än kvinnorna. 
Männen som föredrog internet motsvarar 110 av totalt 340 män och kvinnorna 
motsvarar 147 av totalt 514 kvinnor. Utifrån ett genusperspektiv ligger 
genusnormer till grund för varför männen föredrar internet i större utsträckning 
än kvinnorna, detta då det kan upplevas mer stigmatiserande för männen att ta 
emot stöd och hjälp (Johansson, 2010: 27; Gisselmann & Toivanen, 2013: 13). 
Att befinna sig i en utsatt situation i det moderna samhället kan dock upplevas 
stigmatiserande för både män och kvinnor, detta då individen erkänner sig vara 
svag och i behov av stöd från samhället (Giddens, 2007: 198f). Därmed kan 
anonymiteten som råder på internet bidra till att känslor av skam och 
stigmatiseringen undviks för båda könen.  
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Av de som föredrar att få socialrådgivning på internet återfinns majoriteten 
bland dem som använder internet 10-14 timmar/dag. Vilket kan förklaras utifrån 
moderniteten då de som föredrar socialrådgivning på internet använder internet i 
väldigt stor utsträckning varje dag (se avsnitt 3.1 i Teori). 3%, alltså 22 
respondenter, uppger att de inte föredrar socialrådgivning varken i det fysiska 
rummet eller på internet. Av dessa är männen dubbelt så många som 
kvinnorna.  Författarna kan se två potentiella förklaringar till detta. Antingen ses 
det som ett motstånd mot samhällets stödsystem, då respondenterna eventuellt 
inte har något förtroende för dessa institutioner och därmed inte föredrar 
socialrådgivning på någon arena. Eller eventuellt att dessa respondenter inte ser 
sig själva som en individ som någonsin kommer behöva socialrådgivning. 
Utifrån ett genusperspektiv syns återigen hur de sociala rollerna tenderar att 
påverka utnyttjandet av socialrådgivning. Som tidigare nämnt anses det, utifrån 
könsnormer, inte vara maskulint att visa sig svag, varpå det kan upplevas mer 
stigmatiserande att som man ta emot stöd och hjälp från samhället (Johansson, 
2010: 27; Gisselmann & Toivanen, 2013: 13).    
 
Diagram 1 

 
 
5.2.3 Finns ett behov av fler professionella på internet? 

I frågan om respondenterna anser att fler professionella aktörer borde befinna 
sig på internet finns det en stor skillnad mellan könen. 51% av kvinnorna, 620 
av 514, och 37% av männen, 125 av 340, önskade fler professionella på internet 
(Diagram 2). P-värdet uppmäts till 0,000 vilket innebär att det sannolika 
sambandet är befintligt. Av de med tidigare erfarenhet i det fysiska rummet var 
det 6% fler än de utan erfarenhet som ansåg att fler professionella borde finnas 
på internet. Dessutom är det hela 23% fler av de med tidigare erfarenhet på 
internet som anser att fler professionella borde finnas på internet. Det skiljer sig 
alltså ganska mycket i denna fråga mellan de som har tidigare erfarenhet och de 
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som inte har det. Detta kan ha att göra med att de med tidigare erfarenhet har en 
annan referensram att förhålla sig till. Samt att de utifrån sina egna erfarenheter 
kan se fördelarna med professionella på internet.  
 
Det var endast 4% av respondenterna, 30 stycken, som inte tyckte att fler 
professionella behövdes på internet där männen var dubbelt så många som 
kvinnorna. I denna fråga var det dock många respondenter, hela 51%, som hade 
svårt   att   ta   ställning   till   frågan   och   därmed   kryssat   i   “vet   inte”   (Diagram 2). 
Dessutom hade de respondenter utan tidigare erfarenhet, både i det fysiska och 
virtuella rummet, svårare att ta ställning till frågan än de med erfarenhet av 
socialrådgivning. Då 45% av respondenterna anser att fler professionella bör 
vara aktiva på internet tyder detta på, utifrån modernitetsteorin, att de som 
föredrar och väljer att använda internet inte gör det på grund av att undvika de 
professionella. Detta då individerna, genom moderniseringen, har förtroende för 
de professionellas expertis. Detta kan också påverka varför respondenterna i 
dagsläget föredrar det fysiska rummet framför internet, då det är på den arenan 
de professionella är tillgängliga (Giddens, 1996: 34ff; Giddens, 1997: 46). Då en 
stor andel var osäkra i frågan kan den ha varit otydligt formulerad och ha 
uppfattats olika bland respondenterna, eller att frågan var för omfattande. När 
frågan utformades i enkäten var tanken att om fler professionella skulle vara 
tillgängliga på internet skulle detta vara förutsättningslöst, alltså att det inte 
skulle ta resurser från det fysiska rummet. Om respondenterna har tänkt i dessa 
banor eller ej går inte att utvisa, men det kan ha påverkat varför de varit osäkra 
och  kryssat  “vet  inte”. 
 
Diagram 2 
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5.2.4 Finns det en önskan om socialrådgivning på internet? 

17%  av alla respondenter, 143 av 854, hade någon gång önskat att de kunde 
använda sig av internet för att få socialrådgivning (Tabell 9 och Tabell 10). Av 
dessa respondenter var kvinnorna dubbelt så många som männen. P-värdet 
ligger på 0,001 vilket ligger under 5%-gränsen och därmed finns ett sannolikt 
samband i denna fråga i relation till kön. 32% av alla respondenter var osäkra på 
frågan, vilket även var jämt fördelat mellan könen. Totalt hade hela 51% av 
respondenterna aldrig önskat att de kunde använda sig av internet för att få 
socialrådgivning. De flesta av dem respondenter som aldrig önskat att de kunde 
använda sig av internet använde internet 0-4 timmar/dag, medan de som någon 
gång önskat att de kunde använda internet för att få socialrådgivning använde 
62% av dessa respondenter internet 5-19 timmar/dag. Då majoriteten föredrar att 
prata med professionella på internet ses detta som en förklaring till varför nästan 
hälften av alla respondenter aldrig hade önskat att de kunde använda internet för 
att få socialrådgivning. Detta då professionella i väldigt liten utsträckning är 
tillgängliga på internet. Som tidigare nämnt har individen förtroende för de 
professionellas expertis vilket påverkar varför respondenterna aldrig önskat att 
de kunde använda internet för att få socialrådgivning då professionella inte finns 
på den arenan idag (Giddens, 1996: 34ff; Giddens, 1997: 46). 
 
En annan förklaring kan ses utifrån moderniteten då de respondenter som aldrig 
har önskat att de kunde använda sig av internet har en lägre internetanvändning 
än de som har önskat att de kunde använda internet för att få socialrådgivning. 
Baserat på den tidigare forskningen kan ett antagande göras om att de som 
använder internet i mindre utsträckning också har en mer negativ bild av internet 
som teknik och plattform. Detta då okunskapen hos dem som inte tagit till sig 
internet som en vardagsteknik står i vägen för fördelarna som internet erbjuder 
(Dunkels, 2009: 21ff). 
 
Av de respondenter med tidigare erfarenhet av socialrådgivning på internet hade 
76%, det vill säga 19 av 25, önskat att de kunde använda internet för 
socialrådgivning (Tabell 9), vilket skiljer sig mot de respondenter som har 
tidigare erfarenhet av socialrådgivning i det fysiska rummet där endast 36%, 41 
av 114, tidigare önskat att de kunde använda sig av internet (Tabell 10). Av 
resultaten går också att utläsa att respondenter utan tidigare erfarenhet av 
socialrådgivning, både i det fysiska rummet och på internet, i större utsträckning 
aldrig har önskat att de kunde använda internet för att få socialrådgivning 
(Tabell 9 och Tabell 10). Om respondenten aldrig tidigare fått socialrådgivning, 
eller kanske inte ens varit i behov av det, har de förmodligen inte ens funderat 
på, eller ens vet att det finns, socialrådgivning på internet. Därmed finns det 
stora skillnader mellan respondenter med tidigare erfarenheter och dem utan. 
Inställningen till socialrådgivning på internet bör därför i viss mån påverkas av 
den tidigare erfarenheten. 
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Tabell 9 

 
 
Tabell 10 

 
 
5.2.5 Samtalsform 

I frågan vilken form respondenterna föredrar i det fysiska rummet och på 
internet var det tydligt att privata samtal föredrogs mest. I det fysiska rummet 
föredrog hela 90% , 771 av 854, enskilt samtal och chatt utgjorde 41%, 347 av 
854, av den formen som föredrogs på internet. Män föredrog i större 
utsträckning än kvinnor enskilt samtal och chatt, medan fler kvinnor än män 
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kunde tänka sig gruppinformation eller att ta med sig en anhörig vid samtal med 
en yrkesprofessionell. Fler kvinnor var dessutom mer intresserade av 
mailkontakt och informationssökning på internet än männen (Tabell 11 och 
Tabell 12). 
 
