
 
 

 

 

 

Ersta Sköndal högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Socionomprogrammet, 210 hp 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionell hjälp vs. onlinehjälp 

En jämförande kvantitativ studie om ungdomars attityder till att söka hjälp hos 
kurator och via onlinechatt vid psykisk ohälsa 
 

 

 

 

 

 

Gabriella Özel Carlgren & Linda Jansson 

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp 

SOC 63, VT16 

Kandidatexamen 

Handledare: Anders Kassman 

Examinator: Anna Whitaker  



 
 

Sammanfattning 

I takt med att samhället förändras och antalet unga med psykisk ohälsa ökar utvecklas och förändras 

även de hjälpformar som finns tillgängliga för ungdomar med psykisk ohälsa. Internets framväxt har 

bland annat resulterat i att traditionella former av hjälp, där den unge möter den professionella ansikte 

mot ansikte, har kompletterats med onlinehjälp så som onlinechattar. Med hänsyn till denna utveckling 

syftar denna studie till att undersöka och jämföra ungdomars attityder till att söka hjälp hos kurator 

och via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Detta har åstadkommits med hjälp av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt där pappersenkäter använts som insamlingsmetod. Sammanlagt besvarades enkäterna 

av 223 högstadie- och gymnasieungdomar mellan 15-20 år i Stockholmsområdet.  

     Studiens resultat visar att ungdomarna känner större tillit till kuratorer än onlinechattar. De är även 

mer positiva till att söka hjälp hos kurator än via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Ungdomarna uppgav 

varierande svar på vad som påverkar deras attityder till att söka respektive hjälpform. 

Lättillgänglighet, tillit och kommunikationsform uppgavs vara de faktorer som främst påverkar deras 

vilja att söka hjälpa hos kurator medan brist på tillit och stigma främst påverkar deras ovilja att söka 

denna hjälpform. De respondenter som kunde tänka sig att söka hjälp via onlinechatt uppgav däremot 

lättillgänglighet och anonymiteten som främsta anledningar. Den majoritet som inte kunde tänka sig 

att söka hjälp via onlinechatt uppgav brist på tillit och kännedom samt kommunikationsform som 

främsta orsaker till att inte söka denna hjälpform. Studiens respondenter är inte bara mer positiva till 

att söka hjälp hos kurator än via onlinechatt vid psykisk ohälsa; de har dessutom mer erfarenhet av att 

söka denna hjälpform. De faktorer som ungdomarna upplevde som positiva och negativa med sina 

erfarenheter skiljde sig dock avsevärt från de faktorer som påverkade deras attityder till att söka 

respektive hjälpform. Ungdomarna uppmärksammade exempelvis den professionellas bemötande och 

om de fick hjälp med sitt problem som positiva och negativa faktorer som utmärkte deras erfarenheter. 

Generellt hade dock majoriteten av ungdomarna positiva erfarenheter av att söka hjälp hos både 

kuratorer och onlinechattar. 
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Abstract 

In pace with changes in society, and as the number of youth with mental illness increases, the forms of 

help available to youth with mental health issues also develop and change. The evolution of the 

internet, among other things, has resulted in traditional forms of help, where the one meets a 

professional face-to-face, being supplemented with online forms of help, such as online chats. In view 

of this development, this study aims to examine and compare the attitudes of young individuals 

towards seeking help for mental illnesses from a counselor and an online chat. This thesis will be 

accomplished using a quantitative approach where paper questionnaires are used as a data collection 

method. A total of 223 questionnaires were answered by adolescents aged 15-20 years in the 

Stockholm area. 

     The study’s results show that respondents feel more secure with and trust towards a counselor’s 

help and are also more likely to seek this form of help than online chat.  Responses varied in regards to 

what affected attitudes toward each form of assistance, but ease of access, trust and the medium of 

communication was reported to be the main factors affecting willingness to seek the help of a 

counselor, while lack of trust and stigma were the main factors contributing to reluctance. The 

respondents who were willing to seek help from an online chat stated however that accessibility and 

anonymity were primary factors. The majority who could not imagine seeking such online assistance 

stated lack of confidence and awareness as well as medium of communication as the foremost 

explanations. The study also showed that respondents are not only more willing to seek help for 

mental illness from a counselor than through online chat; they also have more experience in seeking 

this type of support. The factors that respondents felt to be positive and/or negative with their 

experience differed considerably from those factors that influenced the respondents' attitudes toward 

seeking help from a counselor or an online chat. Respondents drew attention to factors like the 

professionals' attitude and whether they received help with his or her problem as factors that 

characterized their experiences. Generally, however, the majority of respondents’ had positive 

experiences of seeking help from both counselors and online chats. 
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Förord 

Först vill vi rikta ett stort tack till de skolor som valde att delta i denna studie. Vi vill även tacka de 

ungdomar som har besvarat denna enkät och delat med sig av sina attityder till och erfarenheter av 

hjälpsökande vid psykisk ohälsa. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig! Vi vill slutligen tacka 

vår handledare Anders Kassman som har tagit sin tid att besvara våra många och långa frågor under 

uppsatsens gång samt bidragit med värdefull handledning. Stort tack!  

 

Gabriella Özel Carlgren och Linda Jansson 
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1. Inledning 

Puberteten är en sårbar period i ungdomars liv då de genomgår biologiska, kognitiva, sociala och 

känslomässiga förändringar som kan innebära påfrestningar på deras psykiska välmående (Calvete, 

2010). Till följd av dessa förändringar i livet drabbas många ungdomar mellan 13-29 år 

(Ungdomsstyrelsen, 2010) av psykisk ohälsa så som oro, ångest och depression under denna 

livsperiod. Sedan 1980-talet har svenska ungdomars psykiska hälsa försämrats markant till följd av 

bland annat ökade utbildningskrav. Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 uppger att andelen 

ungdomar i åldern 16-24 år som upplever oro eller ångest har ökat sedan mätningarna påbörjades på 

1980-talet. Ungdomar i åldern 16-19 som vårdats för depression uppgavs dessutom vara fyra gånger så 

vanligt år 2007 än år 1997 (a.a.). Det är dock omöjligt att ge fullständigt korrekt statistik på hur 

utbredd den psykiska ohälsan är bland svenska ungdomar eftersom många aldrig söker hjälp för sina 

psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2013). 

     Att grubbla i tysthet kring psykiska problem är kopplat till bland annat depression. Eftersom 

ungdomar inte har lika utvecklad förmåga att hantera stress och överbelastning som vuxna är det 

viktigt att ungdomar får samtala med andra i syfte att ändra sina tankemönster och tankebanor 

(Sannarum, 2014). Tidigare forskning visar dessutom att personer som inte samtalar om viktiga 

känslomässiga minnen lider av sämre hälsa och psykiskt välmående än personer som samtalar om 

detta. De känslomässiga minnen som individer är minst benägna att samtala om är de som är kopplade 

till skuld och skam. Dessa individer lider istället av dessa känslor i det tysta med försämrad psykisk 

hälsa som följd (Pennebaker, Zech & Rimé, 2001).   

     Aktivt hjälpsökande är viktigt för ungdomar med hänvisning till den potential det har att minska 

psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan. Det är därför viktigt att ungdomar söker hjälp och 

får möjlighet att samtala med professionella aktörer vid behov. Att söka hjälp och samtala om sina 

känslomässiga upplevelser bidrar till att individen får möjlighet att lätta sina känslor och organisera 

sina tankar vilket bidrar till att individen kan komma till rätta med det som oroar denne. För ungdomar 

är samtalandet dessutom en viktig del av deras utveckling och självkänsla. Det är viktigt för ungdomar 

att känna att de blir tagna på allvar och blir hörda. Samtalandet hjälper dessutom ungdomarna att förstå 

sig själva, andra och vad som händer i deras tillvaro (Iwarsson, 2016). Känslomässiga samtal har 

därför visat sig kunna generera ett flertal olika positiva konsekvenser för de personer som detta berör. 

Tidigare forskning visar att förbättrat immunförsvar, färre läkarbesök och förbättrat psykiskt 

välmående är några av de fördelar som samtal om känslomässiga upplevelser kan bidra till 

(Pennebaker et al., 2001).  

     Det finns idag ett stort utbud av professionell hjälp som inriktar sig specifikt mot ungdomar. 

Skolornas elevhälsa, Ungdomsmottagningen och Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) är några 

exempel på sådana aktörer. I denna uppsats har vi valt att fokusera på skolkuratorer och kuratorer på 

ungdomsmottagningar. Vi har valt dessa kuratorer med hänsyn till att de är kostnadsfria och vanligtvis 
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tillgängliga i ungdomarnas närmiljö. Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap. 2, 25 §) ska samtliga 

elever inom svensk förskola, grundskola och gymnasium ha tillgång till kuratorer och övriga resurser 

inom elevhälsan. Skolkuratorns arbetsuppgifter är mångfasetterade och innefattar bland annat 

utrednings- och stödinsatser, konflikthantering, stöd till skolpersonal och elevsamtal (Backlund, 2007). 

Deras arbetsuppgifter överensstämmer till stor med det arbete som kuratorer på ungdomsmottagningar 

utför. Ungdomsmottagningarnas kuratorer är dock inte begränsade till att enbart hjälpa skolelever. 

Samtliga ungdomar upp till 23 eller 25 år (beroende på mottagning) har rätt att söka hjälp och stöd hos 

ungdomsmottagningarnas kuratorer. Kuratorhjälpen kan dessutom kompletteras med hjälp från övrig 

personal på ungdomsmottagningarna, så som läkare, gynekologer, barnmorskor och psykologer 

(UMO, 2016). 

     Trots kontinuerliga finansiella investeringar i dessa verksamheter har dock kuratorhjälp och andra 

former av ansikte mot ansikte hjälp inte förmågan att ta emot det stora antalet ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa (Kauer, Mangan & Sanci, 2014). Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av 

Akademikerförbundet SSR (2016) upplever över 75% av de svenska skolkuratorerna som deltog i 

undersökningen att arbetsbelastningen är för hög och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. 

Skolkuratorerna uppgav att detta kunde bero på att fler barn behöver hjälp och stöd samtidigt som 

elevvårdsresurserna minskar inom skola och barnomsorg (Persson, 2016). Till följd av otillgänglighet 

går därmed många ungdomar miste om möjligheten att få den hjälp från kuratorer som de är i behov 

av. Många ungdomar väljer dessutom att undvika att söka dessa former av ansikte mot ansikte hjälp 

till följd av bland annat stigma och skam (Gulliver, Griffiths & Christensen, 2010). 

     Samtidigt har Internet utvecklats till att bli en viktig del i många ungdomars liv. Sedan Internets 

uppkomst under 1990-talet har antalet unga användare ökat dramatiskt. Idag beräknas exempelvis 90% 

av alla svenska barn/ungdomar mellan 11-19 år ha tillgång till en egen smartmobil. Nio av tio 

gymnasielever uppges dessutom ha en egen dator (Alexandersson & Danielsson, 2015). Denna 

utveckling, i kombination med att många ungdomar inte vågar eller kan söka hjälp ansikte mot ansikte, 

har gett upphov till att de traditionella hjälpformerna kompletterats med nyare hjälpformer inom 

onlinevärlden (Kauer et al., 2014). En sådan hjälpform är onlinechattar som i denna uppsats definieras 

som professionell rådgivning online för personer med psykisk ohälsa. En av de första internationella 

onlinechattarna var “Metanoia” som grundades 1990 av Martha Ainsworth med syfte att upplösa de 

barriärer som förhindrar människor från att söka hjälp vid psykisk ohälsa (Zeren, 2016). Sedan dess 

har nya onlinechattar uppstått i flera länder världen över. I Sverige bedrivs onlinechattarna 

huvudsakligen av frivilligorganisationer som exempelvis BRIS, Trygga barnen och Tjejzonen. Det är 

en kostnadsfri tjänst som finns tillgänglig under framförallt kvällstid för personer som har behov av att 

samtala och/eller få råd och stöd. Den hjälpsökande kan vara anonym och väljer själv hur många 

gånger och hur länge en chatt ska pågå. Chattarna bedrivs huvudsakligen av utbildad personal som har 

erfarenhet av att samtala med personer med psykisk ohälsa. Det är dock även möjligt att chatta med 
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volontärer som har fått intern utbildning i att chatta med och stödja utsatta personer 

(http://www.tjejzonen.se).  

1.1 Problemformulering 
Vikten av att samtala om, och söka hjälp vid, känslomässiga problem har motiverat oss att studera 

ungdomars attityder till att söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa. I takt med att samhället 

förändras och antalet unga med psykisk ohälsa ökar, har det skett förändringar bland de hjälpformer 

som är tillgängliga för ungdomar med psykisk ohälsa. I och med Internets framväxt har traditionella 

hjälpformer, där den unge möter den professionella ansikte mot ansikte, kompletterats med alternativa 

hjälpformer inom onlinevärlden. Med hänsyn till denna utveckling har vi valt att göra en jämförande 

studie mellan ungdomars attityder till att söka hjälp hos den mer traditionella hjälpformen kuratorer 

och via onlinechattar vid psykisk ohälsa. I denna uppsats utgår vi specifikt från ungdomar mellan 15-

20 år då studiens respondenter tillhör denna åldersgrupp. Vi har även valt att begränsa oss till 

hjälpsökande vid psykisk ohälsa då detta är ett relativt välkänt begrepp. Psykisk ohälsa inkluderar 

dessutom flera olika tillstånd, så som oro och ångest, som ungdomar kan drabbas av (Socialstyrelsen, 

2013).  
   Detta är ett viktigt undersökningsområde eftersom det är väsentligt att vara medveten om ungdomars 

attityder till, och benägenhet att söka, olika former av professionell hjälp. Genom att jämföra 

ungdomars attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt kan vi bidra med viktig kunskap 

om var ungdomar helst vänder sig vid psykisk ohälsa och av vilken eller vilka anledningar. Detta ger 

professionella aktörer möjlighet att utvärdera sitt arbete med att nå ut till ungdomar som mår psykiskt 

dåligt och finna eventuella brister som behöver åtgärdas. Det möjliggör även för professionella aktörer 

att rikta specifika insatser mot de målgrupper som generellt har negativa attityder till professionellt 

hjälpsökande med syfte att förbättra deras attityder till, och benägenhet, att söka professionell hjälp vid 

behov. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra ungdomars attityder till att söka hjälp hos 

kurator och via onlinechatt vid psykisk ohälsa samt vilka faktorer som påverkar deras attityder till 

respektive hjälpform. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilken benägenhet har ungdomarna att söka respektive hjälpform? 

2. Vilka faktorer upplever ungdomarna påverkar deras benägenhet att söka eller inte söka respektive 

hjälpform? 

3. Vad är ungdomarnas tidigare erfarenheter av respektive hjälpform?   

 

1.4 Centrala begrepp 

Ansikte mot ansikte hjälp: Med detta avses alla professionella hjälpformer där klienten möter den 

professionella ansikte mot ansikte. I detta begrepp inkluderas bland annat psykologer, terapeuter och 

kuratorer (Counselling solutions, 2016).  

 

Hjälpsökande: En process där individen aktivt söker upp och utnyttjar informella (vänner, familj etc.) 

eller professionella aktörer med syfte att få hjälp med personliga problem. Det är en komplex process 

som inbegriper bland annat medvetenhet om det aktuella problemet, förmågan att uttrycka sitt problem 

och behovet av stöd, tillförlitlighet till tillgängliga hjälpformer samt en vilja och förmåga att delge 

relevant information (Kauer et al., 2014). I denna uppsats fokuserar vi enbart på professionellt 

hjälpsökande. 

 

Kurator: Med kurator avser vi i denna studie enbart skolkuratorer och kuratorer på 

ungdomsmottagningar som erbjuder kostnadsfri hjälp och stöd till ungdomar vid bland annat psykisk 

ohälsa. 

 

Offentlig upplevd stigma: En individs medvetenhet om omgivningens negativa uppfattningar om 

individens tillstånd (Pattyn, Verhaeghe, Sercu & Bracke, 2014). 

 

Onlinechattar: Med onlinechattar avser vi de professionella chattar på Internet som bedrivs av 

frivilligorganisationer så som BRIS, Trygga barnen och Tjejzonen. I dessa onlinechattar kan 

ungdomar få hjälp och stöd av professionella och volontärer vid exempelvis psykisk ohälsa.   

 

Onlinehjälp: Med onlinehjälp avser vi samtliga onlinetjänster som inriktar sig mot individer med 

psykisk ohälsa. Onlinechattar, onlineterapi och informationssidor för personer med psykisk ohälsa är 

exempel på onlinehjälp (Kauer et al., 2014). 

 

Professionella: Med professionella avser vi de personer som arbetar professionellt med att hjälpa och 

stödja exempelvis ungdomar med psykisk ohälsa. Professionella inkluderar både kuratorer och den 

personal som stödjer ungdomar via professionella onlinechattar.  
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Psykisk ohälsa: Med psykisk ohälsa avser vi psykiska besvär så som oro, depression och ångest 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Självstigma: En individs reaktioner på omgivningens negativa uppfattningar om individens tillstånd. 

Skam och försämrad självkänsla är exempel på sådana reaktioner (Pattyn et al., 2014). 

 

Ungdomar: Med begreppet ungdomar avses vanligtvis individer mellan 13-29 år (Ungdomsstyrelsen, 

2010). I denna uppsats avser vi dock huvudsakligen högstadie- och gymnasieungdomar mellan 15-20 

år då studiens respondenter tillhör detta åldersspann.  

 

2. Metod och material 

I detta avsnitt varvar vi beskrivning och motivering av metod och material med metodkritiska 

diskussioner kring relevanta aspekter inom detta område. Vi inleder med en diskussion kring studiens 

val av forskningsmetod. Vi kommer därefter att beskriva, motivera och diskutera utformningen av den 

enkät som legat till grund för insamlandet av studiens empiri. Efter det presenterar och diskuterar vi 

hur studiens datainsamling gått till samt det urval och de avgränsningar som denna studie baseras på. 

Dessa teman åtföljs av forskningsetiska överväganden för att därefter avslutas med en diskussion kring 

studiens reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Val av forskningsmetod 

Denna studies syfte skulle kunna besvaras med både en kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa 

och kvalitativa metoder skiljer sig dock avsevärt till vissa avseenden och därmed kommer studiens 

utförande och resultat variera beroende på val av metod. Medan kvantitativa metoder betonar objektiv 

insamling och kvantifiering av data, fokuserar kvalitativa metoder på detaljerade berättelser där 

respondenternas uppfattningar och tolkningar är i centrum (Bryman, 2011).  

    I denna studie har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. Detta val baseras på antagandet 

att det är den metod som är bäst lämpad att kunna skapa en översiktlig och jämförande bild över 

ungdomars attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt vid psykisk ohälsa. En 

kvantitativ metod är fördelaktig då kvantifiering av data kan ge upphov till tabeller och diagram som 

möjliggör och förenklar jämförelser av de variabler som är av intresse utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. För att kunna skapa en översiktlig och jämförande bild över ungdomars attityder till 

att söka dessa hjälpformer krävs det dessutom en relativt stor mängd respondenter. En kvantitativ 

metod är i sådana fall mer fördelaktig än en kvalitativ metod då den förstnämnda i högre grad 

fokuserar på kvantitet (Bryman, 2011).  
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     Kvantitativa metoder medför dock även vissa begränsningar och svårigheter. För det första kan det 

vara problematiskt att undersöka komplexa ämnen med hjälp av kvantitativa metoder då de kan vara 

svåra att översätta till och mäta med hjälp av variabler (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studies fall 

kan det exempelvis vara svårt att göra en fullständig undersökning av alla de faktorer som påverkar 

ungdomarnas attityder till att söka olika hjälpformer med hjälp av ett kvantitativt tillvägagångssätt. För 

att kunna göra detta skulle det krävas en mycket omfattande enkät där samtliga eventuella faktorer 

undersöktes. I sådana fall är det mer fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ metod där följdfrågor 

och större flexibilitet gör det möjligt att undersöka mer komplexa ämnen (a.a.). I denna studie strävade 

vi dock efter att enbart skapa en översiktlig bild över ungdomars attityder till att söka de olika 

hjälpformerna och vilka faktorer som eventuellt påverkar dessa attityder. Vi bedömde därmed att en 

kvantitativ metod var tillräcklig för att kunna uppnå detta.   

     För det andra kan det vara problematiskt att undersöka relativa ämnen som är kontextberoende med 

hjälp av kvantitativa metoder. På grund av det något fyrkantiga tillvägagångssättet kan det nämligen 

vara svårt att undersöka hur exempelvis kulturella och historiska förutsättningar påverkar studiens 

resultat (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie strävade vi dock inte efter att undersöka 

omkringliggande faktorer så som kulturella och socioekonomiska förutsättningar. Dessa kan självfallet 

vara av relevans för denna studie och dess resultat men med hänsyn till tids- och utrymmesbrist 

beslutade vi att begränsa denna studies syfte och fokus. Som framkommer ovan är det dessutom 

komplicerat att undersöka detta med hjälp av ett kvantitativt tillvägagångssätt.  

     För det tredje kan de siffror som kvantitativa metoder resulterar i medföra att resultatet eventuellt 

feltolkas. Olika forskare och/eller läsare kan nämligen tolka samma siffror på olika sätt, något som kan 

ge upphov till att resultatet missbrukas (Holme & Solvang, 1997). Vi bedömer dock att liknande 

svårigheter även kan kopplas till kvalitativa metoder. Istället för siffror kan den kvalitativa forskaren 

feltolka, och eventuellt missbruka, respondenternas berättelser. Vi bedömde därmed att denna 

eventuella svårighet inte skulle hindra oss från att välja ett kvantitativt tillvägagångssätt. Vi har dock 

haft detta i åtanke vid sammanställandet och analyserandet av studiens resultat, något vi diskuterar 

vidare i Diskussionsavsnittet.  

Med hänsyn till studiens syfte har vi valt att använda oss av enkäter vid insamling av empirin. 

Enkäter ansågs vara den mest lämpliga insamlingsmetoden med hänsyn till att vi ville nå ut till så 

många respondenter som möjligt under den begränsade tidsperiod som stod till vårt förfogande. Med 

hjälp av enkäter kan nämligen en större mängd empiri samlas in då frågorna vanligtvis tar mindre tid 

att besvara än vid exempelvis intervjuer. Tid kan dessutom besparas genom att flera respondenter 

besvarar enkäterna samtidigt. En nackdel med enkätundersökningar är dock att de förutsätter att 

individer kan läsa och förstå frågeformuläret. Därför riskerar enkätundersökningar att gå miste om de 

individer som inte kan läsa och förstå enkäten (Eliasson, 2010). Vi avsåg dock att minimera denna risk 

genom att finnas tillgängliga för ungdomarna för frågor då de besvarade enkäterna. Enkäter medför 

dessutom inte lika detaljerade och djupa svar som kvalitativa intervjuer (a.a.). Det är exempelvis inte 
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möjligt att ställa förtydligande följdfrågor till respondenterna om de besvarar enkäten själva. Trots 

detta valde vi att inte komplettera våra enkäter med kvalitativa intervjuer. Detta val togs med hänsyn 

till tidsbrist och eventuella svårigheter att få ungdomar att delta i intervjuer. Vi bedömde dock att 

studiens syfte ändå kunde besvaras då enkäter kan användas för att skapa den översiktliga bild vi 

önskade.  

 

2.2 Enkätens utformning 

Vi stod mellan valet att använda oss av pappers- eller webbenkäter i denna studie. För att förenkla 

distribueringen av enkäterna valde vi att utforma enkäterna i pappersformat då de skulle delas ut i 

skolmiljöer där tillgång till dator inte kunde garanteras. Vi ville dessutom att ungdomarna skulle 

besvara enkäterna i vår närvaro för att vi skulle kunna besvara frågor vid eventuella oklarheter samt 

kunna ha översikt över ifyllandet av enkäterna. Vi önskade exempelvis kunna kontrollera att 

ungdomarna inte besvarade enkäterna tillsammans och därmed påverkade varandras svar. Det ökade 

dessutom våra möjligheter att kontrollera om de som besvarade enkäterna faktiskt var ungdomar 

mellan 15-20 år. Vid webbenkäter kan nämligen respondenter utge sig för att vara ungdomar trots att 

de inte tillhör den målgruppen. En annan fördel med pappersenkäter är att de uppvisar mindre bortfall 

än exempelvis webbenkäter (Bryman, 2011). 

    Studiens syfte och frågeställningar styrde själva utformningen av enkätfrågorna. Enkäten består 

därmed av sex olika typer av frågor: 

 Bakgrundsfrågor 

 Frågor om ungdomarnas förkunskaper om respektive hjälpform  

 Frågor om ungdomarnas erfarenhet av respektive hjälpform 

 Frågor om ungdomarnas benägenhet att söka respektive hjälpform 

 Frågor om vilka faktorer som påverkar ungdomarnas benägenhet att söka respektive 

hjälpform  

 Frågor om hur ungdomarna skulle uppleva sig själva om de sökte respektive hjälpform.  

 

I bakgrundsfrågorna inkluderades en fråga om respondenternas kön då vi i början av denna studie 

avsåg att undersöka samband mellan ungdomarnas attityder och kön. Efter studiens resultat 

sammanställts framkom det dock inga samband mellan kön och attityder till att söka respektive 

hjälpform. Med hänsyn till detta valde vi att inte redovisa detta i Resultatavsnittet. I övrigt valde vi att 

begränsa bakgrundsfrågorna till ålder och preferens av kommunikationsform.  

     För att kunna jämföra ungdomarnas attityder till de olika hjälpformerna formulerades samma frågor 

och samma eller liknande svarsalternativ till de frågor som gällde kurator som de frågor som gällde 

onlinechatt. Detta resulterade i ett relativt stort antal enkätfrågor. Inräknat icke obligatoriska frågor 

består enkäten av sammanlagt 32 frågor. Fördelen med en fyllig och omfattande enkät är att det dels 
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minskar risken för feltolkningar och dels ökar möjligheten att man mäter samtliga aspekter som man 

avser att mäta med sin studie. Vi fick nämligen tillgång till en stor mängd empiri som förenklade vårt 

arbete med att jämföra ungdomarnas attityder till respektive hjälpform. Det innebar dock även en risk 

för oss då respondenter har en tendens att tröttna om enkäten innehåller alltför många frågor (Bryman, 

2011). Detta visade sig dock inte vara något problem i denna studie då bortfallet var lågt. Enbart tre 

respondenter utav 223 besvarade halva enkäten eller mindre. Majoriteten av resterande respondenter 

besvarade samtliga enkätfrågor. Det är dock möjligt att respondenterna tröttnade och fyllde i enkäten 

utan att läsa frågorna. Detta bortfall är svårt för oss att mäta då vi inte har kännedom om hur 

respektive respondent valde att fylla i enkäten.  

    Samtliga enkätfrågor formulerade vi själva med undantag av frågorna om ungdomarnas upplevelse 

av självstigma vid hjälpsökande hos respektive hjälpform. Dessa frågor/påståenden formulerades med 

hjälp av Self-Stigma of Seeking Help Scale (SSOSH). SSOSH är en beprövad skala som mäter 

individers upplevda självstigma vid hjälpsökande med hjälp av tio påståenden som graderas mellan ett 

till fem (Iowa State University, 2016). Vi valde att använda och/eller inspireras av påståenden från 

SSOSH då vi fann tidigare forskning inom området (Pattyn et al., 2014) som använt begreppet 

självstigma när de undersökte individers attityder till hjälpsökande. Följande påståenden från SSOSH 

valdes ut till enkäten med hänsyn till deras koppling till uppsatsens syfte; “Jag skulle känna mig 

otillräcklig om jag sökte hjälp hos en kurator/via en onlinechatt om jag mådde psykiskt dåligt” och 

“Min syn på mig själv skulle inte ändras om jag sökte hjälp hos en kurator/via en onlinechatt om jag 

mådde psykiskt dåligt”. Övriga påståenden i SSOSH gav inspiration till formulerandet av följande 

enkätfrågor; “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp hos en kurator/via en onlinechatt om jag mådde 

psykiskt dåligt” och “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte hjälp hos en kurator/via 

en onlinechatt om jag mådde psykiskt dåligt”. Syftet med samtliga påståenden var att mäta 

respondenternas eventuella upplevda självstigma vid hjälpsökande hos respektive hjälpform. Detta 

gjordes med hjälp av likertskalor som är ett flerindikatorsmått vilket mäter intensiteten i attityder till 

ett tema eller område (Bryman, 2011). Varje fråga/påstående var graderad från ett till fem där ett stod 

för “Håller inte alls med” och fem stod för “Håller helt med”. Efter att empirin samlats in upptäckte 

vi dock att “Min syn på mig själv skulle inte ändras om jag sökte hjälp via onlinechatt” och “Min syn 

på mig själv skulle inte ändras om jag sökte hjälp hos en kurator” innehöll negationer. Enligt Bryman 

(2011) kan respondenterna lätt förbise negationen inte och därmed missuppfatta frågan. För att inte 

riskera att svaren på dessa felformulerade frågor förvrängde studiens slutgiltiga resultat valde vi att 

exkludera dessa frågor/påståenden från studien. 

    Eftersom enkäten inriktar sig mot ungdomar strävade vi efter att anpassa den efter denna målgrupp. 

Enkäten inleddes med en framsida där kort men tydlig information om uppsatsen och dess villkor stod 

beskrivet. I enkäten ingick dessutom tydliga instruktioner om hur respondenterna skulle besvara olika 

typer av frågor. Vi valde även att inkludera definitionen av psykisk ohälsa, kurator och onlinechatt i 

enkäten eftersom dessa begrepp är centrala i både enkäten och vår övriga studie. I övrigt undveks 
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akademiska och vetenskapliga begrepp i enkäten till förmån för mer lättbegripliga ordval. Vid 

formulerandet av själva frågorna utgick vi från Brymans (2011) regler för formulering av enkätfrågor. 

I enlighet med Brymans (a.a.) regler valde vi exempelvis att undvika långa och flertydiga frågor, 

tekniska uttryck och oklara termer. Vi prioriterade dessutom slutna frågor med bestämda 

svarsalternativ före öppna frågor för att förenkla ifyllningsprocessen. Slutna frågor med bestämda 

svarsalternativ kan dock eventuellt påverka respondenternas uppfattningar och svar. För att minimera 

denna risk valde vi att inkludera svarsalternativet ”Annat” där respondenterna kunde formulera egna 

svar. Vi valde även att exkludera alternativet ”Vet ej” för att undvika att respondenterna överutnyttjade 

detta alternativ. De frågor som var utformade som likertskalor bestod dock av fem olika alternativ för 

att respondenterna skulle kunna kryssa i mittersta rutan vid osäkerhet. 

    Efter att enkäten sammanställts och redigerats av oss skickades den ut till vår handledare för respons 

för att säkerställa att den var lättbegriplig och korrekt utformad. Den skickades även ut till andra 

utomstående personer för ytterligare respons. Efter att respons inkommit från handledare och 

utomstående utfördes ytterligare mindre redigeringar innan enkäten skrevs ut i sin slutgiltiga form.  

 

2.3 Urval och avgränsningar 

Till en början eftersträvade vi att generalisera vår studies resultat till övriga svenska ungdomar. För att 

kunna generalisera en studies resultat krävs det dock ett representativt urval. Ett sådant urval uppnås 

vanligtvis med hjälp av ett sannolikhetsurval där urvalets enheter väljs ut slumpmässigt (Bryman, 2011). 

Det var dock inte möjligt för oss att uppnå ett slumpmässigt urval i denna studie då vi var beroende av 

skolors godkännande för att kunna dela ut enkäter till deras elever. Vi skickade därmed ut förfrågan till 

rektorer vid cirka 30 högstadie- och gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Vi valde att enbart kontakta 

högstadie- och gymnasieskolor då studiens målgrupp är ungdomar mellan 15-20 år. Vi valde att endast låta 

respondenter över 15 år delta i studien med hänsyn till forskningsetiska riktlinjer som kräver målmans 

underskrift för personer under 15 år (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460, 18 §).  

    Fem av de 30 högstadie- och gymnasieskolor vi kontaktade valde att delta i denna studie; tre 

gymnasieskolor och två högstadieskolor. Dessa skolor hade sammanlagt 1600 elever och var alla belägna i 

medelklassområden inom Stockholms län. Studiens respondenter valdes därmed ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) består ett bekvämlighetsurval av personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren. En begränsning med denna typ av urvalsstrategi är att man inte kan 

generalisera resultaten då man inte vet vilken population studien är representativ för. Trots denna 

begränsning kan det enligt Bryman (a.a.) vara acceptabelt att använda denna urvalsstrategi om man genom 

en tillfällighet får möjlighet att samla in data från respondenter som man upplever att man inte tycker sig ha 

råd att missa. Detta upplever vi stämmer väl in på vår studie då vi inte ville missa möjligheten att få så 

många ungdomar som möjligt att besvara vår enkät.  
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    Då studiens respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval hade vi ingen kontroll över vilka 

respondenter som besvarade enkäterna. Totalt inkom svar från 223 respondenter, varav 131 tjejer och 92 

killar. Av dessa 223 respondenter var 132 gymnasieelever och resterande 91 högstadieelever. Majoriteten 

av respondenterna var 15-16 år gamla. Enbart åtta respondenter var 19 år och en 20 år. Vi hade gärna haft 

en större spridning i åldrarna då vi exempelvis hade velat jämföra attityderna till att söka hjälp hos kurator 

och via onlinechatt mellan yngre och äldre ungdomar. Med hänsyn till att attityder kan skilja sig mellan 

olika socioekonomiska områden hade vi även föredragit att skolorna varit belägna i olika socioekonomiska 

områden. Detta var dock inte möjligt för oss att åstadkomma då få skolor hade möjlighet att ta emot oss. 

 

2.4 Datainsamling  

Under vecka 12-14 besökte vi de skolor som godkänt att enkäter delades ut till deras elever. I tre 

skolor delade vi ut enkäterna till ungdomarna i klassrummen och i resterande skolor delade vi ut 

enkäterna till ungdomarna i uppehållsrummen under deras lunchrast. Vid utdelning av enkäterna i 

klassrum fick ungdomarna en kort introduktion om vilka vi var, var vi kom ifrån och syftet med 

studien. Vi berättade att enkäten var frivillig, anonym och tog max 10 minuter att fylla i. All 

information om studien bifogades i ett försättsblad (Bilaga 2) som ungdomarna kunde riva av och 

behålla vid eventuella frågor. De enkäter som delades ut i klassrum samlade vi in vid respektive bänk 

medan de enkäter som delades ut i uppehållsrum lämnades in av ungdomarna i okodade kuvert, vilket 

garanterade fullständig anonymitet. Vi valde att samla in dessa enkäter i kuvert då många ungdomar 

valde att besvara enkäten i rummen intill och kunde på så sätt behålla enkäten privat. 

     Vårt tillvägagångssätt vid datainsamlingen kan till viss del ha medfört en skevhet bland studiens 

respondenter med hänsyn till bland annat deras förkunskaper och tidigare erfarenheter. Denna 

eventuella skevhet kan ha skett till följd av att en stor mängd enkäter delades ut i skolkorridorer där 

ungdomarna passerade under deras lunchrast. Eftersom ungdomarna valde själva om de ville stanna 

och besvara vår enkät kan tidigare erfarenheter, intressen och personlighet ha lockat vissa typer av 

ungdomar att besvara vår enkät. Vid en sammanställning av resultatet kunde vi exempelvis se att 

betydligt fler tjejer hade besvarat enkäterna än killar. Eftersom vi har begränsad bakgrundsinformation 

om respondenterna, samt ingen information om vilka ungdomar som inte valde att besvara vår enkät, 

är det omöjligt för oss att klargöra hur denne eventuella skevhet ser ut eller vad den beror på. Läsaren 

bör dock vara medveten om att det kan vara en viss typ av respondenter som dominerar denna studie.  

 

2.5 Analysmetoder  

Bearbetning av enkätsvaren gjordes med hjälp av datorprogrammet SPSS. Med hänsyn till att denna 

uppsats strävar efter att skapa en översiktlig och jämförande bild över ungdomars attityder till att söka 

hjälp hos två olika hjälpformer vid psykisk ohälsa användes huvudsakligen frekvenstabeller. En 

frekvenstabell uppvisar både antalet personer och den procentuella andelen personer som besvarat 
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olika variabler. De är fördelaktiga att använda då de kan användas vid samtliga typer av variabler 

(Bryman, 2011). I denna studie förenklade de dessutom arbetet med att jämföra ungdomarnas attityder 

till att söka respektive hjälpform då de kunde användas till att skapa stapeldiagram i Excel. Då 

stapeldiagram är förhållandevis enkla att tolka och förstå (a.a.) bidrog de till att skapa en tydligare bild 

över skillnader, och likheter, i ungdomarnas attityder till att söka de olika hjälpformerna.  

     Vi räknade även ut medelvärdet till de frågor i enkäten som var formulerade som påståenden. Syftet 

med detta var att undersöka eventuella skillnader mellan respondenternas svar på påståenden om att 

söka hjälp hos kurator och via onlinechatt. För att undvika att dra felaktiga slutsatser om dessa 

skillnader krävdes det att vi räknade ut om det fanns signifikanta skillnader mellan medelvärdena. 

Detta innebär att man undersöker hur stor sannolikheten är för att de skillnader man fått fram 

uppkommit av en slump. Den statistiska signifikansen kan räknas ut på olika sätt beroende på 

exempelvis typ av variabler. De variabler vi ville jämföra i detta fall var intervallvariabler då avståndet 

mellan samtliga kategorier var lika stort (Bryman, 2011). Respondenterna hade nämligen möjlighet att 

besvara varje påstående genom att ringa in en siffra mellan ett till fem där ett stod för ”Håller inte alls 

med” och fem stod för ”Håller helt med”. I denna studie valde vi därför att använda oss av Paired 

samples t-test då detta test används för att räkna ut signifikanta skillnader mellan två intervall- 

och/eller kvotvariabler. För att kunna använda detta test krävs det dock att skillnaderna mellan de båda 

variablerna är normalfördelade (Eliasson, 2010). Genom att beräkna skillnaden mellan dessa och 

därefter undersöka fördelningen fann vi att skillnaderna mellan samtliga aktuella variabler var 

normalfördelade i denna studie. Det var därmed möjligt för oss att använda oss av Paired samples t-

test för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan aktuella medelvärden. En signifikant 

skillnad ansågs föreligga om testet uppgav ett signifikansvärde som understeg .05. Detta innebär att 

den uppmätta skillnaden beräknas ha uppkommit på grund av slumpen vid mindre än fem gånger på 

100 (Bryman, 2011). Det innebär även att medelvärdena kan anses vara olika med 95 procents 

säkerhetsnivå (Eliasson, 2010).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 18 §) kan forskning 

som inkluderar deltagare under 18 år kräva målsmans underskrift. Detta kan dock förbises om 

respondenten har fyllt 15 år och kan inse vad forskningen innebär för sin del. I sådana fall ska 

respondenten informeras om och samtycka till att delta i forskningen. I denna studie har vi därmed valt 

att enbart lämna ut enkäter till ungdomar som har fyllt 15 år. Vi har baserat våra antaganden om 

respondenternas ålder på den ålder som lärarna uppgett på sina elever samt den ålder ungdomarna 

själva uppgett i enkäten. Ingen ungdom uppgav att den var under 15 år gammal.  