Tabell 11 

 
 
Tabell 12 

 
 
5.3 VAD ÄR LIU-STUDENTERS GENERELLA UPPFATTNING 
OM SOCIALRÅDGIVNING PÅ INTERNET? 

 
5.3.1 Anonymitet 

I frågan om respondenterna tycker att det är skönt att vara anonym vid 
socialrådgivning har en stor andel, 278 respondenter, angett att de varken 
instämmer eller inte. Detta beror antingen på att respondenterna faktiskt inte vet 
hur de ställer sig i frågan då de inte varit i denna situation eller så beror det på 
att de i vissa frågor tycker att det är skönt att vara anonym, medan i andra frågor 
inte. Det är fler som tycker att det är skönt att vara anonym än de som inte 
tycker det (Diagram 3). Respondenterna med tidigare erfarenheter på internet 
tycker i högre utsträckning att det är skönt att vara anonym vid socialrådgivning 
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än de med erfarenhet i det fysiska rummet, samt de utan erfarenhet. Att det är 
skönt att vara anonym vid socialrådgivning förklarar varför just dessa 
respondenter har valt internet som socialrådgivningsform. Utifrån tidigare 
forskning vet vi att anonymitet på internet bidrar till en känsla av utjämnade 
maktförhållanden mellan socialrådgivare och hjälpsökare (Löfberg & Aspán, 
2011: 68). Hur maktförhållanden upplevs på internet samt i det fysiska rummet 
går inte att utläsa från studiens resultat. Därmed går det inte att uttala sig om 
ifall upplevelsen av utjämnade maktförhållanden på internet är en förklaring till 
varför respondenterna tycker att det känns lättare att vara anonym vid 
socialrådgivning. I resultatet fanns inga könsskillnader i huruvida respondenten 
tyckte det var skönt att vara anonym vid socialrådgivning. Det förväntade 
könsrollerna hade här ingen framträdande roll, istället kan det förklaras utifrån 
det stigma individen kan uppleva vid kontakt med myndigheter. Genom 
anonymitet undviker individen omgivningens reaktion, och kontakten med en 
professionell vid socialrådgivning kan därmed upplevas lättare att ta (Storbjörk, 
2003: 119).  
 
Diagram 3 

 
 
5.3.2 Öppet klimat 

En stor del av respondenterna, 276 av 854, varken instämmer eller tar avstånd i 
frågan om de tycker att det är ett mer öppet klimat på internet, men fler lutar 
ändå åt att de ser internet som en arena med ett mer öppet klimat än i det fysiska 
rummet (Diagram 4). Detta i enlighet med tidigare forskning som visar på att 
internet är en normkritisk arena där individer vågar öppna sig mer (Suler, 2004: 
324; Malmström, 2012: 23). Även i denna fråga skiljer sig svaren inte betydligt 
mellan könen. Endast en liten andel fler män än kvinnor anser det vara ett mer 
öppet klimat på internet.  
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Diagram 4 

 
 
5.3.3 Skamligt 

Generellt så tycker respondenterna inte att det är skamligt att få socialrådgivning 
då medelvärdet är 1,88 på en skala ett till fem. Att det skulle vara skamligt att ta 
emot socialrådgivning ställer sig 73% av samtliga respondenter emot och endast 
10% tycker att det faktiskt är skamligt (Diagram 5).  Skamkänslor uppstår när 
individen speglar sig själv i negativ bemärkelse utifrån en annan människa. 
Detta är nära sammankopplat med hur individen upplever stigmatisering 
(Goffman, 2011: 21f; Scheff & Starrin, 2013: 189). Det kan upplevas avvikande 
och stigmatiserande att få socialrådgivning och därmed skamligt. Men då LiU-
studenter generellt inte anser att det är skamligt att ta emot socialrådgivning så 
föreligger heller ingen stigmatisering bland denna population. Frågan är ställd 
utifrån att respondenterna ska ta ställning till hur skamligt det är att få 
socialrådgivning generellt och inte utifrån dem själva. Om de istället hade tänkt 
hur de själva skulle uppleva att få socialrådgivning så hade fler förmodligen 
upplevt socialrådgivning som skamligt då tidigare forskning visar på detta 
(Storbjörk, 2003: 119). Om så var fallet hade resultatet i studien överensstämt 
mer med Goffmans teori om stigma än vad det gör nu. 
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Diagram 5 

 
 

Männen tycker i något högre utsträckning än kvinnorna att det är skamligt att ta 
emot socialrådgivning. Det finns inget samband mellan tidigare erfarenheter och 
hur skamligt socialrådgivning uppfattas vara. Den skillnad som återfinns är 
mellan de respondenter med tidigare erfarenheter i det fysiska rummet och de 
med tidigare erfarenheter på internet. Där de med tidigare erfarenheter på 
internet tycker att det är mindre skamligt än de med tidigare erfarenheter i det 
fysiska rummet. Dock är den generella åsikten att socialrådgivning inte är 
skamligt (Diagram 5). Att de med tidigare erfarenheter på internet tycker att det 
är mindre skamligt kan dels bero på att dessa respondenter har erfarenhet av 
Socialtjänsten i allmänhet vilket kan göra att det inte upplevs skamligt. Eller så 
kan det bero på att de kan vara anonyma på internet. Detta då internet erbjuder 
möjligheten att sitta hemma i en skyddad miljö och att inte ens socialrådgivaren 
behöver veta vem respondenten är (Löfberg & Aspán, 2013: 42). Då 
respondenterna inte riskerar att få en negativ bild av sig själva genom 
omgivningen minskar också risken för stigmatisering och skamkänslor. Därmed 
kan detta förklara varför respondenter med erfarenhet av socialrådgivning på 
internet tycker att socialrådgivning är mindre skamligt. Dock har respondenterna 
generellt en positiv bild av socialrådgivning då hela 73% inte tycker att det är 
skamligt att få socialrådgivning. Detta resultat är förvånansvärt då tidigare 
forskning och litteratur pekar på att det är skambelagt att vara i kontakt med 
Socialtjänsten (Storbjörk, 2003: 119). Att resultatet går emot tidigare forskning 
kan som tidigare nämnt bero på att respondenterna haft ett utifrånperspektiv då 
de besvarat frågan, det vill säga att de inte tycker det är skamligt för andra att få 
socialrådgivning.  
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5.3.4 Känsliga frågor 

En stor del av respondenterna varken instämmer eller inte, i frågan om de 
vågade ställa mer känsliga frågor på internet. Dock var det fler respondenter 
som uppgav att de faktiskt vågar fråga mer på internet än de som inte vågar göra 
det (Diagram 6). Då vi sedan tidigare vet att internet är en normkritisk arena där 
individer vågar öppna sig mer är detta inget förvånande resultat (Suler, 2004: 
324; Malmström, 2012: 23). Denna fråga skiljer sig inte mellan könen. 
Respondenter med tidigare erfarenhet på internet anser sig våga ställa mer 
känsliga frågor på internet i större utsträckning än de respondenter med tidigare 
erfarenhet i det fysiska rummet. Vilket också kan förklara varför dessa 
respondenter valt internet som arena för socialrådgivning. Att många 
respondenter varken instämmer eller inte, kan förklaras med att dem i vissa 
områden upplever sig vågar fråga mer känsliga frågor på internet, medan dem i 
andra områden inte upplever det. 
 
Diagram 6 

 
 
5.3.5 Hur förhåller sig anonymitet, öppet klimat, skamligt och känsliga frågor 
till varandra? 

Antalet timmar respondenterna aktivt använder internet påverkar inte hur de 
besvarat frågan om de vågar ställa mer känsliga frågor på internet. Resultatet 
visar att 44% av de som helt instämmer med påståendet om att de vågar fråga 
mer på internet håller också med om att det känns lättare att få socialrådgivning 
om dem kan vara helt anonyma (Tabell 13). Detta samband existerar sannolikt 
då p-värdet visar 0,000. Att anonymitet på internet bidrar till en känsla av 
utjämnade maktförhållanden mellan socialrådgivare och hjälpsökare kan 
förklara varför respondenterna upplever sig våga ställa mer känsliga frågor då de 
är anonyma (Löfberg & Aspán, 2011: 68). Detta kan också minska skamkänslor 
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som kan uppstå när individen behöver ställa jobbiga och avvikande frågor 
(Goffman, 2011: 21f; Scheff & Starrin, 2013: 189).  
 
Tabell 13 

 

Resultatet visar inget samband mellan hur mycket respondenterna använder 
internet varje dag och i hur stor utsträckning de tycker att det är ett mer öppet 
klimat på internet. Av de respondenter som helt instämmer med att det är ett mer 
öppet klimat på internet ställer sig också 68% bakom påståendet om att de vågar 
fråga mer på internet (Tabell 20). Resultatet visar här ett kausalt samband att ju 
mer öppet klimat respondenterna tycker att det är på internet, desto mer håller de 
också med om att de vågar fråga mer på denna arena. P-värdet visar här 0,000 
vilket bevisar att sambandet är mycket sannolikt. Då arenan omfattar en öppen 
och normkritisk miljö sänder det signaler till individen om att det är tillåtet att 
samtala om avvikande ämnen. Därmed minskar skammen för individen kring att 
tala  om  ”förbjudna”  frågor  (Suler,  2004:  324;;  Malmström,  2012:  23).  Detta kan 
förklara varför respondenterna vågar fråga mer känsliga frågor, i relation till att 
internet upplevs som en arena med ett öppet klimat.  
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Tabell 14 

 

Resultatet visar även att sambandet mellan hur man ställer sig i frågan om öppet 
klimat på internet och frågan om anonymitet vid socialrådgivning inte är 
slumpmässigt, utan att det i hög grad faktiskt existerar ett samband.  Detta då p-
värdet uppvisar 0,000. Av de respondenter som helt instämmer med att det är ett 
mer öppet klimat på internet uppger också 44% att de helt instämmer med om 
att det känns lättare att få socialrådgivning om de kan vara helt anonyma (Tabell 
15). Ju mer öppet klimat respondenterna tycker att det är på internet desto 
viktigare verkar anonymiteten vara vid socialrådgivning.  
 

Tabell 15 
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Detta påvisar att anonymiteten på internet gör det lättare att ställa frågor om 
känsliga och jobbiga ämnen. Som ovan nämnt minskar risken för stigmatisering 
och skam vid anonymitet, samt att detta i sin tur påverkar maktförhållandena 
mellan socialrådgivare och hjälpsökare (Löfberg & Aspán, 2011: 68). Vidare 
kan diskuteras att dessa maktförhållanden suddas ut på internet då 
respondenterna vågar ställa mer känsliga frågor på internet. Genom detta får 
respondenterna också svar på de frågor dem inte vågar ställa i det fysiska 
rummet och får därmed mer hjälp på internet. Dessa aspekter kan bidra till en 
bättre total upplevelse av att få stöd, vilket i sin tur genererar i en positiv 
inställning till socialrådgivning på internet. 
 
I dessa frågor om LiU-studenters generella uppfattning om socialrådgivning på 
internet är det endast en liten könsskillnad i frågan som belyser huruvida det är 
ett öppet klimat på internet. Fler män än kvinnor tenderar att se internet som en 
arena med ett mer öppet klimat. Även i frågan om det är skamligt att få 
socialrådgivning tenderar männen att representera en högre andel av de som 
faktiskt tycker att det är skamligt. Könsskillnaden i dessa frågor kan bero på 
stereotypiska könsroller i samhället där det kan antas vara mer stigmatiserande 
för män att få socialrådgivning (Johansson, 2010: 27; Gisselmann & Toivanen, 
2013: 13). Detta då männen enligt genusnormen ska vara starka och inte vara i 
behov av stöd och hjälp (Mattsson, 2010: 43f). Utifrån detta kan männen 
uppleva socialrådgivning som mer skamligt än kvinnorna. Dock visar denna 
studies resultat att män liksom kvinnor inte uppfattar socialrådgivning som 
skamligt. Varför män tenderar att i högre utsträckning än kvinnor tycka att 
internet som arena har ett mer öppet klimat är svårt att se utifrån enbart denna 
fråga. Därför görs en koppling mellan detta och att män i högre utsträckning 
föredrar socialrådgivning på internet, då tidigare forskning och normer tyder på 
att det kan upplevas stigmatiserande för män att ta stöd av samhället. 
Anonymiteten på internet sänker tröskeln för kommunikation som i sin tur 
minskar risken för skamkänslor och stigmatisering (Suler, 2004: 324). Utifrån 
att fler män föredrar internet vid socialrådgivning kan det också förklara varför 
de tycker att det är ett mer öppet klimat på internet. Genusnormen menar att det 
är  accepterat  för  kvinnor  att  vara  ”svaga”  och  ta  emot socialt stöd. Därför tyder 
detta på att det är ett mindre öppet klimat för män i det fysiska rummet än vad 
det är för kvinnor. Baserat på detta kan internet upplevas som ett mer öppet 
klimat för männen än vad det fysiska rummet erbjuder. 
 
I frågorna om anonymitet och huruvida känsliga frågor vågar ställas i högre 
utsträckning på internet fanns ingen skillnad mellan könen. Som tidigare nämnts 
kan det upplevas mer stigmatiserande för män att få socialrådgivning än för 
kvinnor, detta sett utifrån genusnormen (Johansson, 2010: 27; Gisselmann & 
Toivanen, 2013: 13). Dock är det generellt stigmatiserande för både män och 



 

 

47 
kvinnor att vara i en socialt utsatt situation och därmed behöva stöd och hjälp 
från samhället (Storbjörk: 2003: 119). Det är därför inte konstigt att resultatet 
visar att både män och kvinnor tycker att det är lättare att få socialrådgivning om 
de är anonyma samt att de uppger att dem vågar ställa mer känsliga frågor på 
internet. Detta då det i det fysiska rummet finns en större risk för oro över 
stigmatisering och vad omgivningen ska tycka om dem (ibid.). 
 
Ytterligare en reflektion som görs i studien är ifall det öppna klimatet bidrar till 
att respondenterna vågar fråga mer, eller är det tvärt om, att känslan av att de 
vågar fråga mer på internet påverkar upplevelsen av att det är ett öppet klimat på 
internet. Baserat på studiens resultat bidrar anonymiteten till att individen vågar 
fråga mer på internet, vilket i sin tur leder till en uppfattning om att det är ett 
mer öppet klimat på internet än i det fysiska rummet. Dock går det inte, utifrån 
resultaten, att uttala sig om vilken av dessa två aspekter som påverkar att 
respondenterna vågar fråga mer på internet. Det vill säga antingen vågar 
respondenterna fråga mer känsliga frågor för att det är ett mer öppet klimat på 
internet, eller så vågar dem fråga mer för att dem kan vara anonyma. Oavsett 
vad detta beror på är den viktigaste slutsatsen att fler jobbiga och känsliga frågor 
vågar ställas på internet, varpå socialrådgivning lämpar sig på just denna 
arena.    
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6. DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion, följt av en metoddiskussion. 
Kapitlet avslutas med studiens kunskapsbidrag samt förslag till vidare 
forskning. 
 
6.1 RESULTATDISKUSSION 

Resultatdiskussionen redovisar en sammanfattande analys av resultatet utifrån 
studiens tre frågeställningar. Därefter sammanställs studiens slutsats som ger 
svar på forskningsfrågan. 
 
6.1.1 Finns det skillnader mellan vad män och kvinnor föredrar för form av 
socialrådgivning? 

Majoriteten föredrar att prata med professionella utövare framför icke-
professionella och personer i liknande situationer som dem själva. Detta gäller 
både i det fysiska rummet och på internet. Vilket skiljer sig från den tidigare 
forskningen gjord på ungdomar under 18 år som visar att de föredrar att ta stöd i 
informella forum där professionella inte existerar (Gould m.fl. hänvisad till i 
Karlsson & Thörn, 2013: 25). Resultaten visar även att män i högre utsträckning 
än kvinnor skulle föredra socialrådgivning på internet. I övrigt visar resultatet på 
att fler respondenter överlag skulle föredra socialrådgivning i det fysiska 
rummet om de i framtiden var i behov av det. 
 