    För att säkerställa att ungdomarna hade tillräckligt med information för att kunna ta ställning till om 

de ville delta eller inte informerades de muntligt och skriftligt om studiens syfte och viktiga etiska 
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principer som berörde dem. De aktuella etiska principer de informerades om var att enkäten var 

frivillig att besvara, att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst, att samtliga respondenter var 

anonyma och att materialet (enkäterna) enbart skulle användas för denna studies ändamål. Därefter 

gav vi ungdomarna möjlighet att själva bestämma om de ville delta eller inte i denna studie. Vid 

utdelning av enkäter i klassrum informerades ungdomarna om att de kunde välja att inte fylla i den 

utdelade enkäten. Syftet med detta var att uppmärksamma ungdomarna på att de inte var tvungna att 

delta i studien. Trots detta kan ungdomarna ha känt press från lärare och klasskamrater att delta då 

enkäten besvarades i lärarens och klasskamraternas närvaro. Vi har dock inte den information som 

krävs för att bedöma om detta skett. Det bör däremot påpekas att samtliga elever i klassrummen valde 

att delta i studien, något som eventuellt tyder på att de kände sig pressade att besvara enkäten.  

    Utöver informationskravet och samtyckeskravet, som nämndes ovan, har denna studie genomförts 

enligt ytterligare två grundläggande etiska principer; konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). I enlighet med konfidentialitetskravet är samtliga respondenter i denna studie 

anonyma. Respondenternas anonymitet garanteras genom att personliga frågor så som namn och 

bostadsort har exkluderats från enkäten. Vi har även valt att inte uppge skolornas namn i studien för att 

ytterligare garantera ungdomarnas anonymitet. Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlas in 

om respondenterna enbart användas för forskningsändamålet (a.a.). Detta innebär att de ifyllda 

enkäterna enbart kommer att användas till denna studie. Materialet som insamlats har dessutom 

behandlats och förvarats med största möjliga varsamhet för att undvika att obehöriga får tillgång till 

det.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet  

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet viktiga redskap för att bedöma kvantitativ forskning. 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet hos en mätning och att den mätningen är korrekt utförd. Trost (2012) 

lyfter fram fyra aspekter som kan påverka reliabiliteten: kongruens, precision, objektivitet och konstans. 

Kongruens innebär att man mäter samma sak i olika frågor. Detta har vi gjort vid mätningen av 

stigmatisering. Fem frågor/påståenden formulerades med hjälp av den beprövade skalan Self-Stigma of 

Seeking Help Scale (SSOSH) för att mäta individers upplevda självstigma. I de avslutande frågorna fick 

respondenterna kryssa i olika påståenden som representerade deras attityder till att söka/inte söka hjälp hos 

respektive hjälpform vid psykisk ohälsa. I dessa frågor har vi påståenden som “Jag skulle skämmas”, “Jag 

skulle känna mig otillräcklig”, “Jag kan vara anonym” och “Jag tycker att det är obehagligt att träffas 

personligen”, vilka kan kopplas till stigmatisering. Den andra aspekten, precision, innebär tydlig 

utformning av enkäten. För att uppfylla denna aspekt anpassades enkäten efter ungdomarna. Ett mindre 

pilottest skickades ut till våra anhöriga för att få en bild av hur frågorna i enkäten uppfattades och att 

frågorna inte kunde misstolkas. Trots detta upptäckte vi, som tidigare nämnt, två påståenden som innehöll 

negationer. Vi valde därmed att utesluta denna fråga ur studien. Den tredje aspekten, objektivitet, innebär i 
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det här sammanhanget att de som kodar och läser in materialet uppfattar och läser in data på samma sätt. 

Detta har vi tagit hänsyn till genom att göra en tydlig mall som vi utgick från när empirin kodades in i 

SPSS. Vi har dessutom följt och använt oss av samma SPSS litteratur. Den fjärde och sista aspekten, 

konstans, tar upp eventuell förändring i undersökningen över tid. Det innebär i vårt fall att det inte ska spela 

någon roll för hur svaret blir om respondenterna besvarar enkäten idag eller imorgon. Konstansen i denna 

studie kan inte garanteras då respondenternas attityder till dessa former av hjälpsökande kan komma att 

ändras beroende på information och erfarenhet de får under tidens gång.  

För att mäta reliabiliteten i en undersökning kan man göra ett så kallat test-retest, vilket innebär att 

gruppen som har blivit testad får testas om på nytt. Det finns dock ett antal problem förknippade med detta 

test. Ett problem är att respondenternas svar vid första testet kan påverka hur de svarar på nästa test 

(Bryman, 2011). Vid vår studie fann vi att 5% av respondenter inte hade kännedom om vad en kurator gör 

och 17% hade inte kännedom om vad en onlinechatt var. Efter vår undersökning skulle samtliga 

respondenter ha kännedom om både kuratorer och onlinechattar, detta skulle kunna påverka deras attityder 

till och eventuellt deras erfarenhet av dessa hjälpformer vid det andra testet. Ett annat problem med test-

retest är att man förutsätter ett statiskt förhållande. Vi anser att tiden mellan testerna kan ha påverkat 

förändringar i respondenternas svar och vi har därmed valt att inte utföra detta test (a.a.). 

     En svårighet med enkäter har varit formulerandet av frågor som mäter det som vi avser att mäta 

med denna studie. Studiens validitet, det vill säga om studien mäter det som den avser att mäta, är 

dock ett viktigt kriterium vid bedömningen av kvaliteten på en forskningsstudie. I denna uppsats har vi 

därför lagt stor vikt vid att formulera frågor som på olika sätt mäter ungdomars attityder till att söka 

hjälp hos kurator och via onlinechatt vid psykisk ohälsa. En grupp individers attityder till ett visst 

fenomen kan dock mätas på olika sätt beroende på ämne och forskarens val av fokus. Eftersom vi 

avsåg att mäta ungdomars attityder till två olika hjälpformer tolkade vi följande områden som 

relevanta att undersöka; erfarenheter av respektive hjälpform, upplevda självstigma vid respektive 

form av hjälpsökande, benägenhet att söka respektive hjälpform och vilka faktorer som påverkade 

respondenternas benägenhet att söka eller inte söka respektive hjälpform. Vi formulerade majoriteten 

av enkätfrågorna själva då vi inte fann någon tidigare enkät vars syfte liknade denna studies. Några av 

enkätfrågorna (påståendena) formulerades dock med inspiration från den beprövade skalan SSOSH 

som mäter individers självstigma vid hjälpsökande (Iowa State University, 2016). Eftersom SSOSH är 

ett beprövat mätverktyg för individers upplevda självstigma ökar det studiens grad av validitet. 

Respondenternas upplevda självstigma vid hjälpsökande hos respektive hjälpform var dock enbart en 

av flera aspekter av ungdomarnas attityder till respektive hjälpform som vi avsåg att mäta med våra 

enkäter. Alltför stor vikt ska därmed inte läggas vid dessa påståenden.  

Extern validitet innebär att studiens resultat går att generaliseras till en annan grupp än den som har 

undersökts. Eftersom denna studies respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval är den inte 

representativ för andra grupper eller kontexter. Detta innebär att denna undersökning har låg extern 
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validitet (Bryman, 2011). Om vi hade haft möjlighet till att uppnå ett slumpmässigt urval hade det 

funnits möjligheter att generalisera resultatet till andra större grupper.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning om centrala aspekter av denna uppsats. Vi börjar med 

att presentera forskning om ungdomars generella attityder till att söka professionell hjälp vid psykisk 

ohälsa och vilka positiva respektive negativa faktorer som uppges kunna påverka ungdomars 

benägenhet att söka professionell hjälp. Därefter redogör vi för forskning om ungdomars attityder till 

att söka hjälp hos kuratorer. Det finns ett relativt begränsat utbud av forskning om ungdomars 

erfarenheter av och attityder till kuratorshjälp i både Sverige och utlandet. De svenska kuratorernas 

arbetsuppgifter inkluderas dock i det internationella begreppet “face-to-face-hjälp” (som vi 

fortsättningsvis kommer att benämna ansikte mot ansikte hjälp) vilket har motiverat oss till att även 

presentera forskning om ungdomars attityder till och erfarenheter av denna generella hjälpform. Efter 

detta presenterar vi tidigare forskning om ungdomars attityder till att söka onlinehjälp vid psykisk 

ohälsa. Begreppet onlinehjälp inbegriper flera olika typer av onlinetjänster, så som onlinechattar, 

informationssidor, onlineterapi och diskussionsforum. Trots att denna uppsats fokuserar specifikt på 

onlinechattar har vi valt att även presentera forskning om övriga onlinetjänster för att skapa en översikt 

över onlinechattars popularitet i förhållande till andra onlinetjänster för personer med psykisk ohälsa.  

 

3.1 Hjälpsökande 

Den tidigare forskningen uppmärksammar både positiva och negativa faktorer som påverkar 

ungdomars benägenhet att söka hjälp vid psykisk ohälsa. I sin litteraturstudie från 2010 sammanfattar 

Gulliver et al. de faktorer som är mest omnämnda inom forskning på området. Inom både kvantitativa 

och kvalitativa studier var stigma och känsla av skam de mest framstående hindren för ungdomars 

benägenhet att söka hjälp vid psykisk ohälsa. En vanlig farhåga var vad andra, inklusive den 

professionella, skulle tänka om ungdomen ifall den sökte hjälp. Det näst vanligaste hindret var tvivel 

kring sekretess och brist på förtroende, tätt följt av svårigheter att identifiera symptom på psykisk 

ohälsa, oro kring hjälppersonalens egenskaper samt tillit till sin egen förmåga att hantera sin psykiska 

ohälsa. Antalet publikationer som nämnde positiva faktorer var betydligt färre än antalet publikationer 

som nämnde hinder mot ungdomars benägenhet att söka hjälp. Samtliga av dessa studier nämnde 

tidigare positiva erfarenheter av att söka hjälp som en viktig positiv faktor. Tidigare positiva 

erfarenheter anses kunna reducera ungdomarnas upplevelse av stigma vid hjälpsökande samt bidra 

med kunskap som underlättar för ungdomen att söka hjälp vid ytterligare tillfällen. Andra vanliga 

faktorer som nämndes i forskningen, och som kan ha positiv påverkan på ungdomars benägenhet att 

söka hjälp, var förtroende för och en positiv relation till hjälppersonalen (a.a.).  

    Rickwood, Deane, Wilson och Ciarrochi (2005) presenterar liknande faktorer i sin studie om 
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ungdomars hjälpsökande beteenden. Utöver tidigare positiva erfarenheter och förtroende för den som 

erbjuder hjälpen nämner författarna socialt inflytande och emotionell intelligens som viktiga faktorer 

som påverkar ungdomars benägenhet att söka hjälp vid psykisk ohälsa. Med emotionell intelligens 

menas förmågan att identifiera och förstå känslor, samt hantera de på ett effektivt sätt. Brist på denna 

typ av intelligens kan hindra ungdomar från att söka hjälp eftersom de saknar de färdigheter som 

krävs. Andra hinder som nämns i Rickwoods et al. (a.a.) studie är negativa förutfattade meningar om 

hjälpsökande och självmordstankar. Enligt studiens resultat är ungdomar med självmordstankar 

mindre benägna att söka hjälp än andra ungdomar. En majoritet av dessa ungdomar uppgav dessutom 

att de inte var villiga eller hade för avsikt att söka någon form av hjälp vid psykisk ohälsa (a.a.).  

    Rickwood et al. (2005) undersökte även ungdomarnas avsikter att söka olika hjälpformer. Enligt 

studiens resultat var den populäraste hjälpkällan vänner, tätt följt av hjälp från familjen. Professionell 

hjälp var en betydligt mindre populär hjälpform bland samtliga av studiens respondenter. Ungdomars 

ovilja att söka professionell hjälp framkommer i flera andra utländska publikationer. I Zachrissons, 

Rödjes och Mykletuns (2006) studie om norska ungdomars hjälpsökande beteenden uppgav enbart 

34% av de ungdomar som led av psykisk ohälsa att de sökte professionell hjälp för sina psykiska 

besvär. I studier från USA (Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi, 2007) och Australien (a.a.) 

uttryckte dessutom cirka en tredjedel av både studiernas respondenter att de önskade hantera sin 

psykiska ohälsa utan professionell hjälp. Enligt Rickwood et al. (a.a.) beror detta huvudsakligen på 

förtrogenhet och tillit. Ungdomar har en starkare tendens att söka hjälp hos sitt informella nätverk 

(vänner, familj etc.) då de redan har en etablerad relation till dessa personer. Den professionella är 

dock vanligtvis okänd för ungdomen, något som var ett problem för respondenternas i Rickwoods et 

al. (2005) studie. Flera av studiens respondenter uppgav att de skulle skämmas eller var för blyga för 

att söka hjälp hos en professionell aktör som de inte kände sedan tidigare. Brist på tillit och kunskap 

om hur man pratar med en främling om personliga problem var andra viktiga orsaker till varför 

ungdomarna inte ville söka professionell hjälp. I en annan studie utförde av Rickwood et al. (2007) 

framkommer det dock att när ungdomar väl söker professionell hjälp föredrar de att besöka 

skolkuratorer och familjeläkare eftersom dessa hjälpkällor är mer välkända för ungdomarna.  

3.2 Kuratorhjälp och övrig ansikte mot ansikte hjälp 

I nuläget finns det ett begränsat utbud av både svensk och utländsk forskning om ungdomars attityder 

till och erfarenheter av att söka hjälp hos kuratorer. Ett fåtal svenska studier har, i olika grad, 

åtminstone berört detta ämne. I Danielssons (2010) avhandling uppgav exempelvis ungdomarna att de 

både hade ett behov av att tala med en vuxen och uppskattade att samtala med professionella inom 

skolan och Elevhälsan. En annan svensk studie som till viss del uppmärksammar ungdomars attityder 

till att söka hjälp hos kuratorer är Falkenberg Kommuns (2011) fokusgruppsstudie om ungdomars syn 

på psykisk hälsa, mobbning, alkohol och tobak. I denna studie uttryckte flera ungdomar att det var 

viktigt att kunna samtala med vuxna vid psykisk ohälsa. Det ansågs exempelvis vara viktigt att kunna 
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vända sig till någon utanför familjen, så som kuratorer eller klassföreståndare, vid problem hemma. 

Majoriteten av ungdomarna uttryckte att de var medvetna om att de kunde vända sig till skolkuratorn 

för hjälp och stöd vid exempelvis psykisk ohälsa. De önskade dock mer informella samtal med vuxna 

där de enbart kunde samtala om vardagliga företeelser (a.a).    

     Inom den internationella forskningen finns det framförallt studier som undersökt ungdomars 

attityder till att söka ansikte mot ansikte hjälp, något som inkluderar kuratorhjälp. Under rubriken 

Hjälpsökande framkom det att ungdomar generellt är negativa till att söka professionell hjälp enligt 

den tidigare forskningen. Vad gäller kuratorhjälp och annan ansikte mot ansikte hjälp kan själva mötet 

med den vuxne avskräcka ungdomen från att söka hjälp. Enligt Löfberg och Aspán (2011) kan en 

anledning till detta vara att ungdomar har föreställningar om att direkta möten med vuxna kan ge 

upphov till att deras integritet går förlorad eller att de vuxna tar över mötet och agerar bortom 

ungdomens kontroll. Annan forskning påstår att det är stigmat kopplat till denna hjälpform som 

hindrar ungdomar från att söka professionell hjälp. Stigma uppges dock huvudsakligen vara kopplat 

till specialistvård för personer med psykisk ohälsa. Skolkuratorn och kuratorn på 

ungdomsmottagningen bör därmed inte upplevas som lika stigmatiserande att besöka (Rickwood, 

2007). 

     Trots ungdomars generellt negativa syn på att söka professionell ansikte mot ansikte hjälp har vi 

funnit studier som visar att ungdomar föredrar att söka denna hjälpform före exempelvis onlinehjälp 

vid psykisk ohälsa. Detta framkom i Horgan och Sweeneys (2010) studie om ungdomars användning 

av Internet för information och stöd vid psykisk ohälsa. En majoritet av deltagarna uppgav även att de 

föredrog att söka hjälp ansikte mot ansikte före onlinehjälp vid psykisk ohälsa. De huvudsakliga 

anledningarna bakom detta uppgavs vara att det är en mer personlig hjälpform och att det är lättare att 

kommunicera på detta sätt samt relatera till sin samtalspartner (a.a.). 

 

3.3 Onlinehjälp  

Det finns tvetydig forskning kring ungdomars attityder till att använda sig av onlinechattar vid psykisk 

ohälsa. En majoritet av forskningen tyder på att ungdomar både är positiva till, och har behov av, olika 

typer av onlinehjälp vid psykisk ohälsa. Horgan och Sweeney publicerade 2010 en studie om 

ungdomars användning av Internet för information och stöd vid psykisk ohälsa. Resultatet visade att 

68% av respondenterna var positiva till att använda Internet som stöd vid psykisk ohälsa. Den 

vanligaste anledningen bakom respondenternas vilja att söka hjälp via Internet var anonymiteten, följt 

av den stora mängd information som finns tillgänglig på Internet och lättillgängligheten. Detta 

överensstämmer med Havas, de Nooijer, Crutzen och Feron (2011) studie där en majoritet av 

respondenterna uppgav att de var positiva till att söka hjälp via onlinechattar vid psykisk ohälsa. De 

främsta anledningarna till detta ansågs vara anonymiteten, att ungdomarna kände sig förtrogna med 

denna kommunikationsform, den personliga kontakten och den omedelbara responsen. Samma resultat 
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framkommer i Kummervolds et al. (2002) studie där en majoritet av respondenterna ansåg att det var 

lättare att diskutera personliga problem online än ansikte mot ansikte. Närmre hälften uppgav 

dessutom att de diskuterade problem online som de inte diskuterar ansikte mot ansikte.  

    Liknande resultat framkommer i en av få svenska studier som utförts på området; Löfberg och 

Aspáns (2011) forskningsrapport “Digitala erbjudanden: Ungas erfarenheter av information, stöd och 

samspel med vuxna online”. Studiens respondenter uppgav att de huvudsakligen söker hjälp och stöd 

via Internet för dess anonymitet som underlättar för dem att samtala om känsliga eller svåra frågor. 

Ungdomarna upplevde att det var lättare att ställa frågor och uttrycka sådant som de annars höll för sig 

själva när de var anonyma. Vissa ungdomar uppgav att det dessutom ökade deras handlingsutrymme 

och kontroll över samtalen (i form av chattar). Tack vare anonymiteten upplevdes onlinechattarna som 

ett öppet forum där deras samtalspartners inte kunde döma ungdomarna i samma grad som vid möten 

ansikte mot ansikte. Anonymiteten ansågs även göra det möjligt för ungdomarna att undvika de 

vuxnas styrande intentioner och försök att involvera sig i ungdomarnas liv utan deras godkännande 

(a.a.).  

    Den tidigare forskningen tyder dock på att ungdomars attityder till onlinehjälp inte är enbart 

positiva. Ett flertal av respondenterna i Horgan och Sweeneys (2010) studie uppgav exempelvis att de 

inte kunde tänka sig att söka hjälp via Internet. Den huvudsakliga anledningen uppgavs vara att de 

föredrog direkta interaktioner med sin samtalspartner. Andra vanliga orsaker var att det ansågs var 

opålitligt, opersonligt och saknade integritet. En majoritet av deltagarna uppgav även att de föredrog 

att söka hjälp ansikte mot ansikte före Internet vid psykisk ohälsa. Dessa resultat överensstämmer med 

Feng och Campbells (2011) studie om relationen mellan ungdomars olika personlighetstyper och 

hjälpsökande online. Författarna fann att samtliga ungdomar, oavsett personlighetstyp, var lika 

obenägna att söka hjälp online. Enligt författarna kunde detta bero på att samtliga ungdomar uppgav 

att de hade bristfällig kännedom om onlinetjänster för personer med psykisk ohälsa. Ungdomarna var 

dock olika positiva till olika onlinetjänster. En majoritet av ungdomarna uppgav att de föredrog att 

söka information på nätet. Den näst mest populära onlinehjälpen var Facebook och MySpace som 

rankades högre än stödgrupper online och diskussionsforum. Enligt Feng och Campbell (a.a.) kunde 

detta förklaras utifrån sociala nätverks privata miljöer som ger användarna större kontroll och 

integritet än stödgrupper online och diskussionsforum som är offentliga och styrs av okända 

moderatorer. 