Vidare är det många respondenter som har uppgett att de anser att fler 
professionella yrkesutövare borde bedriva verksamhet på internet. Av dessa 
respondenter var kvinnorna fler än männen. Karlssons och Thörns studie pekar 
på att fler professionella bör finnas tillgängliga på internet, vilket också 
överensstämmer med vad denna studies respondenter önskar. I dagsläget 
besöker dessutom fler kvinnor än män självhjälpsgrupper vilket delvis förklarar 
varför fler kvinnor saknar professionella på internet (Karlsson & Thörn, 2013: 
259; Karlsson, 2002: 118ff). Att många respondenter aldrig hade önskat att de 
kunde använda sig av internet för att få socialrådgivning samt att fler föredrar 
socialrådgivning i det fysiska rummet kan bero på att få professionella är 
tillgängliga på internet. Detta då det är tydligt i resultatet att respondenterna 
föredrar att ha kontakt med professionella utövare. Att välja det fysiska rummet 
garanterar därmed att respondenterna har möjlighet att få en professionell 
kontakt. Ett märkligt resultat är att respondenterna vill att fler professionella ska 
bedriva verksamhet på internet samtidigt som de uppger att de själva inte 
föredrar socialrådgivning på denna arena. En förklaring kan vara att 
respondenterna har en tro om att andra vill ha denna typ av tjänst medan de 
själva föredrar en annan arena.   
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Av de som någon gång hade önskat att de kunde använda sig av internet för att 
få socialrådgivning var kvinnorna dubbelt så många som männen. Detta resultat 
är motsägelsefullt då fler män än kvinnor föredrog att få socialrådgivning på 
internet, medan det är fler kvinnor än män som tidigare haft behov av och önskat 
att de kunde få socialrådgivning på internet. Med genusnormen som 
utgångspunkt borde fler män än kvinnor någon gång ha önskat att de kunnat 
använda sig av internet för att få socialrådgivning. Detta då män inte förväntas ta 
kontakt med sociala myndigheter, samt att de tenderar att i större utsträckning se 
socialrådgivning som skamligt. Genom internet skulle alltså männen kunna vara 
anonyma och risken för stigmatisering skulle då minska (Johansson, 2010: 27; 
Gisselmann & Toivanen, 2013: 13). För att förstå det motsägelsefulla i resultatet 
görs en koppling till vad som ses som maskulint och feminint i samhället. 
Utifrån genusstrukturerna i samhället anses omsorgsyrken vara feminina, vilket 
speglar sig på arbetsmarknaden då dessa yrken är kvinnodominerade (Mattsson, 
2010: 43f). Utifrån dessa förutsättningar kan kvinnor eventuellt ha mer insikt 
om vad socialrådgivning innebär och vilka erbjudanden som finns. Detta kan 
därmed tyda på att fler kvinnor har kunskap om vad som idag erbjuds inom 
socialrådgivning. Om dessa manliga respondenter inte haft vetskap om att det 
finns socialrådgivning på internet har de förmodligen heller aldrig reflekterat 
över internet som ett alternativ.  
 
De samtalsformer som chatt och mail i det virtuella rummet, samt enskilt samtal 
i det fysiska rummet är det som resultatet visar att respondenterna föredrar vid 
kontakt med en professionell. Det finns inga större könsskillnader, dock är det 
något fler män än kvinnor som föredrar chatt på internet och enskilt möte i det 
fysiska rummet. Kvinnorna föredrar i högre utsträckning än männen mailkontakt 
och informationssökning på internet samt att ta med en anhörig vid möte i det 
fysiska rummet. De samtalsformer som föredras i flest sammanhang innebär att 
individen enskilt kommunicerar med en socialrådgivare. Detta kan tolkas som 
att   individerna   vill   stänga   ute   omgivningen   och   vara   “ensamma”   med   sina  
problem. Detta resultat kan förklaras utifrån teorin om skam och stigmatisering. 
Samhället har upprättat normer där kontakt med myndigheter kan ses som 
avvikande. Varför  individer  föredrar  att  vara  ”ensamma”  med  sina  problem  kan  
bero på att känslor av skam och stigma då kan uppstå när individen ser sig själv 
utifrån omgivningen (Goffman, 2011: 21f; Scheff & Starrin, 2013: 189).  
 
6.1.2 Finns det skillnader mellan män och kvinnor i deras generella uppfattning 
av socialrådgivning på internet? 

Många respondenter tycker det känns lättare att få socialrådgivning om de kan 
vara anonyma. I denna fråga existerar ingen könsskillnad. Detta villkor är endast 
möjligt att uppfylla på internet. Genom anonymiteten vågar respondenterna 
dessutom ställa mer känsliga frågor, vilket i sin tur genererar i att individen kan 
få svar på de frågor dem inte vågar ställa i det fysiska rummet. Därmed blir 
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socialrådgivningen stringent, det vill säga mer exakt utifrån vad individen 
efterfrågar. Det finns inget samband mellan hur dessa frågor besvaras och vilket 
kön respondenten har. Hur det kommer sig att respondenterna vågar fråga mer 
känsliga frågor på internet skulle kunna bero på två aspekter. Antingen beror det 
på att det är ett mer öppet klimat på internet och att respondenterna därför vågar 
fråga mer, eller så beror det på att de kan vara anonyma. Vilken aspekt som 
förklarar varför respondenterna vågar fråga mer på internet går inte att utläsa 
utifrån denna studies resultat. Men baserat på tidigare forskning beror det på 
anonymiteten och att internet som arena sänker tröskeln för kommunikation 
(Suler, 2004: 324). Eftersom respondenterna vågar ställa mer känsliga frågor till 
socialrådgivare på internet än vad de hade vågat i det fysiska rummet, blir 
socialrådgivarens auktoritet förminskad, vilket också utjämnar 
maktförhållandena. Detta stämmer väl överens med Sulers forskning som 
belyser att auktoriteter förminskas vid kommunikation på internet (ibid., 32). 
Utifrån aspekter som anonymitet, ett öppet klimat på internet samt att 
respondenterna vågar ställa mer känsliga frågor på internet, är denna arena 
lämplig att bedriva socialrådgivning på. 
 
Som tidigare nämnt visar resultaten att män tenderar att i högre utsträckning än 
kvinnor föredrar socialrådgivning på internet. Anonymiteten som råder på 
internet bidrar till att känslor av skam och stigmatisering undviks, detta då 
socialrådgivningen sker avskilt och mer dolt från omgivningen. Då normen talar 
för att det är mer avvikande för män att ta emot stöd och hjälp än vad det är för 
kvinnor kan anonymiteten fungera som ett skydd vid kontakt med 
socialrådgivning. Därmed kan anonymiteten förklara varför männen tenderar att 
i högre utsträckning än kvinnorna föredra socialrådgivning på internet 
(Lindqvist & Nygren, 2006: 105).  
 
Det finns ytterligare aspekter som kan förklara varför männen föredrar 
socialrådgivning på internet. Något fler män än kvinnor tycker att det är ett mer 
öppet klimat på internet samt att männen tenderar i högre utsträckning än 
kvinnorna att se socialrådgivning som skamligt. Könsskillnaden i dessa frågor 
kan bero på de stereotypiska könsrollerna i samhället där anonymiteten på 
internet blir viktig för att minska risken för skamkänslor och stigmatisering. 
Utifrån att något fler män därmed föredrar internet vid socialrådgivning kan det 
också förklara varför de tenderar att tycka att det är ett mer öppet klimat på 
internet. Detta då internet är en normkritisk arena där alla har möjlighet att 
inkluderas oavsett stigma. I mannens fall är stigmat (utöver   “problemet”   de 
söker stöd för) det faktumet att det är en man som behöver stöd. Då kvinnor ses 
som svaga individer i samhället kan ett antagande göras om att socialrådgivning 
i det fysiska rummet är mer accepterat för just kvinnorna. Av denna anledning 
kan det tyda på att kvinnor inte uppfattar någon skillnad i hur öppet klimat det är 
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i det fysiska rummet mot vad det är på internet (Johansson, 2010: 27; 
Gisselmann & Toivanen, 2013: 13). 
 
6.1.3 Finns det skillnader mellan män och kvinnor i hur deras tidigare 
erfarenheter påverkar inställningen till socialrådgivning på internet? 

Att fler kvinnor än män uppger sig ha tidigare erfarenheter av socialrådgivning 
är inte förvånansvärt utifrån genusnormerna. För kvinnor anses det vara mer 
accepterat  att  visa  sig  “svag”  och  känslig.  Män  däremot  ska  visa  sig  starka  och  
inte ta emot socialt stöd från samhället.  Utifrån studiens analys är detta resultat 
det enda som går att uttala sig om när det gäller sambandet mellan tidigare 
erfarenheter och genus. Detta då tidsbristen begränsade analysens vidd och 
multivariata analyser var inte möjliga att genomföra. Nedanstående 
resultatdiskussion kommer därför inte behandla könsskillnaderna.  
 
De respondenter med tidigare erfarenheter av socialrådgivning tenderar att 
föredra den arena de tidigare fått socialrådgivning igenom. Det vill säga de som 
fått socialrådgivning på internet föredrar internet som arena och de som har 
tidigare erfarenheter av det fysiska rummet föredrar den arenan. Respondenterna 
med tidigare erfarenheter ansåg i mycket större utsträckning att fler 
professionella borde befinna sig på internet, än respondenterna utan 
erfarenheter.  
 
Vidare var det fler med tidigare erfarenheter, än utan, som någon gång hade 
önskat att de kunde använda sig av internet för att få socialrådgivning. I motsats 
till detta är respondenterna utan tidigare erfarenhet i majoritet bland de som 
aldrig önskat att de kunnat använda sig av internet för att få socialrådgivning. 
Detta kan antas bero på att de respondenter som aldrig fått socialrådgivning 
tidigare, och kanske inte ens varit i behov av det, förmodligen inte har 
reflekterat över socialrådgivning varken på internet eller i det fysiska rummet. 
Respondenter med tidigare erfarenhet har möjligtvis en annan referensram att 
förhålla sig till, samt att de utifrån egna erfarenheter kan se fördelarna med 
bland annat professionella på internet. Vidare är de respondenter utan tidigare 
erfarenhet mer osäkra i vissa frågor än de med erfarenhet.  Osäkerheten kan bero 
på att respondenter utan tidigare erfarenhet inte har lika mycket kunskap om 
stödsystemet och socialrådgivning. Därmed har det heller aldrig varit aktuellt för 
respondenterna att fundera över dessa frågor.  
 
Det finns även skillnader mellan de respondenter med tidigare erfarenheter på 
internet och de med erfarenhet i det fysiska rummet. De med tidigare 
erfarenheter på internet anser att socialrådgivning är mindre skamligt än de med 
tidigare erfarenheter i det fysiska rummet. Dessutom tycker de med tidigare 
erfarenheter på internet att det är lättare att få socialrådgivning om de kan vara 
anonyma samt att de vågar fråga mer känsliga frågor på internet än vad de med 
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tidigare erfarenheter i det fysiska rummet anser. Att det är skönt att vara 
anonym, samt att de vågar ställa mer känsliga frågor på denna arena, kan 
förklara varför just dessa respondenter har valt internet som 
socialrådgivningsform. På denna arena är respondenterna, som tidigare nämnt, 
anonyma vilket minskar risken för stigmatisering och skamkänslor (Swärd & 
Starrin, 2006: 251). Genom detta kan dessa respondenter ha en annan bild av att 
ta emot socialrådgivning, vilket kan förklara varför respondenterna med tidigare 
erfarenheter på internet anser att det är mindre skamligt, än de utan tidigare 
erfarenhet. 
 
Det finns stora skillnader mellan de respondenter med tidigare erfarenheter och 
de utan. Detta då de med tidigare erfarenheter kan ha en större insikt i vad 
socialrådgivning och socialt arbete innebär än vad de utan erfarenheter har. 
Dock går det inte att utläsa hur inställningen till socialrådgivning på internet 
påverkas av den tidigare erfarenheten. Det som går att tyda utifrån resultatet är 
att respondenter med tidigare erfarenheter vill ha professionella aktörer på 
internet i större utsträckning än de utan erfarenheter. Detta kan tolkas som att 
denna grupp har en positiv inställning till det som definieras i denna studie som 
socialrådgivning på internet, då professionella aktörer i denna kontext innebär 
Socialtjänsten. 
 
6.1.4 Vad har LiU-studenter för inställning till socialrådgivning på internet och 
skiljer det sig mellan män och kvinnor?  

Utifrån denna studie finns det vissa skillnader mellan män och kvinnor i 
inställningen till socialrådgivning på internet. I stor utsträckning grundar sig 
denna skillnad i samhällsnormer som definierar vad manligt och kvinnligt är. 
Detta baseras på studiens teoretiska utgångspunkt (se avsnitt 3.2 i Teori). Utifrån 
teorin befinner sig männen i en mer utsatt situation vad gäller att få 
socialrådgivning, vilket också kan förklara att männen i högre utsträckning än 
kvinnor föredrar socialrådgivning på internet. Att män dessutom tenderar att 
tycka att det är mer skamligt med socialrådgivning än kvinnor, samt att de anser 
att det är ett mer öppet klimat i det virtuella rummet, pekar också på männens 
behov av att kunna använda internet för att få socialrådgivning. Studiens resultat 
pekar dock inte på att män skulle vara i en mer utsatt och stigmatiserande 
situation vid socialrådgivning än kvinnor. 
 
Det finns en högre tolerans för att kvinnor söker stöd av samhället, vilket det 
också ges indikationer på i studien då kvinnor i större utsträckning varit i 
kontakt med sociala stödinsatser. Dessutom ingår omsorgsarbete i vad som 
anses vara ett feminint yrke, vilket också bidrar till att fler kvinnor har en annan 
förkunskap om socialrådgivning än vad männen har. De tidigare erfarenheterna 
och förkunskapen ligger till grund för att kvinnor i högre utsträckning än män 
har önskat att de kunnat använda sig av internet för att få socialrådgivning samt 



 

 

53 
att de anser att fler professionella borde befinna sig på internet. Utifrån detta 
syns ett behov av socialrådgivning på internet även bland kvinnor.  
 
Utifrån att studien ser ett behov både bland kvinnor och män ses LiU-studenters 
inställning till socialrådgivning på internet som positiv. Denna slutsats baseras 
på att en stor majoritet av respondenterna vill ha professionella kontakter vid 
socialrådgivning både i det fysiska rummet och på internet. Dessutom 
efterfrågas fler professionella aktörer i det virtuella rummet, vilket tyder på att 
detta är något som i dagsläget saknas. Vidare tycker majoriteten att det känns 
lättare att vara anonym vid socialrådgivning samt att det är lättare att ställa 
känsliga frågor på internet. Det finns generellt en attityd bland respondenterna 
att det inte är skamligt med socialrådgivning och att det är ett öppet klimat på 
internet. Alla dessa aspekter tyder på fördelar med att Socialtjänsten bedriver 
socialrådgivning på internet.  
 
Dock finns det ett resultat i studien som strider emot studiens slutsats. Nämligen 
att fler respondenter skulle föredra socialrådgivning i det fysiska rummet om 
dem någon gång i framtiden skulle vara i behov av det. Dock tyder övriga 
resultat på att detta beror på att det idag finns få professionella aktörer på 
internet och att respondenterna därför väljer det fysiska rummet. Idag ser 
stödsystemet ut som sådant att de professionella aktörerna befinner sig i det 
fysiska rummet medan den icke-professionella verksamheten både befinner sig i 
det fysiska och det virtuella rummet. Tidigare forskning säger att professionella 
aktörer som Socialtjänsten bör komplettera icke-professionella verksamheter på 
internet, vilket författarna till denna studie ställer sig bakom (se avsnitt 2.3.1 i 
Tidigare forskning).  Baserat på detta är socialrådgivning på internet dessutom 
ett viktigt komplement till den befintliga verksamhet som idag finns i det fysiska 
rummet.  
 
Sammanfattningsvis skiljer det sig inte betydligt mellan könen i inställningen till 
socialrådgivning på internet. Därmed är genusperspektivet inte en förklaring till 
LiU-studenters inställning till socialrådgivning på internet utan beror snarare på 
andra faktorer än vilket kön individen har. Varken det biologiska könet eller det 
konstruerade könet verkar i denna studie inte ha någon betydelse för 
inställningen. Socialrådgivning på internet skulle underlätta för både manliga 
och kvinnliga LiU-studenter då resultatet visar att de är överens i många frågor, 
exempelvis vad gäller vikten av professionella aktörer samt en önskan om fler i 
det virtuella rummet. Vidare uppskattade LiU-studenter att kunna vara anonyma 
vid socialrådgivning samt att de uppgav att de kunde ställa mer känsliga frågor 
på internet. LiU-studenters inställning till socialrådgivning på internet får 
därmed ses som positiv och skiljer sig inte betydelsefullt mellan kvinnor och 
män.  
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6.2 METODDISKUSSION 

Avsnittet behandlar bortfall, generalisering, validitet och reliabilitet, samt 
avslutas med studiens svagheter. 
 