3.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen tyder på att ungdomar generellt är kritiska till att söka samtliga former av 

professionell hjälp vid psykisk ohälsa. Flera utländska studier uppger att ungdomar tenderar att vilja 

hantera sin problematik själva snarare än söka professionell hjälp. Detta kan bero på flera faktorer så 

som föreställningar om förlorad integritet och risk för stigmatisering. På grund av brist på svensk 

forskning om ungdomars attityder till att söka hjälp hos kuratorer är det dock svårt att generalisera 
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svenska ungdomars attityder till denna hjälpform. Utifrån de fåtal studier som publicerats framställs 

det dock som en relativt betydelsefull resurs för många ungdomar. Flera av studiernas respondenter 

ansåg att det var viktigt att kunna vända sig till någon vuxen utanför familjen och samtala om både 

problem och vardagliga ting. Den internationella forskningen framställer dock ungdomar som relativt 

kritiska till att söka hjälp hos samtliga former av ansikte mot ansikte hjälp med hänsyn till bland annat 

stigma och negativa förutfattade meningar om vad denna hjälp innebär. Trots detta visar Horgan och 

Sweeneys (2010) studie att ungdomar föredrar ansikte mot ansikte hjälp före andra hjälpformer så som 

hjälp via Internet. Studiens respondenter motiverade detta val med hänsyn till att det ansågs vara en 

mer personlig hjälpform samt att det är lättare att kommunicera med och relatera till sin samtalspartner 

genom ansikte mot ansikte hjälp.  

   Den tidigare forskningen om ungdomars attityder till olika former av onlinehjälp är dock tvetydig. 

Medan Feng och Campbell (2011) uppgav att deras respondenter var negativt inställda till att söka 

onlinehjälp vid psykisk ohälsa uppgav andra studier (Horgan & Sweeney, 2010; Kummervold et al., 

2002) att deras respondenter var positivt inställda till denna hjälpform. Dessa studier har dock utförts i 

olika kontexter och med något olika fokus. Onlinehjälp är ett relativt brett begrepp som inkluderar 

flera olika typer av onlinetjänster, så som; onlineterapi, onlinechattar, onlineforum och 

informationssidor. I relation till övriga onlinetjänster uppges onlinechattar vara ett av de mindre 

populära alternativen (Feng & Campbell, 2011). Den utländska forskningen uppger dock flera positiva 

aspekter med denna onlinehjälp. Ungdomarna uppges vara positiva till den anonymitet det erbjuder, 

den omedelbara responsen och förtrogenheten med denna kommunikationsform.  

    Vid bedömning av tidigare forsknings relevans för denna uppsats bör den tidigare forskningens 

specifika kontext och syfte tas i åtanke. Som tidigare nämnts har en stor del av den forskning som 

redovisas i detta kapitel utförts i en annan kontext än den svenska. Studiernas respondenter har 

dessutom varit något äldre än den målgrupp (15-20 år) som varit aktuell i denna studie. En annan 

viktig faktor att ta hänsyn till är de tidigare studiernas syften som har skiljt sig från syftet med denna 

studie. Den tidigare forskningen om både kuratorer och onlinehjälp använder sig dessutom av bredare 

definitioner än de som används i denna uppsats. Med hänsyn till samtliga av dessa faktorer är det inte 

självklart att den presenterade forskningen behöver vara representativ för vår uppsats och dess resultat. 

Vi kommer dock ta hänsyn till den information som framkommit i tidigare forskning och diskutera 

dessa i relation till vårt resultat i Analysavsnittet.  

4. Teoretiska utgångspunkter och verktyg  

Under inledningsfasen av denna studie valde vi att använda oss av stigmatiseringsteorin som teoretisk 

utgångspunkt då tidigare forskning (Gulliver et al., 2010) uppgav att stigma påverkar ungdomars 

benägenhet att söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa. Vi valde därmed att inkludera frågor i 

enkäten som avsåg att mäta respondenternas upplevda självstigma vid respektive form av 
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hjälpsökande. Vid analyserandet av studiens resultat har vi dock utgått från de teorier som vi fann 

relevanta för att förklara det resultat som framkom vid sammanställningen av respondenternas svar. 

Utöver stigmatiseringsteorin har vi valt att använda oss av Thompsons teori om tre typer av 

interaktioner, Giddens definition av tillit samt The social behavioral model som teoretiska verktyg. I 

Analysavsnittet motiverar vi användningen av samtliga ovannämnda teorier samt resonerar kring deras 

betydelse för en teoretisk förståelse av studiens resultat.  

 

4.1 Stigmatiseringsteorin 
Stigma är ett multidimentionellt koncept som består av en blandning av attribut och effekter. Link och 

Phelan (2001) definierar stigma som en process där stämplingar och skapandet av stereotyper bidrar 

till att personer med social makt diskriminerar och separerar individer som skiljer sig från övriga 

medlemmar i samhället. Det finns en mångfald av personliga attribut som kan orsaka stigmatisering av 

en individ. Goffman (2011) delar in stigma i tre huvudsakliga kategorier. Den första kategorin 

inkluderar fysiska missbildningar som är synliga för omgivningen. Den andra kategorin benämns som 

karaktärsstigma och kännetecknas av fläckar på en individs personliga karaktär. Inom denna kategori 

tillhör stigmatisering till följd av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och drogmissbruk. Den 

sistnämnda kategorin benämns som stambetingat stigma och består av stigma till följd av en persons 

nationalitet, etnicitet och/eller religion (a.a.). 

    I Link och Phelans (2001) definition av stigma inkluderar författarna även de stigmatiserades och 

stigmatiserarnas upplevelser och känslomässiga reaktioner under stigmatiseringsprocessen. Enligt 

Goffman (2011) varierar individers upplevelse av stigma beroende på synligheten av deras 

stigmatiserande attribut. Goffman skiljer mellan misskrediterade individer vars stigma är synligt och 

misskreditabla individer vars stigma ännu är okänt eller dolt för omgivningen. 

    Att vara misskrediterad innebär att individen redan är skambelagd på grund av att stigmat är känt 

eller synligt för omgivningen. Dessa individer tvingas därför visa upp och hantera sitt stigma i sociala 

sammanhang. De misskrediterade individerna inkluderar de personer som stigmatiseras till följd av 

synliga attribut så som kön, etnicitet och fysiska funktionshinder (Goffman, 2011). Stigmatiseringen 

av individen inleds med att personens synliga ”deformation” identifieras och uppmärksammas. 

Personen ges därefter en stämpel utifrån sina olikheter, vilket i sin tur associeras med specifika 

stereotyper. Detta ger upphov till ett “vi” och “de” som leder till att individen förlorar sin sociala 

status och diskrimineras av de som inte delar samma stämpel (Link & Phelans, 2001).   

    Motsatsen till att vara misskrediterad är de som är misskreditabla. Att vara misskreditabel innebär 

att individens stigma är dolt för omgivningen vilket försätter individen i en konstant risk att upptäckas, 

och därmed skambeläggas, av sin omgivning. Denna form av stigma inkluderar osynliga stigman så 

som psykisk ohälsa, arbetslöshet och HIV-smitta. En strategi som den misskreditabla ofta tillämpar är 

att kontrollera riskerna genom att dela upp sin värld i en stor grupp människor som personen inte 
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delger någon information till och en liten grupp som personen delger allt till och vars hjälp personen 

sedan förlitar sig på. De individer som personen inte väljer att delge sitt stigma med väljs ut med 

hänsyn till vad som normalt skulle utgöra den största faran mot personen ifråga (Goffman, 2011).  

    Upplevd offentlig stigma och självstigma är två olika former av stigma som kan fördjupa förståelsen 

för stigmatiserade individers val att hemlighålla sitt stigma. Upplevd offentlig stigma avser en persons 

medvetenhet om omgivningens negativa uppfattningar om ens tillstånd. Denna form av stigma kan 

leda till att individer undviker att söka hjälp för sitt problem på grund av rädsla för att diskrimineras 

eller nedvärderas av sin omgivning. Självstigma avser den stigmatiserades internalisering av 

omgivningens uppfattningar om ens tillstånd. Detta bidrar ofta till en känsla av skam, självförakt och 

försämrad självkänsla. I likhet med upplevd offentlig stigma kan denna form av stigma hindra den 

stigmatiserade från att söka hjälp för sitt tillstånd (Pattyn et al. 2014). 

    Upplevd offentlig stigma och självstigma är kopplat till ett flertal olika stigmatiserande attribut. En 

sådan problematik är psykisk ohälsa vilket ingår i Goffmans (2011) kategori karaktärsstigma. Enligt 

denna kategori anses psykisk ohälsa vara en personlig svaghet som därmed ger upphov till att den 

berörda personen stigmatiseras. Individens upplevda offentliga stigma består av dennes medvetenhet 

om omgivningens negativa uppfattningar om psykisk ohälsa, så som svaghet, medan individens 

respons på och internalisering av dessa uppfattningar är det som kallas självstigma. 

 

4.2 Tre typer av interaktioner 

I boken Medierna och moderniteten (2001) beskriver Thompson tre olika typer av interaktioner: 

ansikte mot ansikte interaktion, medierad interaktion samt kvasiinteraktion. Då vi finner att 

kvasiinteraktionen (som utgår från relationer som upprättas genom massmedier) inte är relevant för 

denna studie har vi valt att inte redogöra för den.  

 

4.2.1 Interaktion ansikte mot ansikte  

I denna typ av interaktion utgår Thompson (2001) från att deltagarna är direkt närvarande i tid och 

rum. Deltagarna kan använda sig av deiktiska och utpekande uttryck så som “här”, “nu”, “det här” och 

“det där” för att förmedla sitt budskap och undvika missförstånd. Thompson (a.a.) beskriver 

interaktionen som dialogisk och innefattar ett dubbelriktat flöde av information och kommunikation. 

Genom denna kommunikation kan deltagarna ge och få information från varandra. De kan genom 

symboliska signaler så som ansiktsuttryck och kroppsspråk dessutom förtydliga och tolka budskap 

från varandra. Denna typ av interaktion kan enligt Thompson (a.a.) minska risken för missförstånd och 

feltolkningar mellan deltagarna. Om deltagarna upptäcker signaler som motstrider varandra kan detta 

dock bli ett problem som hotar interaktionens fortsatta existens.  
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4.2.2 Medierad interaktion 

Denna typ av interaktion är i motsats till interaktion ansikte mot ansikte. Den sker exempelvis via 

brev, telefon och Internet där samtalspartnerna befinner sig i olika tid och/eller rum. Eftersom 

deltagarna i interaktionen är i olika tid och rum måste de använda sig av ett begränsat system av 

symboliska signaler och kan på så sätt lättare skapa missförstånd och feltolkningar i 

kommunikationen. Vid kommunikation via exempelvis Internet går man miste om att kunna se och 

läsa av varandras icke-verbala signaler. Detta innebär att det vid medierad interaktion kan vara svårt 

att få en helhetsbild av individen och dess problem. På grund av avsaknaden av symboliska signaler 

tvingas individen skapa förståelse för den andra deltagaren genom egna resurser och erfarenheter av 

exempelvis “Internetspråk” som ofta förekommer vid kommunikation via Internet. Denna typ av 

interaktion får alltså något öppnare karaktär än interaktion ansikte mot ansikte (Thompson, 2001).  

    Trots att denna form av interaktion skiljer sig avsevärt från ansikte mot ansikte interaktioner har de 

åtminstone en viktig likhet. I likhet med interaktioner ansikte mot ansikte kan även medierade 

interaktioner skapa och upprätthålla relationer till andra människor. Det är med andra ord möjligt för 

individer att känna förtroende för andra individer som de fysiskt inte träffat. Detta kallar Thompson 

(2001) för Intimitet på avstånd, vilket medför en möjlighet för individer att uppnå nya former av 

intima relationer via medierade interaktioner. 

 

4.3 Social behavioral model  

Under slutet av 1960-talet grundade Andersen och Newman The social behavioral model i syfte att 

förutse och förklara familjers användning av professionella hälsovårdstjänster. Med tiden valde dock 

författarna att förflytta fokus till individen på grund av svårigheter att utveckla mått på familjenivå 

som tog hänsyn till eventuella variationer inom familjen (Andersen, 1995). Denna modell har även 

utvecklats på andra sätt då den genomgått fyra olika faser sedan 1960-talet. Under senare år har 

exempelvis forskare frångått dess ursprungliga syfte genom att använda modellen vid undersökningar 

av individers användning av sociala tjänster så som professionell hjälp vid psykisk ohälsa (Wacker & 

Roberto, 2014). Pagura, Fotti, Katz och Sareen (2009) använde exempelvis denna modell som ett 

ramverk i sin studie om hur förekomsten av psykiska störningar och självmordsbeteende kunde 

förutsäga individers kontakt med vårdpersonal och upplevda behov. 

    Enligt denna modell kan människors användning av hälsovårdstjänster och sociala tjänster förklaras 

utifrån tre olika aspekter. För det första påverkas människors benägenhet att söka dessa typer av 

tjänster av förbestämda egenskaper så som sociala strukturer (etnicitet, kultur etc.), attityder och 

demografiska aspekter (ålder, kön etc.). Den andra aspekten är individens behov av den aktuella 

tjänsten. Detta inkluderar både individens och den professionellas bedömning av personens behov. För 

det tredje påverkas människors benägenhet att söka dessa tjänster av personliga och samhälleliga 
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faktorer/resurser som möjliggör eller hindrar användningen av dessa tjänster. Det krävs exempelvis att 

tjänsterna är tillgängliga där personen lever, arbetar och/eller går i skola. Dessutom krävs det att 

människor har möjlighet att kunna ta sig till dessa tjänster. Transportmedel, inkomst och väntetider är 

exempel på faktorer som påverkar dessa möjligheter. Slutligen krävs det att människor har kunskap 

och tidigare kännedom om tjänsterna för att de ska kunna söka och utnyttja dem (Andersen, 1995). 

Enligt Andersen (a.a.) spelar samtliga av dessa aspekter roll för en individs benägenhet att söka en viss 

tjänst. Det räcker därmed inte med att individen upplever ett behov av hjälp för att personen ska söka 

en viss hälsovårds- eller social tjänst. I senare versioner av denna modell har den dessutom strävat 

efter att förklara hur tjänsternas utfall i sin tur kan påverka de personliga och samhälleliga 

faktorer/resurser som nämndes ovan, individens benägenhet att fortsätta använda denna tjänst samt 

individens upplevda behov. Detta innebär att positiva utfall resulterar i att individen troligen fortsätter 

använda samma tjänst.  

 

4.4 Tillit 

I boken Modernitetens följder uppger Giddens (1996) att känslor av eller brist på tillit till vissa 

abstrakta system tenderar att vara starkt påverkade av erfarenheter. Ett abstrakt system enligt Giddens 

är expertsystem vilket innefattar kunskap förvaltad av experter. Expertsystem kan hävdas vara särskilt 

viktiga då vi i vår vardag ständigt omges av exempelvis tekniska system som vi förutsätter ska 

fungera. Vi sätter tillit till att experterna har utformat dessa tekniska system så att vi kan använda oss 

av dessa på ett riskfritt sätt. Tilliten till detta abstrakta system förutsätter en relativ omedvetenhet, vi 

reflekterar inte alltid över de problem som kan uppstå i kontakt med exempelvis tekniken. Medveten 

reflektion uppstår istället när vi stöter på problem och systemen inte fungerar så som vi har förväntat 

oss att de skall fungera (Giddens, 1999). I vissa fall kan en individ med dålig erfarenhet och kunskap 

av ett expertsystem som exempelvis sjukvård ge upp sin roll som klient. Detta eftersom individen 

anser att de “experter” som denne har sökt hjälp hos har misslyckats med sitt arbete och kan då 

bestämma sig för att lösa sitt problem på egen hand. I andra fall kan individer med dåliga erfarenheter 

känna uppgivenhet och skepticism som därmed kan orsaka en fullständig losskoppling från hela 

systemet (Giddens, 1996). För att individen ska fortsätta använda ett visst expertsystem krävs det 

därmed någon form av tillit. Vid skapande av personlig tillit krävs det att individen kan öppna sig för 

den andre och att de inblandade parterna visar ett ömsesidigt engagemang. Tillit är dock inte något 

givet utan måste arbetas fram av den andre genom att visa värme och öppenhet (a.a.).    

 

4.5 Summering 

I denna studie har vi utgått från stigmatiseringsteorin som uppger att avvikande attribut så som psykisk 

ohälsa kan ge upphov till att den drabbade individen stigmatiseras (Goffman, 2011). Enligt Goffman 
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(a.a.) har nämligen omgivningen negativa föreställningar om avvikande tillstånd så som psykisk 

ohälsa, vilket kan ge upphov till att den drabbade individen diskrimineras och/eller skambeläggs. 

Individen kan därmed undvika att söka professionell hjälp av rädsla för att omgivningen ska få 

kännedom om personens tillstånd. Med denna studie vill vi därmed undersöka om detta stämmer 

överens med våra egna respondenter.  

     Denna studie undersöker dock även ungdomarnas övriga attityder till att söka hjälp hos kurator och 

via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Enligt den tidigare forskningen (Gulliver et al., 2010) kan nämligen 

ungdomars attityder till olika hjälpformer påverkas av betydligt fler faktorer än stigma. Detta 

framkommer även i studiens resultat som presenteras nedan. Utöver stigmatiseringsteorin valde vi 

därmed att även inkludera The social behavioral model, Thompsons tre typer av interaktioner och 

Giddens definition av tillit som analytiska verktyg. En mer detaljerad förklaring till tillämpningen av 

dessa teorier finns beskrivet i Analysavsnittet som följer efter nedanstående Resultatavsnitt.  

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från enkätundersökningen presenteras i fem olika teman; 

bakgrundsinformation, tidigare erfarenheter av respektive hjälpform, upplevelse av självstigma vid 

respektive hjälpform, attityder till att söka respektive hjälpform samt preferens av hjälpform vid olika 

psykosociala problem. Syftet med denna indelning är att säkerställa att relevant information för 

studiens syfte och frågeställningar redogörs.  

 

5.1 Bakgrundsinformation 

Enkäten besvarades av totalt 223 respondenter. En majoritet av dessa var tjejer med 59% (131 st) av 

respondenterna i jämförelse med 41% (92 st) killar. Som tidigare nämnts var respondenterna 15-20 år 

gamla. Vid en sammanställning av enkäterna framkommer det dock att majoriteten av respondenterna 

var 15-16 år gamla (se tabell 1 nedan). 

 

Tabell 1. Procentuell och numerisk fördelning av respondenternas ålder.  

Ålder Antal Procent 

15 70 31,4% 

16 77 34,5% 

17 41 18,4% 

18 26 11,7% 

19 8 3,6% 

20 1 0,4% 

Totalt 223 100% 
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Vi ville undersöka vilken kommunikationsform respondenterna föredrar. Detta gjordes med hjälp av 

två påståenden; ”Jag tycker om att samtala muntligt” och ”Jag tycker om att chatta (skriftligt)”. 

Dessa påståenden var utformade som likertskalor med värden från ett till fem, där ett stod för ”Håller 

inte alls med” och fem stod för ”Håller helt med”. En klar majoritet höll helt eller delvis med om att 

de tycker om att samtala muntligt med andra. Något färre respondenter höll helt eller delvis med om 

att de tycker om att chatta (skriftligt) med andra. Desto fler var dock neutrala gentemot detta 

påstående. Det påverkades troligen inte av respondenternas tillgång till datorer och/eller Internet då 

samtliga respondenter uppgav att de hade tillgång till egen dator eller mobil med Internetuppkoppling 

hemma. För att förtydliga skillnaderna mellan respondenternas inställningar till de olika 

kommunikationsformerna uträknades ett medelvärde för respektive påstående. Utifrån den tidigare 

nämnda likertskalan från ett till fem framkom det att värdet för de som föredrar att samtala muntligt 

med andra var 4,33 medan värdet för de som föredrar att chatta skriftligt med andra var 3,77. Detta 

innebär att respondenterna i betydligt högre grad höll med om att de tycker om att samtala muntligt än 

att chatta skriftligt. För att kunna uppge om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena eller 

inte genomfördes ett Paired samples t-test (se Metodavsnittet för beskrivning av detta test och 

signifikanta skillnader). Enligt detta test understeg signifikansvärdet .05 (.000) vilket innebär att 

medelvärdena kan anses vara lika med 95 procents säkerhetsnivå.  

    Vid en sammanställning av respondenternas svar framkommer det även att något fler kände till 

kuratorer och deras arbetsuppgifter än onlinechattar. 96% av respondenterna (210 st) uppgav att de 

kände till vad en kurator gör medan 83% (183 st) uppgav att de kände till vad en onlinechatt är.  

 

5.2 Erfarenheter av att söka hjälp hos kuratorer och onlinechattar  

Under denna rubrik redovisas respondenternas erfarenhet av att söka hjälp hos kuratorer och 

onlinechattar vid psykisk ohälsa. En klar majoritet av respondenterna uppgav att de inte hade 

erfarenhet av att ha sökt hjälp hos varken kuratorer eller onlinechattar. Av de respondenter som 

tidigare sökt professionell hjälp för psykisk ohälsa var det betydligt fler som hade sökt hjälp hos 

kurator än via onlinechatt. I diagram 1 framkommer det att 28% (61 st) av respondenterna hade 

erfarenhet av att söka hjälp hos kuratorer och att endast 7% (14 st) av respondenterna hade erfarenhet 

av att söka hjälp via onlinechattar.  
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Diagram 1. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på frågorna “Har du någon gång sökt hjälp hos kurator vid 

psykisk ohälsa?” och “Har du någon gång sökt hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa?”. 

 

Därefter fick de respondenter som hade erfarenhet av hjälpsökande uppge om deras upplevelse av 

hjälpformen var mestadels positiv eller negativ. En klar majoritet av respondenterna uppgav att deras 

upplevelse av respektive hjälpform var mestadels positiv. 81% (47 st) uppgav att deras upplevelse av 

att ha sökt hjälp hos kurator var mestadels positiv medan 85% (11 st) uppgav detsamma om deras 

upplevelse av att ha sökt hjälp via onlinechatt. Respondenterna fick även med egna ord beskriva deras 

positiva och/eller negativa upplevelser av hjälpformerna. De positiva upplevelserna av kuratorhjälp 

var huvudsakligen kuratorns personlighet och bemötande (19 st), att de fick hjälp att med sina problem 

(18 st) och att det var skönt att få prata med någon (11 st). Andra svar var bland annat att de fick tips 

och råd (6 st) och att de blev vidare refererade (2 st). De negativa upplevelserna av kuratorhjälp var 

huvudsakligen att de fick ett dåligt bemötande av kuratorn (13 st), fick inte hjälp med sina problem (8 

st) och att det var svårt att få tid/ont om tid (5 st). Andra svar var bland annat att det var svårt att öppna 

sig och prata om sina känslor (3 st). De positiva upplevelserna av onlinechatt var att de fick hjälp med 

sina problem (5 st), ett bra bemötande vid chatten (5 st) och anonymiteten (3 st). De negativa 

upplevelserna av onlinechatt var att de inte fick hjälp med sina problem (2 st) och att det kändes 

opersonligt (1 st).  

 

5.3 Upplevelse av självstigma vid hjälpsökande hos kuratorer och onlinechattar 

Under denna rubrik redovisas respondenternas svar på de påståenden i enkäten som avsåg att mäta 

deras eventuella upplevda självstigma vid hjälpsökande hos kurator och via onlinechatt. Vi redogör för 

deras svar på följande påståenden; “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp hos kurator/via 

onlinechatt”, “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt” och 

“Jag skulle vara nöjd med mig själv om jag sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt”. Samtliga 
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påståenden var utformade som likertskalor med värden från ett till fem, där ett stod för ”Håller inte 

alls med” och fem stod för ”Håller helt med”. 

 

 

Diagram 2. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på påståendena “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp 

hos kurator vid psykisk ohälsa” och “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa”.  

 

I diagram 2 framkommer det att en majoritet av respondenterna var negativa till påståendena “Jag 

skulle skämmas om jag sökte hjälp hos kurator” och “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp via 

onlinechatt”. Störst andel respondenter uppgav att de inte alls höll med om att de skulle skämmas om 

de sökte hjälp hos varken kurator eller via onlinechatt. Något fler, 44% (99 st) till skillnad från 35% 

(79 st), uppgav att de inte alls skulle skämmas om de sökte hjälp via onlinechatt än via kurator. Övriga 

respondenter var huvudsakligen neutrala till dessa påståenden. Enbart ett fåtal uppgav att de helt höll 

med om att de skulle skämmas om de sökte hjälp hos kurator (6 st, 3%) och via onlinechatt (4 st, 2%). 

För att få en bättre översikt över skillnaderna mellan respondenternas svar uträknades ett medelvärde 

till respektive påstående. När medelvärdet för respektive påstående räknades ut (se tabell 2) framkom 

det att medelvärdet för påståendet att respondenterna skulle skämmas om de sökte hjälp hos 

onlinechatt (1,99) var något lägre än det för kurator (2,14). Detta innebär att respondenterna i något 

högre grad höll med om att de skulle skämmas om de sökte hjälp hos kurator än om de sökte hjälp via 

onlinechatt. För att kunna uppge om det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena eller inte 

genomfördes ett Paired samples t-test (se tabell 2). Enligt detta test översteg signifikansvärdet .05 

(.058) vilket innebär att medelvärdena inte kan anses vara olika med 95 procents säkerhetsnivå. Detta 

innebär att respondenterna till något mindre grad skulle skämmas om de sökte hjälp via onlinechatt än 

hos kurator, men att denna skillnad är för liten för att ett starkt samband ska kunna konstateras.  
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Tabell 2. En jämförelse av medelvärden på de tre påståenden som avser att mäta respondenternas upplevda 

självstigma.  

 

Kurator Onlinechatt T-test 

Antal  Medelvärde Antal   Medelvärde Signifikansvärde 

”Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp hos 

kurator/via onlinechatt” 
223 2,14 223 1,99 ,058 

”Jag skulle känna mig otillräcklig om jag 

sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt” 
221 2,12 223 2,05 ,337 

”Jag skulle känna mig nöjd med mig själv 

om jag sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt” 
222 3,25 220 2,81 ,000 

 

 

 

Diagram 3. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på påståendena “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag 

sökte hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa” och “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp via onlinechatt 

vid psykisk ohälsa”.  

 

Liknande resultat framkom även vid påståendena “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp 

hos kurator” och “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp via onlinechatt”. I diagram 3 

framkommer det att en majoritet av respondenterna inte alls höll med om att de skulle känna sig 

otillräckliga om de sökte hjälp hos varken kurator (85 st, 39%) eller via onlinechatt (87 st, 39%). 

Andra vanliga svar var “Håller delvis inte med” och “Neutral”. Något fler respondenter höll dock 

med om att de delvis eller helt skulle skämmas om de sökte hjälp hos kurator än via onlinechatt. 3% (6 

st) uppgav att de helt höll med om att de skulle skämmas om de sökte hjälp hos kurator och 10% (22 

st) uppgav att de delvis höll med om detta. Samma siffror för onlinehjälp var 2% (4 st) och 9% (20 st). 

Vid jämförelse mellan de olika påståendenas medelvärden (se tabell 2) framkommer det att 

medelvärdet för påståendet att de skulle känna sig otillräckliga om de sökte hjälp hos kurator (2,12) är 
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något högre än det för onlinechatt (2,05). Detta innebär, som tidigare nämnts, att respondenterna i 

något högre grad skulle känna sig otillräckliga om de sökte hjälp hos kurator än om de sökte hjälp via 

onlinechatt. Vid genomförandet av ett Paired samples t-test (se tabell 2) framkom det dock att 

signifikansvärdet översteg .05 (.337) och att medelvärdena därmed inte kan anses vara olika med 95 

procents säkerhetsnivå. Detta innebär att respondenterna i något högre grad skulle känna sig 

otillräckliga om de sökte hjälp hos kurator än via onlinechatt, men att det inte är en signifikant 

skillnad.  

 

Diagram 4. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på påståendena “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv 

om jag sökte hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa” och “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte hjälp 

via onlinechatt vid psykisk ohälsa”. 

 

De två sista påståenden som är relevanta i detta sammanhang är “Jag skulle känna mig nöjd med mig 

själv om jag sökte hjälp hos kurator” och “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte 

hjälp via onlinechatt”. En majoritet av respondenterna var neutrala till dessa två påståenden. I övrigt 

fanns det vissa skillnader mellan deras svar på respektive påstående. Något fler respondenter höll helt 

eller delvis med om att de skulle vara nöjda med sig själva om de sökte hjälp hos kurator än om de 

sökte hjälp via onlinechatt. 35 respondenter (16%) uppgav exempelvis att de helt höll med om att de 

skulle känna sig nöjda med sig själva om de sökte hjälp hos kurator medan enbart 16 respondenter 

(7%) uppgav detsamma vid hjälpsökande via onlinechatt. Något färre respondenter höll därför inte 

med om detta påstående vid kuratorhjälp än vid hjälp via onlinechatt. Vid en jämförelse mellan 

respektive påståendes medelvärden framkom det att medelvärdet för kurator (3,25) var något högre än 

det för onlinechatt (2,81). Detta innebär att respondenterna i betydligt högre grad höll med om att de 

skulle känna sig nöjda med sig själva om de sökte hjälp hos kurator än om de sökte hjälp via 

onlinechatt. Enligt Paired samples t-test (se tabell 2) är dessa skillnader signifikanta då 

signifikansvärdet understeg .05 (.000).  
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5.4 Attityder till att söka hjälp hos kuratorer och onlinechattar 

Under denna rubrik redovisas olika aspekter av respondenternas attityder till att söka hjälp hos kurator 

och via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Vi inleder med att redovisa deras tilltro till respektive 

hjälpforms förmåga att kunna hjälpa de vid psykisk ohälsa. Därefter presenterar vi deras upplevda 

benägenhet att söka respektive hjälpform. Vi avslutar sedan denna del med att redovisa de faktorer 

som respondenterna har uppgett påverkar deras vilja att söka eller inte söka respektive hjälpform. Vi 

inleder med att redovisa de faktorer som påverkar respondenternas vilja att söka och inte söka hjälp 

hos kurator, för att därefter redovisa de faktorer som påverkar deras vilja att söka och inte söka hjälp 

via onlinechatt.  

 

Diagram 5. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på påståendena “Jag tror att en kurator skulle kunna hjälp 

vid psykisk ohälsa” och “Jag tror att en onlinechatt skulle kunna hjälpa mig vid psykisk ohälsa”.  

 

Vid påståendena “Jag tror att en kurator skulle kunna hjälpa mig vid psykisk ohälsa” och “Jag tror 

att en onlinechatt skulle kunna hjälpa mig vid psykisk ohälsa” uppgav respondenterna varierande svar. 

Betydligt fler trodde dock att en kurator skulle kunna hjälpa dem vid psykisk ohälsa, än en onlinechatt. 

15% (33 st) uppgav exempelvis att de helt höll med om att en kurator skulle kunna hjälpa de medan 

enbart 4% (8 st) uppgav detsamma för onlinechatt. En majoritet av de som besvarade påståendet “Jag 

tror att en onlinechatt skulle kunna hjälpa vid mig psykisk hälsa” var neutrala. I övrigt var 

respondenterna mer negativa till detta påstående än påståendet om kuratorns förmåga att kunna hjälpa 

dem. 19% (43 st) höll exempelvis inte alls med om detta påstående, till skillnad från 7% (15 st) som 

inte alls höll med om att en kurator skulle kunna hjälpa dem vid psykisk ohälsa. Dessa skillnader i 

svaren förtydligas vid en jämförelse mellan de olika påståendenas medelvärden. Medelvärdet för 

kurator är 3,36 medan medelvärdet för onlinechatt är 2,61. Detta innebär, som tidigare nämnts, att 

respondenterna i betydligt högre grad tror att en kurator skulle kunna hjälpa dem vid psykisk ohälsa än 

en onlinechatt. Vid genomförandet av ett Paired samples t-test framkom det att signifikansvärdet 

understeg .05 (.000) och att medelvärdena därmed kan anses vara olika med 95 procents säkerhetsnivå. 
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Detta innebär att respondenterna har en betydligt starkare tilltro till att en kurator skulle kunna hjälpa 

de vid psykisk ohälsa än en onlinechatt.  

 

 

Diagram 6. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på frågorna “Skulle du kunna tänka dig att söka hjälp hos 

kurator vid psykisk ohälsa” och “Skulle du kunna tänka dig att söka hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa”.  

 

Enligt diagram 6 skiljer sig respondenternas vilja att söka hjälp hos kurator markant från deras vilja att 

söka hjälp via onlinechatt. En majoritet av respondenterna (164 st, 74%) uppgav att de skulle kunna 

tänka sig att söka hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa, medan 57 respondenter (26%) var negativa till 

detta. Respondenterna uppgav det motsatta vid förfrågan kring om de skulle kunna tänka sig att söka 

hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa. En minoritet (83 st, 38%) uppgav att de skulle kunna tänka 

sig att söka denna hjälpform, medan majoriteten (137 st, 62%) inte skulle kunna tänka sig detta.   
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Diagram 7. Procentuell redogörelse av respondenternas svar på frågan: “Varför skulle du kunna tänka dig att söka 

hjälp hos kurator?” (flera svarsalternativ kunde kryssas i) 

 

I diagram 7 redovisas de svarsalternativ som besvarats av de respondenter som uppgett att de kunde 

tänka sig att söka hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa. Enligt diagrammet är “De är lätta att nå för att 

få hjälp” den vanligaste orsaken till varför de kan tänka sig att söka hjälp hos kurator då 83 utav totalt 

164 respondenter (51%) uppgav detta. Därefter följer “Jag vill träffa den jag samtalar med” (67 st, 

41%), “Jag känner tillit till kuratorer” (61 st, 37%) och “Jag vill samtala med samma person” (56 st, 

34%). Två andra populära svarsalternativ var “Jag gillar att kommunicera muntligt” (49 st, 30%) och 

“Det går snabbt att samtala personligen” (47 st, 29%). Vid en sammanställning av de mest populära 

svarsalternativen framkommer det att lättillgänglighet, det personliga mötet, tillit och den muntliga 

kommunikationen var de vanligaste orsakerna till att respondenterna kan tänka sig att söka denna 

hjälpform. De minst populära svarsalternativen var “Annat” och “Jag skulle känna mig nöjd med mig 

själv” som besvarades av 9 (6%) respektive 16 (10%) respondenter.    
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Diagram 8. Procentuell redogörelse av respondenternas svar på frågan: “Varför skulle du inte kunna tänka dig att söka 

hjälp hos kurator?” (flera svarsalternativ kunde kryssas i) 

 

I diagram 8 redovisas de svarsalternativ som besvarats av de respondenter som uppgett att de inte 

kunde tänka sig att söka hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa. Det svarsalternativ som flest 

respondenter uppgav var “Jag litar inte på denna hjälpform” som 29 utav 57 respondenter (51%) 

uppgett. Därefter är det relativt jämnt mellan flera svarsalternativ, inkluderat; “Annat” (16 st, 28%), 

“Jag skulle skämmas” (12 st, 21%) och “Jag tycker det är obehagligt att träffas personligen” (10 st, 

18%). De som svarat “Annat” uppgav huvudsakligen att de inte tror denna hjälpform skulle kunna 

hjälpa dem (6 st) vilket skulle kunna grupperas under svarsalternativet “Jag litar inte på denna 

hjälpform”. Andra vanliga svar var att de kan få hjälp från andra (3 st) och att de hellre pratar med 

någon närstående (3 st). Sammanfattningsvis var brist på tillit, skam och känsla av obehag vid möten 

ansikte mot ansikte de huvudsakliga orsakerna bakom respondenternas ovilja att söka hjälp hos 

kurator. Det svarsalternativ med minst antal svarande var “De är svåra att nå för att få hjälp” (3 st, 

5%), tätt följt av “Jag känner inte till vad en kurator gör” (4 st, 7%) och “Jag har tidigare negativa 

erfarenheter av det” (4 st, 7%).  
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Diagram 9. Procentuell redogörelse av respondenternas svar på frågan: “Varför skulle du kunna tänka dig att söka 

hjälp via onlinechatt?” (flera svarsalternativ kunde kryssas i) 

 

Vid förfrågan om varför respondenterna kunde tänka sig att söka hjälp via onlinechatt erbjöds liknande 

svarsalternativ som tidigare men med viss variation. I diagram 9 redovisas dessa svarsalternativ. Enligt 

diagrammet var “De är lätta att nå för att få hjälp” den vanligaste faktorn som påverkar deras vilja att 

söka hjälp via onlinechatt då 55 utav 82 respondenter (67%) uppgav detta. Samma svar var vanligast 

vid frågan om varför de skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator. Andra populära svar var; 

“Jag kan vara anonym” (54 st, 66%), “Det är ett diskret sätt att söka hjälp” (52 st, 63%) och “Det 

går snabbt att chatta” (50 st, 61%). Utifrån detta framkommer det att det utöver lättillgängligheten var 

anonymiteten och snabbheten som lockar dessa ungdomar att söka denna hjälpform. De minst 

populära svarsalternativen var; “Annat” (1 person, 1%), “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv” 

(2 st, 2%) och “Jag vill samtala med olika personer” (5 st, 6%).   
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Diagram 10. Procentuell redogörelse av respondenternas svar på frågan: “Varför skulle du inte kunna tänka dig att 

söka hjälp via onlinechatt?” (flera svarsalternativ kunde kryssas i) 

 

I diagram 10 redovisas de svarsalternativ som besvarats av de respondenter som uppgett att de inte 

kunde tänka sig att söka hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Enligt diagrammet var “Jag vill 

träffa den jag samtalar med” den vanligaste orsaken till varför respondenter inte vill söka denna 

hjälpform då 89 utav 138 respondenter (65%) uppgav detta. Därefter följde “Jag litar inte på denna 

hjälpform” som 47% (65 st) av respondenterna uppgivit. Andra populära svar var; “Det tar lång tid 

att chatta” (35 st, 25%), “Jag känner inte till onlinechattar” (29 st, 21%) och “Jag tycker inte om att 

kommunicera skriftligt” (20 st, 15%). Efter en sammanställning av de mest populära svarsalternativen 

framkommer det att bristen på mänsklig kontakt, tillit till och kännedom om onlinechattar samt lång 

tidsåtgång anses vara de huvudsakliga orsakerna bakom respondenternas ovilja att söka hjälp via 

onlinechatt vid psykisk ohälsa. Inga respondenter uppgav att det berodde på att de inte hade tillgång 

till dator/Internet. Andra svar som var mindre populära bland respondenterna var “Jag har tidigare 

negativa erfarenheter av det” (3 st, 2%) och “Jag gillar inte att använda Internet” (4 st, 3%).  