6.2.1 Bortfallsanalys 

I studien räknas de personer som blivit tillfrågade i enkätundersökningen men 
avstått från att delta som bortfall. Då svarsfrekvensen var 14% blev alltså 
bortfallet 86%, vilket anses högt. Men då onlineenkäter generellt ger en lägre 
svarsfrekvens än pappersenkäter samt att antalet respondenter är högt är utfallet 
giltigt (Hultåker, 2012: 143). Om bortfallet är för högt kan resultatet bli 
missvisande och ogiltigt. Ett systematiskt bortfall är också problematiskt, detta 
då personer med speciella kunskaper är underrepresenterade. I denna studie 
finns ett tänkbart systematiskt bortfall då endast 25 av 854 respondenter har 
uppgett att de har tidigare erfarenheter av socialrådgivning på internet. Om detta 
beror på att just denna grupp valt att inte delta eller det faktum att 
socialrådgivning ännu inte är så etablerat på internet är svårt att säkerställa. 
Därmed är detta inte ett säkert systematiskt bortfall. Någon ytterligare tendens 
till systematiskt bortfall i studien har inte upptäckts. Trots att det totala bortfallet 
uppstiger till 86% behöver resultatet inte vara missvisande, detta då 
populationen i sig är så pass stor. Desto större population studien vill uttala sig 
om, desto lägre svarsfrekvens krävs för att resultaten ska vara giltiga (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2010: 108). Dessutom överensstämmer 
könsfördelningen och snittåldern på respondenterna med den totala fördelningen 
på Linköpings Universitet, vilket gör att svaren inte är missvisande (IBL 7; 
Trost, 2012: 147f). 
 
6.2.2 Generalisering 

Idealet med generalisering i kvantitativa studier är att resultaten kan överföras 
till grupper och kontexter som inte undersökts i den aktuella studien (Jacobsen, 
2012: 260). Dock menar Bryman att resultatet endast kan säga något om den 
population urvalet är taget ifrån. I denna studie innebär detta att resultatet enbart 
kan generaliseras till studenter på Linköpings Universitet. Detta då 
universitetsmiljöer kan se olika ut i andra städer då bland annat 
intagningspoäng, festkultur och antalet studenter kan variera från Linköpings 
Universitet. Dessa aspekter påverkar i sin tur studenterna, varpå en liknande 
studie på andra universitetsstudenter inte behöver ge samma utfall som denna 
studie (Bryman, 2011: 169, 199). Genom att jämföra studiens respondenter med 
hela populationen är det tydligt att fördelningen på kön och ålder i stor 
utsträckning överensstämmer med varandra. Dock skiljer sig fördelningen 
mellan fakulteterna i studien från hur det faktiskt ser ut på universitetet. Detta då 
flera program från Utbildningsvetenskap föll bort redan vid utskick av 
enkäterna. Då genusdimensionen genomsyrar studien var könsfördelningen 
viktigare än fakultet och program. Därför kan studiens resultat generaliseras till 



 

 

55 
samtliga helårsstudenter på Linköpings Universitet våren 2014 (Jacobsen, 2012: 
262f). 
 
6.2.3 Validitet och reliabilitet 

För att en undersökning ska ha hög trovärdighet krävs också att den har en hög 
reliabilitet och validitet. Reliabiliteten innebär att samma resultat går att nå om 
studien skulle upprepas under likartade förhållanden på samma population men 
av en annan forskare. Hög reliabilitet indikerar därmed på att mätinstrumentet är 
pålitligt. Det finns vissa aspekter som kan öka reliabiliteten redan vid 
utformningen av studien, vilket tagits hänsyn till. Exempel på detta är tydliga 
instruktioner till respondenterna, att frågorna är tydligt ställda samt att de endast 
mäter en sak (Eliasson, 2013. 14ff). 
 
Vidare har denna undersökning kongruens, då flera enkätfrågor berör ett och 
samma begrepp för att kunna fånga flera nyanser att mäta. Objektivitet är 
ytterligare en komponent som är hög i denna studie då alla respondenter fick ta 
del av enkätundersökningen genom sin LiU-mail. Därmed har författarna för 
studien inte kunnat påverka respondenterna vid överlämnandet av enkäten. Den 
komponent som talar emot studiens reliabilitet är konstans, som innebär att 
inställningen till socialrådgivning på internet inte bör ändras utifrån en 
tidsaspekt. Eftersom denna population inte är den samma om några år, då dessa 
studenter byts ut av nya, kan inställningen till socialrådgivning på internet 
därmed ändras över tid (Trost, 2012: 62). 
 
En hög reliabilitet ger också en hög validitet. Validiteten handlar om att studien 
verkligen mäter det som är avsikten att mäta. Detta innebär att enkätfrågorna är 
relevanta för att besvara studiens syfte samt att enkätmetoden är lämplig för 
insamlandet av empirin. Då denna studie syftar till att genom en 
attitydundersökning ta reda på inställningen till socialrådgivning på internet är 
därför enkätmetoden ett passande val. Enkätfrågorna är relevanta då de 
utformats utifrån operationaliserade begrepp som fångar in det som ska mätas, 
studiens syfte (Eliasson, 2013: 14ff; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 
104). 
 
6.2.4 Svagheter i studien 

Då tidsramen för studien varit snäv finns det delar i enkäten som i efterhand kan 
ifrågasättas. Detta då vissa frågor kan ha varit otydligt ställda eller varit för 
omfattande för en kvantitativ studie. En del frågor hade möjligtvis fått ett 
tydligare svar om det funnits utrymme för respondenten att utveckla sitt svar 
genom till exempel öppna svar eller en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2011: 36f). Resultatet har i efterhand visat på att en stor andel respondenter har 
besvarat frågorna “Tycker   du   att   fler   anställda   (professionella)   inom  
Socialtjänsten   borde   finnas   tillgängliga   på   internet”   och   “Har   du   någon   gång  
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önskat att du kunde använda dig av   internet   för   att   få   socialrådgivning?”  med  
“vet  ej”.  Eftersom  många  är  osäkra  ifrågasätts  reliabiliteten  då  frågorna  kan  ha  
missuppfattats och tolkats på olika sätt av respondenterna. Därmed skulle 
resultatet kunna se annorlunda ut om det var andra respondenter ur populationen 
som besvarade enkäten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 108). Vidare 
ifrågasätts reliabiliteten i skalfrågorna (Bilaga 8.1, fråga 21-25), då alternativ 3, 
“varken   instämmer   eller   inte”,   inte   tydliggör   varför   respondenten svarat detta. 
Antingen beror det på att respondenten inte vet hur den ställer sig i påståendet 
eller att denne i vissa fall håller med och i andra inte. Exempelvis i frågan om 
socialrådgivning är skamligt kan respondenten tycka att vissa områden är mer 
skamliga än andra och därmed varken instämmer eller inte. Frågorna mäter 
fortfarande det som är avsikten att mäta då det intressanta för studien är att se 
spridningen på svaren för att kunna se i vilken grad LiU-studenter instämmer i 
påståendet. Av denna anledning behölls frågorna i resultatet (Trost, 2012: 63). 
 
Ett alternativt tillvägagångssätt till dessa skalfrågor (Bilaga 8.1, fråga 21-25) 
skulle vara att använda en kvalitativ metod. Genom intervjuer skulle en djupare 
förståelse uppnås kring hur respondenterna ställer sig i dessa frågor. Dessutom 
skulle bakomliggande faktorer till respondenternas ställningstagande kunna nås. 
Vidare hade en kvalitativ metod kunnat vara till fördel då respondenternas 
förståelse för socialrådgivningens innebörd skulle kunna fastställas ytterligare. 
Genom intervjuer med respondenterna hade omfattande frågor kunnat 
förtydligas, samt fått ett mer omfattande svar. Dock hade en kvalitativ metod 
inte genererat i 854 svar som i sin tur gav en objektiv bild av LiU-studenters 
inställning till socialrådgivning på internet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 
36f).  
 