    

5.5 Preferens av hjälpform vid psykosociala problem 

Under denna rubrik redovisas respondenternas preferens av hjälpform vid olika psykosociala problem. 

I diagram 11 presenteras den hjälpform som har föredragits av respondenterna vid de olika 

psykosociala problemen. Enligt diagrammet har en klar majoritet av respondenterna föredragit att söka 

hjälp hos kurator vid de flesta psykosociala problem. De psykosociala problem som flest antal 

respondenter skulle föredra att söka hjälp för hos kurator var nedstämdhet, depression 83% (167 st), 
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oro, ångest 76% (157 st), ätstörningar 76% (149 st) och självmordstankar 67% (143 st). Sexualitet var 

den enda problematik som majoriteten av respondenterna (52%, 103 st) hellre skulle söka hjälp för via 

en onlinechatt än hos en kurator. Det var dock relativt jämnt fördelat mellan hjälpformerna när det 

kom till resterande psykosociala problem så som relationsproblem, alkoholproblem och drogproblem. 

 

 

Diagram 11. Procentuell jämförelse av respondenternas svar på vilken hjälpform de helst skulle vända sig till vid olika 

psykosociala problem. 

 

6. Analys  

I detta avsnitt diskuterar vi enbart det resultat från föregående avsnitt som vi finner intressant med 

hänsyn till studiens syfte. Respondenternas erfarenheter av respektive hjälpform exkluderas från detta 

avsnitt då vi upplever att alltför få respondenter sökt hjälp från respektive hjälpform för att en analys 

av respondenternas svar ska vara relevant. Då enbart 14 respondenter sökt hjälp via onlinechatt blir det 

exempelvis svårt att jämföra och analysera respondenternas olika erfarenheter av respektive hjälpform. 

Vi nämner dock detta resultat under rubriken Slutsatser. I analysen kommer vi därmed att fokusera på 

respondenternas benägenhet att söka respektive hjälpform och vilka faktorer som kan tänkas påverka 

deras benägenhet. I Resultatavsnittet framkom det att majoriteten av respondenterna var positiva till att 

söka hjälp hos kurator medan en majoritet var negativa till att söka hjälp via onlinechatt. 

Respondenterna uppgav varierande svar på varför eller varför inte de skulle kunna tänka sig att söka 

hjälp hos respektive hjälpform. Vissa svar utmärkte sig dock mer än andra. Vid en sammanställning av 

svaren uppfattade vi dock följande faktorer som relevanta för respondenternas attityder till att söka 

hjälp hos kurator och/eller via onlinechatt vid psykisk ohälsa; tillgänglighet och kännedom, tillit, 

kommunikationsform och stigma. Dessa teman analyseras och diskuteras utifrån den tidigare 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
ro

ce
n

t 
%

Kurator Onlinechatt



42 

 

forskning och relevanta teorier som presenterades tidigare i denna uppsats. De teoretiska verktyg vi 

har valt att använda är; Thompsons teori om tre typer av interaktion, stigmatiseringsteorin, Giddens 

definition av tillit och The social behavioral model.  

    Trots att vi valt att använda fyra olika teorier för att förklara och analysera studiens resultat upplever 

vi att samtliga av dessa snarare kompletterar än utesluter varandra. Enligt The social behavioral model 

finns det ett flertal personliga och samhälleliga faktorer som påverkar individers attityder till och 

benägenhet att söka vissa tjänster. Enligt denna modell är tillgänglighet och kunskap exempel på 

sådana faktorer. Även stigma, grad av tillit och kommunikationsform kan anses kunna inkluderas till 

dessa faktorer då en av grundarna till modellen (Andersen, 1995) uppgett att fler faktorer än de han 

själv uppgett kan inkluderas i modellen. Stigma skulle exempelvis kunna beskrivas som en samhällelig 

förhindrande faktor då samhälleliga värderingar och fördomar hindrar vissa individer från att söka 

professionell hjälp. För en djupare förståelse för denna process och varför olika hjälpformer upplevs 

vara olika stigmatiserande att söka har vi valt att använda oss av stigmatiseringsteorin. Det andra 

temat, respondenternas grad av tillit, skulle kunna beskrivas som både en personlig och samhällelig 

faktor då både egna upplevelser och tjänsters organisering kan påverka individers grad av tillit till 

respektive hjälpform. För en djupare förståelse för respondenternas olika grad av tillit till respektive 

hjälpform har vi tagit hjälp av Giddens definition av tillit som teoretiskt verktyg. Det tredje temat, 

kommunikationsform, skulle kunna beskrivas som en personlig möjliggörande och/eller förhindrande 

faktor då olika individer föredrar olika kommunikationsformer. För att kunna analysera detta teoretiskt 

har vi använt oss av John B. Thompsons teori om tre olika typer av interaktioner. Tillgänglighet och 

tidigare kännedom har vi dock valt att enbart analysera utifrån den The social behavioral model då 

dessa faktorer redan ingår i denna modell.  

 

6.1 Tillgänglighet och tidigare kännedom  

Den faktor som flest respondenter uppgett påverkar deras attityd till att söka hjälp hos både kurator 

och via onlinechatt är lättillgänglighet. Enligt The social behavioral model är tillgänglighet en av flera 

samhälleliga faktorer som både möjliggör och bidrar till att individer söker och använder specifika 

tjänster. Det är med andra ord nödvändigt att individen upplever att tjänsten finns tillgänglig i det 

område där individen bor, arbetar och/eller går i skola för att individen ens ska vara benägen att söka 

denna tjänst (Andersen, 1995). Kuratorer är vanligtvis lättillgängliga för framförallt ungdomar med 

hänsyn till att de håller till i bland annat skolor. Alla skolor har dock inte tillgång till kuratorer 

dagligen. Vissa kuratorer är dessutom svåra att få tid hos på grund av hög arbetsbelastning 

(Akademikerförbundet SSR, 2016). Trots detta uppgav enbart tre respondenter att “De är svåra att 

nå” påverkade deras ovilja att söka hjälp hos kurator. I enlighet med The social behavioral model kan 

denna brist på tillgänglighet ha negativ påverkan på respondenternas attityder till att söka denna 

hjälpform. I denna studie upplevde dock majoriteten av respondenterna att svenska kuratorer är relativt 
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tillgängliga. I den tidigare forskning som presenterats i denna uppsats lyftes dock tillgänglighet inte 

fram som varken en möjliggörande eller förhindrande faktor för ungdomars benägenhet att söka hjälp 

ansikte mot ansikte. Detta behöver dock inte betyda att det inte haft relevans för dessa studiers 

respondenters attityder till att söka en viss hjälpform. Med hänsyn till att olika hjälpformers 

tillgänglighet troligen skiljer sig mellan olika länder till följd av exempelvis olika ekonomiska 

förutsättningar och prioriteringar är det dock inte relevant för denna studie att jämföra hur 

respondenternas syn på hjälpformers tillgänglighet skiljer sig mellan studier utförda i andra länder.  

     Onlinechattar kan däremot upplevas vara lättillgängliga i Sverige och övriga länder med hög 

tillgång till Internet då de inte begränsas av tid och rum (Thompson, 2001). Detta överensstämmer 

med Horgan och Sweeneys (2010) irländska studie där lättillgänglighet uppgavs vara en av de främsta 

anledningarna till respondenternas positiva attityder till att söka hjälp via Internet vid psykisk ohälsa. 

Trots detta uppgav ett flertal (19 st) respondenter i denna studie “De är svåra att nå” som orsak till 

varför de inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp via denna hjälpform. Eftersom betydligt färre 

respondenter kände till vad en onlinechatt är än en kurator kan okunskap ha påverkat respondenternas 

förståelse av onlinechattars tillgänglighet. Relativt många respondenter uppgav dessutom “Jag vet inte 

vad en onlinechatt är” som orsak till varför de inte skulle kunna tänka sig att söka denna hjälpform. 

Detta överensstämmer med The social behavioral model som uppger att okunskap och brist på 

kännedom är viktiga personliga faktorer som påverkar individers benägenhet att söka och använda en 

viss tjänst (Andersen, 1995). Feng och Campbell (2011) kom dessutom fram till liknande resultat i sin 

studie om relationen mellan australiska ungdomars olika personlighetstyper och hjälpsökande online. 

Majoriteten av studiens respondenter uppgav att de inte var benägna att söka hjälp online vid psykisk 

ohälsa till följd av bland bristfällig kännedom om onlinetjänster för personer med psykisk ohälsa.  

 

6.2 Tillit 

Vid en sammanställning av studiens resultat framkom det även att tillit är en viktig faktor som både 

kännetecknar och påverkar respondenternas attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt 

vid psykisk ohälsa. I Resultatavsnittet framkom det att respondenterna generellt känner låg tillit till 

respektive hjälpform. “Jag litar inte på denna hjälpform” var det vanligaste svaret på varför 

ungdomarna inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator och det näst vanligaste svaret på 

varför ungdomarna inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp via onlinechatt. Detta överensstämmer 

med Rickwoods et al. (2005) studie där låg tillit uppgavs vara en av de faktorer som hade störst 

betydelse för respondenternas ovilja att söka hjälp hos professionella aktörer. Enligt Rickwood et al. 

(a.a.) beror detta på att ungdomar känner lägre tillit till personer de inte har en relation till sedan 

tidigare. Trots att kuratorer och onlinechattar skiljer sig i flera avseenden har de båda gemensamt att 

de består av professionella aktörer som, till en början, är främmande för ungdomen. Enligt Giddens 

(1996) är det mindre troligt att en individ känner tillit till en främmande individ då det tar tid, 
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engagemang och ömsesidig respons för att kunna bygga upp tillit till en annan person. Den personliga 

tillit ungdomar ofta har till sina nära och kära är, med andra ord, något som har byggts upp under en 

längre tid. Det kan därmed vara svårt för ungdomar att till en början känna samma typ av tillit till en 

främmande professionell person som denne måste vara personlig med och våga vara öppen med sin 

problematik för. Är personen okänd för ungdomen kan det dessutom upplevas som skrämmande och 

obehagligt att samtala om sin psykiska ohälsa (Rickwood et al., 2005). Detta stöds av det faktum att 

“Jag tycker det är obehagligt att träffas personligen” var det fjärde mest populära svaret på varför 

respondenterna inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator. Även onlinechattar kan upplevas 

som skrämmande, obehagliga och/eller främmande då ungdomen inte kan se personen den chattar 

med.  

    Studiens respondenter uppgav dock högre tillit till kuratorer än onlinechattar. 61 st (37%) uppgav 

“Jag känner tillit till kuratorer” på frågan varför de skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator 

jämfört med 16 st (7%) som uppgav “Jag känner tillit till onlinechattar” på frågan om varför de 

skulle kunna tänka sig att söka hjälp via onlinechatt. Enligt Giddens (1996) kan en individs grad av 

tillit till en professionell påverkas av dåliga erfarenheter. Det kan exempelvis ge upphov till att 

individen känner uppgivenhet och skepticism och därmed väljer att ta avstånd från denna hjälpform. 

Enligt tidigare forskning (Gulliver et al., 2010) kan däremot positiva erfarenheter reducera ungdomars 

upplevelse av stigma vid hjälpsökande samt bidra med kunskaper som underlättar för ungdomen att 

söka hjälp vid ytterligare tillfällen. Detta kan förklara varför respondenterna generellt hade större tillit 

till kuratorer då fler respondenter hade positiv erfarenhet av att söka hjälp hos kurator. Detta kan även 

förklaras utifrån The social behavioral model vars senare versioner har strävat efter att förklara hur 

tjänsters utfall kan påverka exempelvis individers benägenhet att fortsätta söka och använda tjänsten. 

Modellen menar, i likhet med Giddens, att positiva utfall resulterar i att individen troligen fortsätter 

använda samma tjänst (Andersen, 1995).  

    Tillit kan även påverkas av den tidigare kännedomen respondenterna har om hjälpformerna. 

Betydligt fler respondenter uppgav att de kände till vad en kurator gör än vad en onlinechatt är. Detta 

är inte överraskande då onlinechattar, för ungdomar med psykisk ohälsa, är ett relativt nytt fenomen 

jämfört med professionell hjälp ansikte mot ansikte. Denna okunskap kan ha negativ påverkan på 

respondenternas tillit till onlinechattar då de inte har full kännedom om vad de innebär och hur de går 

till (Feng & Campbell, 2011). Denna ovisshet kan därmed ha negativ påverkan på deras tillit till denna 

hjälpform. Betydligt färre respondenter trodde exempelvis att en onlinechatt skulle kunna hjälpa de vid 

psykisk ohälsa än en kurator.  

    Enligt Rickwood et al. (2005) kan stigma vara ytterligare en anledning till att ungdomar upplever 

brist på tillit till professionella aktörer. Av rädsla för att ett brott mot sekretessen ska ske, och därmed 

avslöja personens tillstånd och ge upphov till att denne stigmatiseras, väljer personen att förhålla sig 

kritiskt mot professionella. Detta styrks till viss del av Goffmans (2011) stigmatiseringsteori. Enligt 

Goffman (a.a.) ger denna rädsla upphov till att individen delar upp sin värld i två grupper. En större 



45 

 

grupp människor som individen inte delger sin problematik till och en mindre grupp som individen 

väljer att delge sin problematik till och vars hjälp individen sedan förlitar sig på. Dessa personer väljs 

ut med hänsyn till vad som förväntas utgöra den lägsta faran mot individen ifråga (a.a.). Enligt 

Rickwoods et al. (2005) studie är vänner och familj de aktörer som ungdomar upplever utgör lägst 

fara. I denna studie har vi dock valt att enbart jämföra ungdomars attityder till att söka olika typer av 

professionella hjälpformer. Det är tänkbart att respondenterna upplever olika grad av tillit till dessa två 

hjälpformer då den ena utgör en högre risk eller fara än den andra. Onlinechattar kan påstås utgöra en 

lägre fara för ungdomen då individen kan vara anonym och därmed utsätter sig för lägre risk att 

identifieras. Detta överensstämmer med Löfberg och Aspáns (2011) studie där en mängd respondenter 

uppgav att onlinechattars anonymitet underlättade för dem att samtala om känsliga frågor. Denna tes 

motbevisas dock i denna studie då betydligt fler respondenter uppgav att de inte litade på onlinechattar 

än kuratorer. Det är därmed mer troligt att brist på kännedom och tidigare relation till hjälpformen 

påverkar respondenternas olika grad av tillit till kuratorer och onlinechattar, åtminstone i detta fall. 

Andra orsaker skulle även kunna vara möjliga.  

 

6.3 Kommunikationsform  

En annan viktig faktor som har betydelse för respondenternas attityder till att söka hjälp hos kurator 

och via onlinechatt är kommunikationsform. I resultatavsnittet framkom det att muntliga samtal var 

den överlägset mest populära kommunikationsformen bland studiens respondenter. En majoritet av 

respondenterna var dessutom positiva till att söka hjälp hos kurator där mötet sker ansikte mot ansikte 

samt negativa till att söka onlinechatt där samtalspartnerna befinner sig i olika rum. Trots att 

respondenterna uppgav varierande svar framkom det tydligt att kommunikationsformen hade betydelse 

för detta ställningstagande. Vid förfrågan kring varför respondenterna skulle kunna tänka sig att söka 

hjälp hos kurator var “Jag vill träffa den jag samtalar med” och “Jag gillar att kommunicera 

muntligt” några av de mest populära svarsalternativen. Denna bild förstärks ytterligare vid en 

jämförelse med svaren på varför ungdomarna inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp via onlinechatt. 

En klar majoritet av respondenterna uppgav att den huvudsakliga anledningen var att de vill träffa den 

de samtalar med.  Liknande resultat framkom i Horgan och Sweeneys (2010) studie där en majoritet av 

respondenterna föredrog att söka hjälp ansikte mot ansikte före onlinehjälp då de sökte en personlig 

hjälpform. De ansåg dessutom att det är lättare att kommunicera och relatera till sin samtalspartner 

genom denna kommunikationsform. Det bör dock påpekas att denna studie undersökte 

respondenternas attityder till flera olika typer av onlinetjänster för personer med psykisk ohälsa, inte 

enbart onlinechattar. Detta bör tas i åtanke då denna studies respondenter kan ha haft en annan 

onlinetjänst i åtanke än onlinechattar vid besvarandet av studiens frågor.  

    Respondenternas positiva attityd till att söka hjälp hos kurator i och med att mötet sker ansikte mot 

ansikte skulle kunna förklaras utifrån Thompsons teori om tre typer av interaktioner. Enligt Thompson 
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(2001) är samtal ansikte mot ansikte en populär kommunikationsform eftersom symboliska signaler 

och deiktiska uttryck minskar risken för missförstånd och feltolkningar. Det är dessutom lättare att 

föra samtal med en individ ansikte mot ansikte då man genom ansiktsuttryck och kroppsspråk kan 

förtydliga det budskap man vill föra fram. Det blir även lättare att tolka budskap från individen genom 

denna typ av interaktion. Att respondenterna föredrar denna kommunikationsform kan även bero på 

traditioner, då social interaktion främst har varit muntliga till sin natur (a.a.).  

    Thompsons teori kan även användas för att förklara den höga andel respondenter som var negativa 

till att söka hjälp via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Enligt Thompson (2001) finns det brister med 

denna typ av kommunikationsform som kan ha negativ påverkan på samtalet mellan två individer. 

Man går exempelvis miste om att kunna se och läsa av varandras icke-verbala signaler då samtalet 

sker i olika rum. För den professionella kan det innebära svårigheter att skapa en helhetsbild av 

samtalspartnerns och dess problematik. Det kan dessutom innebära svårigheter för ungdomen att tolka 

den professionella utan kroppsspråk etc.  

    Ett flertal respondenter var dock positiva till att söka hjälp via onlinechatt trots de brister som denna 

kommunikationsform medför. “Jag kan vara anonym” var ett av de mest populära svaren på frågan 

“Varför skulle du kunna tänka dig att söka hjälp via onlinechatt?”. Den uppskattade anonymiteten 

överensstämmer med tidigare studier från Horgan och Sweeney (2010), Havas et al. (2011) och 

Löfberg och Aspán (2011). I samtliga studier uppgav respondenterna att anonymiteten var den främsta 

anledningen till att de sökte onlinehjälp. I Löfberg och Aspáns (2011) studie uppgav respondenterna 

exempelvis att de framförallt uppskattade anonymiteten med onlinechattar eftersom det underlättade 

för dem att samtala om känsliga och svåra frågor. Detta tyder på att hemlighållandet av individens 

identitet i vissa fall överväger de nackdelar som denna kommunikationsform i övrigt medför. Andra 

vanliga svar var “De är lätta att nå för att få hjälp” och “Det går snabbt att chatta”. Den medierade 

interaktionen gör det möjligt för respondenterna att snabbt söka hjälp då individens kommunikation 

med professionella inte är begränsad av tid och rum. Det kan dessutom anses gå snabbare att chatta då 

den medierade interaktionen, till skillnad från ansikte mot ansikte interaktioner, gör det möjligt för 

individen att slippa tänka på icke-verbala signaler och att tolka samtalspersonens signaler och 

kroppsspråk (Thompson, 2001).  

   

6.4 Stigma  

Trots att muntlig kommunikation var den överlägset mest populära kommunikationsformen uppgav en 

relativt stor mängd respondenter (57 st) att de inte kunde tänka sig att söka hjälp hos en kurator vid 

psykisk ohälsa. Av dessa uppgav flest antal att de inte litade på denna hjälpform. En stor mängd 

respondenter uppgav även att de skulle skämmas och/eller känna sig otillräckliga om de sökte hjälp 

hos kurator. Dessa svarsalternativ tyder på att det finns ett stigma kopplat till att söka denna hjälpform 

vid psykisk ohälsa. 
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    Enligt Goffman (2011) är psykisk ohälsa i sig ett stigmatiserande attribut till följd av att den 

drabbade individen avviker från omgivningens förväntningar och därmed upplevs som icke-normal. 

Goffman (a.a.) tillägger dock att avvikande attribut, så som psykisk ohälsa, inte behöver vara 

stigmatiserande för alla individer. För andra kan ett sådant attribut fungera som en bekräftelse på 

personens fulla grupptillhörighet, så som tillhörigheten till en förening för personer som lider av 

psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet tillhör dock i normalfallet 

inte denna grupp av individer. Utifrån detta vill vi därför påstå att psykisk ohälsa kan vara 

stigmatiserande för många ungdomar.  

    En individs psykiska ohälsa behöver dock inte vara synlig för omgivning. I sådana fall är individen 

misskreditabel enligt Goffman (2011). Vid hjälpsökande hos en professionell aktör som kan iakttas av 

andra, i till exempel skolmiljön eller på en ungdomsmottagning där kuratorer arbetar, kan dock 

individens psykiska ohälsa bli uppenbar för andra. Individen blir då misskrediterad vilket resulterar i 

att omgivningen kan tillskriva individen en virtuell (skenbar) identitet som inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med personens faktiska sociala identitet. En misskrediterad individ kan dessutom 

utsättas för straff av sin omgivning så som diskriminering och nedsättande kommentarer (a.a.). Av 

rädsla för dessa följder kan individen försöka hemlighålla sin psykiska ohälsa för sin omgivning 

genom att dels hålla tyst om det och dels undvika att söka hjälp hos exempelvis kuratorer där det finns 

en risk att omgivningen kan få kännedom om personens tillstånd.  

    I vissa fall kan det dessutom räcka med att individen är medveten om omgivningens negativa 

uppfattningar om ens tillstånd, i detta fall psykisk ohälsa, för att den ska uppleva sig stigmatiserad och 

därmed undvika att söka hjälp. Denna form av stigmatisering kallas upplevd offentlig stigma (Pattyn et 

al., 2014). En individ kan dock vara medveten om omgivningens negativa stereotyper kring ens 

tillstånd utan att uppleva sig stigmatiserad. Enligt tidigare forskning (a.a.) krävs det att individen 

internaliserar dessa negativa uppfattningar från omgivningen för att ett stigma ska uppstå. Den 

stigmatiserade individens internalisering av omgivningens uppfattningar om ens tillstånd kallas 

självstigma. Denna form av stigma ger upphov till negativa känslor så som skam, självförakt och 

försämrad självkänsla hos den stigmatiserade individen. I denna uppsats avsåg vi att mäta 

respondenternas upplevda självstigma vid respektive hjälpform med hjälp av ett par påståenden som 

skulle graderas från 1-5. Dessa påståenden formulerades med hjälp av Self-Stigma of Seeking Help 

Scale (SSOSH) som är en skala som mäter just individers upplevda självstigma vid hjälpsökande. De 

påståenden som presenterades i resultatavsnittet var; “Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp hos 

kurator/via onlinechatt”, “Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp hos kurator/via 

onlinechatt” och “Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte hjälp hos kurator/via 

onlinechatt”.  

    I resultatavsnittet framkommer det att respondenterna uppgav relativt lågt värderade svar på de två 

förstnämnda påståendena samt något högre värderade svar på det sista påståendet. Detta innebär, enligt 

respondenternas egna uppgifter, att de inte skulle uppleva någon högre grad av självstigma om de 
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sökte hjälp hos varken kurator eller via onlinechatt. Detta överensstämmer dock inte med de faktorer 

som respondenterna uppgav påverkade deras ovilja att söka hjälp hos kurator. Som tidigare nämnts var 

“Jag skulle skämmas” och “Jag skulle känna mig otillräcklig” två av de mest populära svaren. Det 

bör dock påpekas att det var en minoritet av respondenterna (26%) som uppgav att de inte skulle 

kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator vid psykisk ohälsa. Det innebär att upplevd självstigma 

möjligtvis existerar bland de individer som inte skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos kurator, men 

inte hos övriga respondenter vilket motsvarar majoriteten av de ungdomar som besvarade enkäten. 

    I den tidigare forskningen framhävdes stigma som en betydligt viktigare påverkande faktor för 

ungdomars attityder till att söka professionell hjälp än vad som framkom i denna studie. Enligt 

Gulliver et al. (2010) uppgavs stigma till och med vara den faktor som huvudsakligen hindrade 

ungdomar från att söka professionell hjälp. Denna skillnad i resultat kan bero på flera faktorer. För det 

första kan denna studies respondenter ha känt sig manade att uppge oriktiga uppgifter vid känsliga 

frågor då de fyllde i enkäterna i klasskamraters närhet. Vissa respondenter kan därmed ha undvikit att 

medge att de skulle skämmas om de sökte en viss hjälpform. För det andra kan just denna 

respondentgrupp ha skiljt sig avsevärt från de respondentgrupper som de övriga studierna baserades 

på. Som tidigare nämnts bestod denna studies respondenter av svenska ungdomar i 

Stockholmsområdet mellan 15-20 år. Övriga studier genomfördes dock i en utländsk kontext och med 

både äldre och fler respondenter än denna studie.   

    I denna studie upplevde dock respondenterna något högre grad av stigma vid hjälpsökande hos 

kurator än via onlinechatt. Vid en jämförelse mellan medelvärdena för påståendena “Jag skulle 

skämmas om jag sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt” och “Jag skulle känna mig otillräcklig om 

jag sökte hjälp hos kurator/via onlinechatt” framkommer det exempelvis att medelvärdena för kurator 

är något högre än medelvärdena för onlinechatt. Det bör dock tilläggas att dessa skillnader inte var 

signifikanta enligt Paired samples t-test. Detta tyder på att respondenterna endast till viss del skulle 

uppleva en högre grad av självstigma vid hjälpsökande hos kurator än via onlinechatt. Detta 

överensstämmer med den tidigare presenterade informationen om stigmatisering. Onlinechatt är en 

betydligt mer diskret hjälpform än kurator med hänsyn till möjligheten att vara anonym vid chattandet. 

Vid förfrågan kring varför respondenterna skulle kunna tänka sig att söka hjälp via onlinechatt 

uppgavs just dessa anledningar som några av de viktigaste. Det mest populära svarsalternativet var 

“De är lätta att nå för att få hjälp”, tätt följt av “Jag kan vara anonym” och “Det är ett diskret sätt 

att söka hjälp”. Detta överensstämmer med både Horgan och Sweeneys (2010) och Havas et al. (2011) 

studier där anonymiteten var en av huvudanledningarna till respondenternas positiva attityder till 

denna hjälpform. I och med anonymiteten behöver inte individen känna sig orolig över att dennes 

identitet och tillstånd kommer bli känd bland dennes omgivning. Motsatsen till detta är kuratorhjälp 

där individen möter den professionella ansikte mot ansikte. Denna hjälpform är därför inte lika diskret 

som onlinechattar, vilket ökar risken att någon bekant får kännedom om att personen sökt hjälp. Enligt 

Rickwood et al. (2007) är dock stigma vid hjälpsökande huvudsakligen kopplat till specialistvård för 
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personer med psykisk ohälsa. Skolkuratorn och kuratorn på ungdomsmottagningen bör därmed inte 

upplevas som lika stigmatiserande att besöka. Eftersom vi inte valt att undersöka ungdomarnas 

attityder till övriga ansikte mot ansikte hjälpformer (så som specialistvården) är det omöjligt för oss att 

bedöma om våra respondenter skulle uppleva ett högre stigma vid olika ansikte mot ansikte 

hjälpformer. I denna studie upplever vi dock inte att det är relevant att undersöka. 

    En annan potentiellt avskräckande faktor med kuratorhjälp är att individens identitet vanligtvis är 

känd för kuratorn. Privat information så som namn och kontaktuppgifter är exempelvis tillgängligt för 

skolkuratorer då ungdomarna är elever på skolan. Liknande tankegångar framkommer i Löfberg och 

Aspáns (2011) studie där flera respondenter uppgav att de uppskattade onlinechattar eftersom de 

upplevde att deras samtalspartners inte kunde döma de i samma grad som vid möten ansikte mot 

ansikte. Detta indikerar att det inte enbart är individens omgivning som kan få personen att uppleva sig 

stigmatiserad vid professionellt hjälpsökande för psykisk ohälsa. Den professionella aktören kan själv 

bidra till att individen upplever sig stigmatiserad genom sitt bemötande och reaktioner på det personen 

uppger. Eftersom kroppsspråk och andra icke-verbala signaler spelar stor roll i detta (Thompson, 

2001) handlar det framförallt om möten där ungdomen möter den professionella ansikte mot ansikte. 

Denna tes bekräftas till viss del av ungdomarnas svar på varför de inte skulle tänka sig att söka hjälp 

hos kurator då det fjärde mest populära svarsalternativet var “Jag tycker det är obehagligt att träffas 

personligen”.  

    Till följd av att det kan upplevas som obehagligt och stigmatiserande att träffas ansikte mot ansikte 

kan ungdomarna vara mer eller mindre benägna att samtala om olika psykosociala problem/frågor med 

kuratorer. Olika problem kan nämligen upplevas som olika känsliga och stigmatiserande att samtala 

med andra om då vissa attribut är mer stigmatiserande än andra. Enligt Goffman (2011) kan 

exempelvis synliga stigmatiserande attribut vara mer stigmatiserande än osynliga sådana då de 

förstnämnda både inkluderar reaktioner från omgivningen och individens egna reaktioner på att 

tillhöra en stigmatiserad grupp. I resultatavsnittet framkom det att en majoritet av respondenterna 

föredrog att söka hjälp hos kurator vid samtliga psykosociala problem/frågor förutom en; sexualitet. 

Det var dessutom jämnt mellan de som föredrog kurator och de som föredrog onlinechatt vid 

relationsproblem samt alkohol- och drogproblem. Enligt Goffman (2011) är homosexualitet, 

alkoholism och drogproblem typiska exempel på fläckar på den personliga karaktären som 

omgivningen kan uppfatta som avvikande och onaturliga. På grund av dessa avvikande attribut 

upplevs individen inte leva enligt de normer som genomsyrar samhället. Personen kan därmed utsättas 

för bestraffningar och tillskrivandet av en ny identitet som inte överensstämmer med individens 

faktiska sociala identitet. Alkohol- och drogproblem kan dessutom upplevas vara mer synliga än 

resterande psykosociala problem då alkohol- och drogkonsumtion medför synliga bieffekter. Enligt 

Goffman (a.a.) är individen därmed mer utsatt för stigmatisering än om problematiken var osynlig, 

något som kan resultera i att individen föredrar en mer anonym hjälpform. Alkohol- och drogproblem 

kan dessutom anses vara känsliga att samtala om eftersom de kan medföra att ungdomen tvingas att 
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söka ytterligare hjälp. Droger är även en olaglig substans vilket kan ge upphov till att individen 

upplever rädsla för att bestraffas för sin öppenhet om sitt problem. Till följd av dessa rädslor kan 

ungdomarna därmed föredra att söka hjälp via en onlinechatt där de kan vara anonyma snarare än hos 

kuratorer där deras identitet är känd.  

 

6.5 Slutsatser 

Denna studies respondenter uppgav en betydligt mer positiv attityd till att söka hjälp hos kurator än via 

onlinechatt vid psykisk ohälsa. Betydligt fler kunde tänka sig att söka hjälp hos kuratorer och hade 

större tilltro till att en kurator skulle kunna hjälpa dem vid psykisk ohälsa än en onlinechatt. 

Respondenterna uppgav dock varierande svar på vad som påverkar deras attityder till att söka 

respektive hjälpform. Vid en sammanställning av svaren framkom det dock att lättillgänglighet, tillit 

och kommunikationsform (det vill säga den personliga kontakten och bemötandet) är de faktorer som 

främst påverkar respondenternas vilja att söka hjälp hos kurator. Brist på tillit och stigma var de 

faktorer som främst påverkar deras ovilja att söka hjälp hos denna hjälpform. Med andra ord 

uppskattade respondenterna det personliga mötet och kontakten som kuratorer erbjuder. De upplevde 

dessutom tillit till kuratorer och att de är lätta att få kontakt med. En minoritet uppgav dock att de inte 

känner tillit till kuratorer.  Det mindre antal respondenter som inte kunde tänka sig att söka denna 

hjälpform upplevde dessutom att de skulle skämmas och tyckte det skulle vara obehagligt att söka 

hjälp hos kurator. De respondenter som kunde tänka sig att söka hjälp via onlinechatt upplevde att det 

huvudsakligen beror på lättillgängligheten och anonymiteten. Majoriteten kunde dock inte tänka sig att 

söka denna hjälpform. Enligt dessa respondenter berodde det på att de inte kände tillit till denna 

hjälpform, kommunikationsformen (det vill säga bristen på personlig kontakt) och bristfällig 

kännedom.  

    Dessa faktorer kan analyseras och förklaras på olika sätt beroende på de teoretiska verktygen. Vi 

bedömde att samtliga av de faktorer som diskuteras i Analysavsnittet kan inkluderas till de personliga 

och/eller samhälleliga faktorer som The social behavioral theory uppger påverkar individers 

benägenhet att söka och använda vissa tjänster. För en större förståelse för hur och varför dessa 

faktorer påverkar ungdomarnas attityder till att söka respektive hjälpform valde vi att även ta hjälp av 

stigmatiseringsteorin, Thompsons teori om tre typer av interaktioner och Giddens definition av tillit 

som teoretiska verktyg.  

    De faktorer som påverkade respondenternas attityder till att söka respektive hjälpform påverkade 

dock inte deras erfarenheter av att söka hjälp hos kurator och/eller onlinechatt. Även om exempelvis 

kommunikationsform och stigma kunde påverka deras vilja att söka endera hjälpform var det andra 

faktorer som påverkade om deras upplevelser av respektive hjälpform var positiva eller negativa. Det 

viktigaste för dessa respondenter var att få hjälp för sin psykiska ohälsa. I övrigt nämnde 

respondenterna de professionellas bemötande och förmåga att lyssna som viktigt. Eftersom relativt få 
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respondenter (14 st) tidigare hade sökt hjälp via onlinechatt kan vi inte jämföra respondenternas olika 

erfarenheter av de olika hjälpformerna. Det bör dock tilläggas att majoriteten av de ungdomar som 

tidigare hade sökt hjälp hos kurator och/eller via onlinechatt hade positiva erfarenheter.  

 

7. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra ungdomars attityder till att söka hjälp hos 

kurator och via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Vid inledningen av denna studie var vi osäkra kring 

valet att mäta ungdomars attityder till att söka dessa olika hjälpformer av flera olika skäl. För det 

första är begreppet attityd inte lika avgränsat och självklart som exempelvis ålder eller 

utbildningsnivå. Attityder kan därmed mätas på olika sätt beroende på exempelvis ämne och/eller vem 

som ansvarar för mätningen. I denna studie skulle ungdomarnas attityder exempelvis kunna mätas 

genom deras upplevda benägenhet att söka respektive hjälpform, deras fördomar och förkunskaper om 

respektive hjälpform och/eller deras benägenhet att rekommendera andra att söka respektive 

hjälpform. I denna studie har vi försökt inkludera så många aspekter som möjligt. Med hänsyn till tids- 

och utrymmesbrist var vi dock tvungna att begränsa vårt undersökningsområde till de aspekter som vi 

upplevde var enklast att mäta, så som ungdomarnas benägenhet att söka respektive hjälpform. Vi är 

medvetna om att detta kan ha bidragit till att vi gått miste om viktiga aspekter kring ungdomarnas 

attityder kring detta ämne. Med tanke på att detta enbart är en c-uppsats finns det dock möjlighet för 

framtida forskning att vidareutveckla denna studie för ett mer omfattande resultat.  

     För det andra kan respondenter tolka attitydfrågor på olika sätt beroende på exempelvis deras egna 

förkunskaper och förförståelser om ämnet som undersöks. Detta är dock en risk i de flesta studier. I 

denna studie kan exempelvis respondenterna ha tolkat frågorna på olika sätt beroende på om de 

tidigare lidit av psykisk ohälsa eller inte. En person som tidigare lidit av självmordstankar kan 

exempelvis ha utgått från dessa erfarenheter vid besvarandet av frågorna medan de som inte tidigare 

lidit av psykisk ohälsa snarare utgått ifrån om de skulle må psykiskt dåligt. Till följd av brist på 

tidigare erfarenheter kan de sistnämnda respondenterna haft svårt att sätta sig in i dessa scenarion och 

därmed svara på enkätens frågor. Respondenterna kan därmed ha besvarat enkätfrågorna utifrån olika 

utgångspunkter, vilket innebär att svaren kan behöva tolkas på olika sätt. För att öka möjligheten att få 

mer ”enhetliga” svar skulle vi ha behövt använda oss av samma typ av respondenter. Det vill säga, 

exempelvis enbart respondenter som tidigare lidit av psykisk ohälsa. Vi kunde även ha utfrågat 

respondenterna om de tidigare lidit av psykisk ohälsa för att jämföra svaren mellan de som tidigare 

lidit av det och de som inte gjort det. Med hänsyn till tidigare nämnda tids- och utrymmesbrist valde vi 

att inte studera respondenternas eventuella tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi valde dock att 

undersöka deras tidigare erfarenheter av att söka hjälp från respektive hjälpform. Med hänsyn till dessa 

svar är det möjligt att en relativt stor andel av respondenterna har lidit av och/eller fortfarande lider av 

psykisk ohälsa. Det är därmed möjligt att dessa respondenter tolkat frågorna på annat sätt än de som 
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inte tidigare sökt hjälp från dessa hjälpformer.  

     En annan eventuell kritik mot detta syfte är möjligheten att jämföra ungdomars attityder till två så 

pass skilda hjälpformer som kuratorhjälp och onlinechattar. Vi bedömde dock att detta var möjligt då 

vi inte avsåg att jämföra dessa två hjälpformer, utan snarare ungdomarnas attityder till dem. Trots att 

de skiljer sig åt i flera avseenden är de ändå båda hjälpformer som riktar sig specifikt mot ungdomar. 

De kan antingen komplettera varandra eller fungera som ett substitut för den andra. Med hänsyn till 

detta bedömde vi att det var intressant att undersöka och jämföra ungdomarnas attityder till att söka 

dessa två hjälpformer. Det kan dock ifrågasättas om vi verkligen jämför ungdomarnas attityder till att 

söka hjälp hos kurator och via onlinechatt. Då de skiljer sig åt i flera avseenden kan jämförandet bli 

något otydligt i vissa avseenden. Vi uppgav exempelvis olika svarsalternativ till frågorna om varför de 

kunde/inte kunde tänka sig att söka hjälp hos kurator respektive onlinechatt beroende på hjälpform. 

Detta gör det mer komplicerat att jämföra vilka faktorer som påverkar ungdomarnas attityder till den 

ena respektive den andra hjälpformen. Som framkommer i syftet ämnade vi dock att både undersöka 

och jämföra ungdomarnas attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt vid psykisk 

ohälsa. Vi ville med andra ord både undersöka vad som utmärkte ungdomarnas attityder till respektive 

hjälpform samt ställa dessa mot varandra. Vilken hjälpform känner ungdomarna störst tillit till? Vilken 

hjälpform är de mest benägna att söka? Påverkar liknande faktorer ungdomarnas attityder till att söka 

båda hjälpformerna?  