Ytterligare en svaghet denna studie har är att multivariata analyser inte hann 
göras på grund av tidsaspekten. Författarna för studien hade velat se hur kön och 
tidigare erfarenheter påverkade en viss fråga. Detta upptäcktes i studiens 
slutskede då resultat och analys sammanställdes. Därmed har respondenternas 
kön och tidigare erfarenheter endast kunnat ställas i relation till varandra, men 
inte mot en tredje variabel.  
 
Som tidigare nämnt finns ett tänkbart systematiskt bortfall på de respondenter 
med tidigare erfarenheter av socialrådgivning på internet. Då denna grupp var 
liten till antalet ifrågasätts huruvida dessa respondenters svar går att generalisera 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 108). Vid analysen har denna grupp 
använts med försiktighet. Men då det är en viktig aspekt som kan påverka 
inställningen till socialrådgivning på internet valdes denna grupps utfall att 
belysas ändå.  
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En svaghet att belysa är huruvida respondenterna har uppfattat vad 
socialrådgivning innebär. Samtliga fick ta del av samma beskrivning av vad 
socialrådgivning är, vilket gjorde att alla hade samma förutsättningar när de 
besvarade enkäten. För att testa respondenternas kunskapsnivå om 
Socialtjänsten och socialrådgivning ställdes frågor om detta i studien.  Detta för 
att fånga en bild av hur utbredd kunskapen om socialrådgivning är bland LiU-
studenter (Trost, 2012: 62). I studien ansågs kunskapen tillräckligt hög för att 
svaren skulle ses som tillförlitliga. Dessutom var frågorna av en informerande 
karaktär där det framkommer i själva frågan vilka verksamheter som erbjuder 
socialrådgivning. Svaren i dessa kontrollfrågor användes inte i några bivariata 
analyser, utan enbart i syftet att undersöka kunskapsnivån bland LiU-studenter. 
Därmed sorterades respondenter utan förkunskap om Socialtjänst och 
socialrådgivning inte bort.  
 
Då denna studie är en tvärsnittsstudie kan den enbart säga något om hur 
inställningen till socialrådgivning på internet ser ut vid mättillfället. 
Reliabiliteten ses i detta fall utifrån att en liknande studie görs vid samma 
mättillfälle på samma population av en annan forskare. Om studien görs vid ett 
senare mättillfälle har populationen bytts ut till nya studenter och dessutom kan 
samhälleliga förändringar ha skett vilket kan påverka att studien ger ett annat 
resultat. Denna studies resultat går att generalisera till populationen studenter på 
Linköpings Universitet. Dessutom har den i det stora hela en hög reliabilitet och 
validitet, trots svagheter i vissa enkätfrågor (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010: 75; Trost, 2012: 62f). 
 
Slutligen har genusteorins förklaringsvärde haft vissa begränsningar i denna 
studie. Den förståelseram som könsnormerna utgör kan ha låst resultaten till en 
viss tolkning. Teorin ger förväntningar på vad resultaten ska visa och analysen 
av  empirin  ”tvingas”  fram  ur  denna  förståelseram  (Jacobsen,  2012:  281).  Valet  
av genusteorin gjordes på grund av relevansen för studiens frågeställningar. 
Eftersom det inte framkom någon tydlig könsskillnad i denna studie så 
begränsades teorins förklaringsvärde. De teoretiska begreppen i studien har i 
vissa fall varit för snäva och genererat i framtvingade tolkningar. Då teorin i 
vissa frågor inte varit tillräcklig har den tidigare forskningen fått stötta analysen, 
för att ge ytterligare förståelseramar för studien (Eliasson, 2013: 11f). För att 
besvara studiens tredje frågeställning (se avsnitt 6.1.3 i Diskussion) hade 
multivariata analyser varit nödvändiga. Detta för att se fördelningen på hur män 
respektive kvinnor med tidigare erfarenheter ställer sig i frågor kring 
socialrådgivning. Då könsvariabeln föll bort i denna frågeställning förlorade 
också genusteorin sitt förklaringsvärde i denna analys. Vilket gjorde att denna 
analys enbart tog stöd i tidigare forskning och teoretiska begrepp.  
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6.3 KUNSKAPSBIDRAG 

Studien bidrar med ny kunskap då resultatet visar att LiU-studenter föredrar att 
prata med professionella vid socialrådgivning. Detta till skillnad mot ungdomar 
under 18 år som föredrar att söka stöd i informella forum där professionella inte 
verkar (Gould m.fl. hänvisad till i Karlsson & Thörn, 2013: 25). Dessutom visar 
resultaten att LiU-studenter har en positiv inställning till socialrådgivning på 
internet vilket tyder på ett behov av fler professionella på denna arena. Om 
Socialtjänsten skulle uppdatera sina verksamheter på internet, bidrar denna 
studie med kunskap om hur respondenterna föredrar formen på internettjänsten. 
Det är viktigt att internettjänsten har en chattfunktion, mailfunktion och ett 
diskussionsforum där hjälpsökarna kan ta del av varandras frågor och svar. I 
dessa diskussionsforum ska Socialtjänsten vara ytterst ansvariga för vad som 
publiceras. Med socialrådgivning på internet uppskattas att Socialtjänsten har en 
ledarroll på webbplatsen där de finns till hands för de som behöver 
socialrådgivning. Dessutom ska de besvara frågor och sprida uppdaterad 
rättssäker information. Författarna för denna studie menar, i likhet med tidigare 
forskning, att denna typ av verksamhet bör komplettera redan befintliga 
verksamheter i det fysiska rummet. 
 
6.4 FRAMTIDA FORSKNING 
Nu när resultatet visat att LiU-studenter har en positiv inställning till 
socialrådgivning på internet skulle det vara intressant att undersöka om denna 
inställning finns hos invånarna i Sveriges alla kommuner. Detta för att 
undersöka om det är ett behov som finns i samhället och som därmed kan 
behöva regleras från en högre politisk nivå. Ytterligare ett förslag till framtida 
forskning är att undersöka hur socialsekreterarna själva ställer sig till att bedriva 
denna typ av verksamhet på internet. Detta då omorganisering generellt möts av 
ett motstånd hos anställda. Vidare bör det utredas vilka resurser vardera 
kommun har för att bedriva socialrådgivning på internet, då det inte ska behöva 
gå ut över resurserna i det fysiska rummet. Dessutom skulle andra 
bakomliggande faktorer till inställningen till socialrådgivning på internet, än de 
som analyseras i denna studie, kunna undersökas ytterligare. Detta för att belysa 
fler möjliga orsaker till att en individs inställning ser ut som den gör.   
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8. BILAGOR 

 

8.1 ENKÄT MED KODNINGSMALL 
 
LiU-studenters inställning till professionell socialrådgivning på 
internet VT14 
 
Med professionell socialrådgivning avser vi upplysningar, råd och stöd i socialtjänstfrågor. 
Socialtjänstfrågor kan vara till exempel frågor gällande försörjningsstöd, missbruk, 
psykisk ohälsa, relationer eller äldreomsorg.   
*Obligatorisk 
 
Bakgrundsinformation 
 
1. Kön * 
|Kvinna 1 
|Man 2 
 
2. Hur gammal är du? * 
Svara i siffror 
_______________ 
  
3. Vid vilken fakultet studerar du? * 
| Filosofiska fakulteten  1 
| Hälsouniversitetet  2 
| Tekniska högskolan  3 
| Utbildningsvetenskap  4 
 
4. Vilken termin går du? * 
| Termin 2   1 
| Termin 6   2 
 
5. Vilken högsta utbildning har din mamma, eller motsvarande vårdnadshavare? * 
Välj den du haft tätast relation med under din uppväxt 
| Grundskola     1 
| Gymnasiet     2 
| Högskola/Universitet     3 
| Har ej vuxit upp med en mamma, eller motsvarande vårdnadshavare 4 
| Vet ej      5 
 
6. Vilken högsta utbildning har din pappa, eller motsvarande vårdnadshavare? * 
Välj den du haft tätast relation med under din uppväxt 
| Grundskola     1 
| Gymnasiet     2 
| Högskola/Universitet      3 
| Har ej vuxit upp med en pappa, eller motsvarande vårdnadshavare 4 
| Vet ej      5 
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Internetvanor 
 
7. Hur många timmar om dagen använder du aktivt internet via dator, smartphone 
och/eller surfplatta? * 
Svara i siffror 
_______________ 
  
8. I vilket/vilka sammanhang använder du internet? * 
☐ I jobbet 0-Nej 1-Ja 
☐ I skolan 0-Nej 1-Ja 
☐ Privat 0-Nej 1-Ja 
 
9. I vilket/vilka syften använder du internet? * 
☐ Bankärenden 
☐ Boka biljetter, resor, hotell, m.m. 
☐ Kommunicera med andra via mail/videosamtal 
☐ Media (ex. tidningar, tv, radio, podcast) 
☐ Nätdejting 
☐ Sociala medier 
☐ Spel 
☐ Sälja/köpa prylar 
☐ Söka information 
☐ Söka jobb 
☐ Annat 
 
Dina erfarenheter av Socialtjänst och socialrådgivning 
Med professionell socialrådgivning avser vi upplysningar, råd och stöd i socialtjänstfrågor. 
Socialtjänstfrågor kan vara till exempel frågor gällande försörjningsstöd, missbruk, 
psykisk ohälsa, relationer eller äldreomsorg.  
 
10. Nedan listas olika verksamheter som alla ligger under Socialtjänsten, vilka av dessa 
känner du till sedan tidigare? * 
☐ Anhörigstöd 
☐ Behandlingshem - missbruk 
☐ Boende för ensamkommande barn och ungdomar 
☐ Boendestöd 
☐ Brottsofferjouren 
☐ Familjecentral (öppnaförskolan, barnhälsovård, Socialtjänst) 
☐ Familjehemsplacering av barn 
☐ Familjerätt (skilsmässa, vårdnadstvist) 
☐ Familjerådgivning 
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 ☐Försörjningsstöd (socialbidrag) 
☐ Kvinnojouren/skyddat boende 
☐ Socialt stöd vid psykisk ohälsa (sysselsättning och boende) 
☐ Stöd vid funktionsnedsättning 
☐ Tillstånd, lagar och regler 
☐ Ungdomstjänst 
☐ Våld i nära relationer - samtalsbehandling 
☐ Äldreomsorg 
☐ Öppenvård - missbruk 
☐ Känner ej till någon av ovanstående 
 
11. Vilka socialtjänstfrågor känner du till att du kan få socialrådgivning kring? * 
☐ Frågor gällande anhörigstöd 
☐ Frågor gällande boendestöd 
☐ Frågor gällande brottsoffer 
☐ Frågor gällande familjecentraler (öppnaförskolan, barnhälsovård, Socialtjänst) 
☐ Frågor gällande familjerätt (skilsmässa, vårdnadstvist) 
☐ Frågor gällande familjerådgivning 
☐ Frågor gällande försörjningsstöd (socialbidrag) 
☐ Frågor gällande kvinnojouren/skyddat boende 
☐ Frågor gällande missbruk 
☐ Frågor gällande omhändertagande av barn 
☐ Frågor gällande socialt stöd vid psykisk ohälsa (sysselsättning och boende) 
☐ Frågor gällande stöd vid funktionsnedsättning 
☐ Frågor gällande tillstånd, lagar och regler 
☐ Frågor gällande ungdomstjänst 
☐ Frågor gällande våld i nära relationer 
☐ Frågor gällande äldreomsorg 
☐ Känner ej till någon av ovanstående 
 
12. Har du någon gång fått socialrådgivning i det fysiska rummet (IRL)? * 
| Ja  1 
| Nej  2 
| Vill inte svara 3 
 
13. Har du någon gång fått socialrådgivning på internet? * 
| Ja  1 
| Nej  2 
| Vill inte svara 3 
14. Har du någon gång önskat att du kunde använda dig av internet för att få 
socialrådgivning? * 
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| Ja  1 
| Nej  2 
| Vet ej  3 
 
Dina åsikter om socialrådgivning 
Med professionell socialrådgivning avser vi upplysningar, råd och stöd i socialtjänstfrågor. 
Socialtjänstfrågor kan vara till exempel frågor gällande försörjningsstöd, missbruk, 
psykisk ohälsa, relationer eller äldreomsorg.  
 
15. Om du i framtiden skulle vara i behov av socialrådgivning, vad skulle du föredra i de 
flesta fall? * 
| Socialrådgivning på internet  1 
| Socialrådgivning i det fysiska rummet (IRL) 2 
| Inget av alternativen   3 
 
16. Om jag skulle få socialrådgivning i det fysiska rummet (IRL) föredrar jag att... * 
| Prata med någon professionell med kunskap inom området              1 
| Prata med någon icke-professionell (utan utbildning) med kunskap inom området       2 
| Prata med någon i liknande situation som min egen           3 
| Vet ej               4 
 
17. Om jag skulle få socialrådgivning på internet föredrar jag att... * 
| Prata med någon professionell med kunskap inom området            1 
| Prata med någon icke-professionell (utan utbildning) med kunskap inom området         2 
| Prata med någon i liknande situation som min egen             3 
| Vet ej                 4 
 
18. Om du skulle få socialrådgivning i det fysiska rummet (IRL), vilken form skulle du då 
föredra i de flesta fall? * 
| Enskilt möte    1 
| Möte med yrkesutövare och anhörig  2 
| Gruppinformation    3  
| Föredrar inte socialrådgivning i det fysiska rummet (IRL) 4 
 
19. Om du skulle få socialrådgivning på internet, vilken form skulle du då föredra i de 
flesta fall? * 
| Chat     1 
| Diskussionsforum    2 
| Informationssökning    3 
| Mail     4 
| Föredrar inte socialrådgivning på internet  5 
 
20. Tycker du att fler anställda (professionella) inom Socialtjänsten borde finnas 
tillgängliga på internet? * 
| Ja 1 
| Nej 2 
| Vet ej 3 
Din attityd kring socialrådgivning och internet 
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Med professionell socialrådgivning avser vi upplysningar, råd och stöd i socialtjänstfrågor. 
Socialtjänstfrågor kan vara till exempel frågor gällande försörjningsstöd, missbruk, 
psykisk ohälsa, relationer eller äldreomsorg.  
 
21. Att få socialrådgivning är skamligt * 
        Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  
 
22. Det känns lättare att få socialrådgivning om jag är helt anonym * 
        Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  
 
23. Det är bra att samhället erbjuder socialrådgivning till dem som är i behov av det * 
        Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  
 
24. Jag vågar fråga mer känsliga/jobbiga frågor på internet * 
        Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  
 
25. Jag tycker att det är ett mer öppet klimat på internet * 
        Instämmer inte alls             Instämmer helt 

 1 2 3 4 5  
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8.2 INFORMATIONSBREV 

      
      14-04-08 
 
 
 
 
Till Dig som är student på Linköpings Universitet                                               
  
 
 
Denna enkät är skickad till dig för att du läser på termin 2 eller termin 6 på Linköpings 
Universitet. Syftet med enkäten är att kartlägga behovet av, och undersöka inställningen till, 
socialt arbete på internet.  
 
Vi som står bakom denna enkät är två studenter som läser på Socionomprogrammets sjätte 
termin på LiU. Just nu skriver vi vårt självständiga arbete där denna enkät är grunden till 
arbetet.   
 
Medverkan är frivillig och du kan avsluta påbörjad enkät när som helst, då kommer ditt svar 
inte skickas in och alltså inte användas i studien. 
 
De svar Du lämnar hanteras konfidentiellt och de inskickade svaren kommer enbart användas 
i denna studie. Genom att du skickar in dina svar så godkänner du också att vi använder dem i 
denna studie. Resultaten kommer att redovisas i form av en rapport, där ingen enskild persons 
svar kan utläsas.  
 
 
Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. 
Klicka på följande länk för att komma till enkäten:   
https://docs.google.com/forms/d/1rGJvdtoaH7UtbI2NlfZFqlLp8yV7QcWvxhrpNRe2yec/vie
wform  
 
 
Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på: 
 
 

Jannike Söderberg   Malin Rurling  
janso209@student.liu.se   malru609@student.liu.se 
    

 
 
 
 

Tack för att Du tar dig tid! 
Jannike & Malin 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rGJvdtoaH7UtbI2NlfZFqlLp8yV7QcWvxhrpNRe2yec/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rGJvdtoaH7UtbI2NlfZFqlLp8yV7QcWvxhrpNRe2yec/viewform
mailto:janso209@student.liu.se
mailto:malru609@student.liu.se