     Avseende studiens syfte vill vi avsluta med att kommentera vårt val att enbart fokusera på 

hjälpsökande vid psykisk ohälsa. Ungdomar kan söka hjälp hos kuratorer och onlinechattar vid 

betydligt fler frågor och problem än psykisk ohälsa. De kan exempelvis söka kontakt med dessa för 

rådgivning kring livsfrågor så som framtidsval. För att specificera vårt undersökningsområde så 

mycket som möjligt, och därmed minska risken att respondenterna missförstod vårt syfte och 

enkätfrågorna, valde vi dock att fokusera på psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är dessutom ett relativt 

omnämnt begrepp som vi misstänkte att flertalet ungdomar redan hade kännedom om. Eftersom detta 

är ett relativt brett begrepp definierade vi dock dess innebörd i enkäterna för att samtliga respondenter 

skulle tolka det på samma sätt. Med hänsyn till att ungdomar kan söka dessa hjälpformer av fler 

anledningar än psykisk ohälsa kan denna begränsning av syftet haft negativ påverkan på 

respondenternas svar. Det kan exempelvis ha påverkat vissa respondenter att uppge mer negativa svar 

än de annars hade uppgivit. Som framkom i den tidigare forskningen föredrar ungdomar att söka hjälp 

hos informella källor snarare än hos professionella vid psykisk ohälsa (Rickwood et al., 2007). Enligt 

Falkenberg Kommun (2011) har dock svenska ungdomar behov av att samtala med utomstående 

vuxna om exempelvis vardagliga företeelser. Detta tyder på att våra respondenter eventuellt hade 

uppgivit annorlunda svar om vi fokuserat på hjälpsökande vid samtliga frågor och problem som 

ungdomar kan ha. Det hade dock inneburit andra typer av risker om vi inte begränsade studiens syfte 

till psykisk ohälsa, så som otydligt och brett syfte.  

     Trots ovanstående kritik bedömde vi att det var möjligt för oss att basera denna studie på tidigare 
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nämnda syfte att undersöka och jämföra ungdomars attityder till att söka hjälp hos kurator och via 

onlinechatt vid psykisk ohälsa. Med hänsyn till detta syfte har vi ämnat undersöka respondenternas 

erfarenheter av respektive hjälpform, deras benägenhet att söka respektive hjälpform samt vilken eller 

vilka faktorer som påverkar deras benägenhet att söka respektive hjälpform. För att minimera risken 

att eventuella samband baserades på våra lösa spekulationer utfrågades respondenterna om varför eller 

varför inte de skulle kunna tänka sig att söka respektive hjälpform. Vår tolkning av vilka faktorer som 

påverkar respondenternas vilja att söka eller inte söka respektive hjälpform baserades på en 

sammanställning av de svarsalternativ som flest respondenter uppgav. I de fall där flera svarsalternativ 

liknade varandra ingrupperades de under samma faktor. Ett exempel på detta är “Jag skulle skämmas” 

och “Jag skulle känna mig otillräcklig” som båda grupperades under orsaksfaktorn stigma. Dessa 

grupperingar av svaren skulle eventuellt kunna förvränga respondenternas svar då grupperingarna är 

baserade på våra egna tolkningar. Vi har dock varit försiktiga med att gruppera respondenternas svar. 

För att minska risken för feltolkningar har vi även jämfört respondenternas svar på varför de skulle 

kunna tänka sig att söka en viss hjälpform med varför de inte skulle kunna tänka sig att söka den 

hjälpformen. Detta har oftast styrkt vår tolkning av vilka faktorer som positivt och/eller negativt 

påverkat respondenternas attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt. Vi har dessutom 

varit noga med att redovisa respondenternas ursprungliga svar (både i text och i tabeller) för att läsaren 

ska kunna kontrollera vad respondenterna själva uppgett. Detta gjordes även med hänsyn till att de 

siffror som kvantitativa metoder ger upphov till kan feltolkas och missbrukas. I denna studie skulle 

exempelvis vissa faktorer lyftas fram som olika viktiga beroende på hur man väljer att tolka siffrorna. 

Som ansvariga för denna studie har vi därmed lagt stor vikt vid att lägga fram vårt ursprungliga 

resultat för att läsaren ska kunna jämföra detta med våra egna tolkningar. Det är därmed möjligt att 

läsarnas tolkningar av vårt resultat skiljer sig från våra egna tolkningar.  

    Utifrån studiens resultat tolkar vi det som att respondenterna är betydligt mer positiva till att söka 

hjälp hos kurator än via onlinechatt vid psykisk ohälsa. Detta överensstämmer med den tidigare 

forskningen som uppgav att ungdomar är mer positiva till att söka hjälp ansikte mot ansikte än via 

onlinehjälp så som onlinechattar. Denna studies respondenter uppgav dock varierande svar på varför 

eller varför inte de skulle kunna tänka sig att söka respektive hjälpform. Vid en sammanställning av 

svaren framkom det att tillgänglighet, kommunikationsform och stigma är de huvudsakliga faktorer 

som påverkar respondenternas vilja eller ovilja att söka hjälp hos kurator. De faktorer som 

huvudsakligen påverkar respondenternas vilja eller ovilja att söka hjälp via onlinechatt är tidigare 

kännedom, tillgänglighet och kommunikationsform. Flera av dessa faktorer har omnämnts i tidigare 

forskning om ungdomars attityder till professionellt hjälpsökande. Dessa tidigare studier har dock 

utförts i en annan kontext än den svenska, med olika syften och med något annorlunda 

respondentgrupper än denna studies. Av denna anledning skiljer sig de faktorer som uppmärksammats 

i denna studie något från de faktorer som uppmärksammats i övriga studier inom området. Svenska 

ungdomars tillit till och kännedom om kuratorer och onlinechattar kan exempelvis skilja sig från 
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övriga nationaliteters tillit och kännedom till dessa hjälpformer till följd av lokala omständigheter så 

som ekonomiska prioriteringar och tjänsters organiseringar. Det har dock varit intressant att jämföra 

denna studies resultat med övriga studier för att kunna relatera vilka faktorer som påverkar våra 

respondenters attityder till respektive hjälpform till resultatet i andra studier.  

    Till skillnad från den tidigare forskning som presenterats i denna uppsats har vi avsett att förklara 

studiens resultat utifrån teoretiska verktyg. Vi valde att använda oss av fyra olika teorier då vi anser att 

de faktorer som respondenternas uppgav påverkar deras attityder till att söka respektive hjälpform 

skiljer sig i alltför hög grad för att kunna förklaras med en och samma teori. Som tidigare nämnts 

bedömde vi att stigma, tillgänglighet, tidigare kännedom, kommunikationsform och tillit hade positiv 

och/eller negativ påverkan på respondenternas attityder till att söka ena eller båda hjälpformerna. 

Utifrån detta valde vi att använda oss av följande teoretiska verktyg i analysen; stigmatiseringsteorin, 

The social behavioral model, Thompsons teori om tre olika typer av interaktioner samt Giddens 

definition av tillit. Detta kan dock vara riskabelt då flera teoretiska verktyg kan skapa förvirring 

och/eller motsägelser i en analys. Vi upplevde dock att detta var nödvändigt för att kunna skapa en så 

fullständig teoretisk förståelse som möjligt för de faktorer som påverkar respondenternas vilja/ovilja 

att söka respektive hjälpform. Dessa faktorer upplevde vi nämligen skiljde sig i alltför hög grad för att 

kunna förklaras och analyseras utifrån en och samma teori. Vi valde dock teorier som vi bedömde 

kunde komplettera snarare än utesluta varandra för att inte riskera att vår analys upplevdes som 

motsägelsefull och svårtolkad. Läsaren bör dock vara medveten om att dessa teorier hade kunnat 

ersättas med andra. Dessa fyra teorier valdes ut utifrån våra subjektiva bedömningar av vilka teorier 

som var relevanta för att kunna förklara studiens resultat. Vi är medvetna om att andra teoretiska 

verktyg skulle kunna ha använts. Den analys som presenterats i denna uppsats är därmed formad av de 

teoretiska verktyg vi valt. I och med detta kan vi inte bortse från att andra teoretiska förklaringar än de 

vi uppgett i Analysavsnittet skulle kunna vara giltiga. 

   Trots att vår teoretiska analys är formad av våra subjektiva bedömningar och val kan den, i 

kombination med vårt övriga resultat, vara av relevans för exempelvis forskare och professionella som 

arbetar med ungdomar med psykisk ohälsa. Det bör dock påpekas att det resultat som vi presenterat, 

analyserat och diskuterat i denna studie inte kan generaliseras till övriga svenska ungdomar då 

respondenterna inte valdes ut genom ett sannolikhetsurval. Trots detta kan denna studie dock fungera 

som inspiration och/eller språngbräda för senare forskning (något vi vidareutvecklar i avsnittet Förslag 

på vidare forskning nedan). Denna studie kan även vara till eventuell nytta eller inspiration för 

professionella som arbetare med ungdomar med psykisk ohälsa eller andra typer av problem och 

funderingar. För att professionella ska kunna utvärdera och utveckla sitt arbete med att nå ut till och 

arbeta med ungdomar krävs det nämligen medvetenhet om ungdomarnas attityder till respektive 

hjälpform och vilka faktorer som påverkar dessa attityder. Enligt denna studies resultat är exempelvis 

vissa respondenter inte villiga att söka hjälp hos kuratorer på grund av huvudsakligen brist på tillit och 

stigma. Brist på tillit kan exempelvis påverkas av dåliga erfarenheter av denna hjälpform och 
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svårigheter att bygga upp tillit till en främmande person (Giddens, 1999; Giddens, 1996). Med hänsyn 

till detta är det viktigt att kuratorer är närvarande bland ungdomar och informerar dem om deras arbete 

och möjlighet att erbjuda stöd och hjälp vid behov. Angående stigmatisering är det utanför 

professionellas fullständiga kontroll att minimera stigmatiserande attityder till hjälpsökande bland 

ungdomar. Enligt Goffmans (2011) stigmatiseringsteori besitter samhällsmedborgarna fördomar om 

exempelvis psykisk ohälsa som påverkar sättet de ser på och eventuellt behandlar en person med detta 

attribut. Kuratorer skulle dock kunna bidra till att ämnet samtalas om och normaliseras i bland annat 

skolmiljöer med syfte att uppmuntra ungdomar att våga söka professionell hjälp vid psykisk ohälsa. 

De skulle dessutom kunna minska stigmat att söka denna hjälpform genom att informera ungdomar 

om att de inte enbart erbjuder hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Som tidigare nämnts i denna studie 

finns det nämligen ett stigma kopplat till psykisk ohälsa (a.a.). Kuratorer kan dock även stödja och 

hjälpa ungdomar med andra frågor och problem, så som frågor om framtidsval. Det är därmed viktigt 

att ungdomar inte automatiskt kopplar kuratorer och deras arbete till psykisk ohälsa. På så sätt kan 

deras arbete, till högre grad, normaliseras bland ungdomar. Ett annat betydelsefullt resultat är det 

faktum att relativt många respondenter uppvisade bristande kunskap och kännedom om onlinechattar 

och dess funktioner. Eftersom stigma och brist på tillit hindrar flertalet av studiens respondenter från 

att söka hjälp hos kuratorer kan dock onlinechattar vara ett möjligt komplement och/eller alternativ till 

denna hjälpform. De respondenter som uppgav att de kunde tänka sig att söka hjälp via onlinechattar 

nämnde dessutom både anonymiteten och lättillgängligheten som viktiga orsaker till att de kan tänka 

sig att söka denna hjälpform. Enligt denna studies resultat krävs det därmed att de 

frivilligorganisationer som driver de onlinechattar som finns tillgängliga för svenska ungdomar 

marknadsför sig själva i högre grad än idag. Eftersom denna studies resultat inte kan generaliseras till 

övriga svenska ungdomar bör dock professionella vara försiktiga med att utgå i alltför hög grad från 

det resultat som denna studie visar. Det kan dock inspirera den professionella att arbeta vidare med 

dessa frågor.  

     Med hänsyn till ovannämnda diskussion anser vi att denna studie och dess resultat kan vara av 

betydelse för det sociala arbetet där kuratorer och övrig stödpersonal för ungdomar har en viktig roll. 

Kuratorer och personal inom onlinechattar är nämligen de professionella aktörer som är mest 

lättillgängliga för ungdomar då det inte krävs någon remiss från annan instans. Trots att dessa aktörer 

är relativt lättillgängliga innebär det dock inte att alla ungdomar söker dessa hjälpformer vid behov. 

Tidigare utländsk forskning (Rickwood et al., 2007) har uppgett att ungdomar ofta undviker att söka 

professionell hjälp vid psykisk ohälsa. Liknande tendenser framkommer bland flertalet respondenter i 

denna studie. För att professionella ska kunna nå ut till dessa individer krävs det därmed att de har 

kunskap om hur ungdomar ställer sig till deras hjälpform, och av vilken eller vilka anledningar. Med 

denna studie hoppas vi kunna inspirera professionella och forskare att vidareutforska detta 

kunskapsområde. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Trots att denna studie inte kan generaliseras till övriga svenska ungdomar kan den fungera som 

inspiration för vidare forskning inom området. Ett förslag på vidare forskning är en longitudinell 

enkätstudie där forskaren följer en större grupp ungdomar under flera år för att undersöka om deras 

attityder till de olika hjälpformerna ändras över tid. Detta är av intresse då det kontinuerligt sker 

förändringar på olika samhällsnivåer (mikro, makro och meso) som kan påverka ungdomars attityder 

till att söka hjälp hos bland annat kuratorer och via onlinechattar vid psykisk ohälsa. Ökar eller 

minskar exempelvis ungdomars upplevda självstigma vid hjälpsökande hos kuratorer över tid? Ökar 

eller minskar ungdomars tillit till onlinetjänster så som onlinechattar över tid? Av vilka anledningar? 

Ett annat alternativ är en longitudinell fokusgruppsstudie där antalet respondenter är färre än 

ovanstående förslag. Syftet med detta är att få en djupare inblick i hur, när och vad som påverkar dessa 

ungdomars attityder till att söka hjälp hos kurator och via onlinechatt över tid. Då vi inte hade 

möjlighet att undersöka samband mellan respondenternas bakgrundsfaktorer och deras attityder till 

respektive hjälpform kan även detta vara av intresse för framtida forskning. Med hjälp av exempelvis 

en enkätstudie kan forskare undersöka hur bakgrundsfaktorer så som kön, härkomst och 

socioekonomisk bakgrund påverkar ungdomars attityder till olika former av hjälpsökande vid psykisk 

ohälsa. Detta kan vara av intresse att utföra i en svensk kontext då liknande forskning enbart 

genomförts i utlandet. Det finns dock inga gränser för hur vår studie skulle kunna inspirera framtida 

forskning inom området. Eftersom vi valde att använda ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle det 

exempelvis vara intressant att ta del av liknande kvalitativ forskning för att jämföra resultaten. Som vi 

har föreslagit ovan kan dock även enkätstudier inom området vara intressanta att genomföra.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Brev till rektorer 

 
Hej, 
Mitt namn är Linda Jansson och jag studerar sjätte terminen på Ersta Sköndals Högskolas 

socionomprogram. Jag och min studiekamrat Gabriella Carlgren skriver för tillfället vår c-uppsats om 

gymnasieungdomars attityder till professionellt hjälpsökande vid psykisk ohälsa. Vi hör därför av oss 

till er angående om det skulle vara möjligt för oss att lämna ut enkäter till era elever. Skulle det t ex 

vara möjligt för oss att dela ut enkäter i era lokaler under lunchtid? Enkäten kommer att handla om 

ungdomarnas attityder till professionellt hjälpsökande och inte ta längre än max 10-15 minuter. Den 

kommer att vara frivillig och alla som besvarar den är anonyma. Om ni vill kan vi skicka enkäten till 

er i förhand för att ni ska få en bild av dess innehåll. 
Skulle det vara möjligt för oss att komma och lämna ut enkäter till era elever någon gång under 

vecka 12-14? Det skulle vara till stor hjälp för oss i skrivandet av vår c-uppsats samt bidra med viktig 

kunskap för oss i vårt framtida arbete som socionomer. Om ni är intresserade kan ni självklart få ta del 

av det slutgiltiga materialet.   
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Linda Jansson & Gabriella Carlgren 
 

 

 

 

 

  



62 

 

10.2 Bilaga 2: Enkät  

 

 

 

Att söka hjälp hos kuratorer och onlinechattar 

 

Vi som utför denna studie heter Gabriella Carlgren och Linda Jansson och är socionomstudenter på 

Ersta Sköndals Högskola. Som en del av vårt examensarbete utför vi en enkätundersökning där vi vill 

undersöka din attityd till att söka hjälp hos kuratorer och onlinechattar vid psykisk ohälsa. Med 

psykisk ohälsa menar vi mindre allvarliga och allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro, 

nedstämdhet och ångest. Dessa besvär kan orsakas av bland annat relationsproblem, mobbning, 

konflikter i hemmet, oro inför framtiden etc.   

     Denna enkät beräknas ta cirka 10 minuter. Den är frivillig att besvara och du kan välja att avbryta 

den när du vill. Du kommer att vara anonym i enkäten och resultatet kommer att presenteras på ett sätt 

så att varken du eller någon annan kan identifieras. Materialet som insamlas kommer endast att 

användas till denna studie. Det kommer dessutom att hanteras och förvaras med största möjliga 

varsamhet så att ingen obehörig kan ta del av det. Om ni vill ta del av studien eller har några frågor 

eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att besvara vår 

enkät! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Gabriella Carlgren                                                   Linda Jansson 

Socionomstudent, Ersta Sköndals Högskola           Socionomstudent, Ersta Sköndals Högskola 

gabriella.ozel@student.esh.se                                 linda.jansson@student.esh.se  
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Enkätundersökning 

1. Ålder: 

 15 år 

 16 år 

 17 år 

 18 år  

 19 år 

 20 år 

 

2. Kön: 

 Tjej 

 Kille 

 Identifierar mig som varken eller/båda 

 

3. Har du tillgång till egen dator eller mobil med Internetuppkoppling hemma? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Jag tycker om att samtala muntligt med andra. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

             1  2  3  4  5 

 

5. Jag tycker om att chatta (skriftligt) med andra. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

             1  2  3  4  5 

Kurator 

Med kurator menar vi skolkuratorer och kuratorer på ungdomsmottagningar som erbjuder kostnadsfri 

hjälp och stöd vid bland annat psykisk ohälsa. 

 

6a) Har du någon gång sökt hjälp hos en kurator när du har mått psykiskt dåligt? (om nej, gå 

vidare till fråga 7) 

 Ja 

 Nej 

b) Om ja, hur var din upplevelse av det?  

 Mestadels positiv 

 Mestadels negativ                                                                                          
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Skulle du kunna beskriva kort vad som var positivt med din upplevelse: 

_________________________________________________________________________ 

 

Skulle du kunna beskriva kort vad som var negativt med din upplevelse: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Känner du till sedan tidigare vad en kurator gör?  

 Ja 

 Nej 

 

8. Jag tror att en kurator skulle kunna hjälpa mig om jag mådde psykiskt dåligt. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

9. Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp hos en kurator om jag mådde psykiskt dåligt.  

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

10. Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp hos en kurator om jag mådde psykiskt 

dåligt. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

11. Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte hjälp hos en kurator om jag mådde 

psykiskt dåligt. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

12. Min syn på mig själv skulle inte ändras om jag sökte hjälp hos en kurator om jag mådde 

psykiskt dåligt. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 
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Onlinechatt: 

Med onlinechatt menar vi de chattar på Internet som bedrivs av organisationer som till exempel BRIS, 

Trygga barnen och Tjejzonen. I dessa onlinechattar kan man chatta med professionella och volontärer 

som erbjuder hjälp och stöd vid exempelvis psykisk ohälsa.   

 
13a) Har du någon gång sökt hjälp via en onlinechatt när du har mått psykiskt dåligt? (om nej, 

gå vidare till fråga 14) 

 Ja 

 Nej 

 

b) Om ja, hur var din upplevelse av det?  
 Mestadels positiv 

 Mestadels negativ 

 

Skulle du kunna beskriva kort vad som var positivt med din upplevelse: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Skulle du kunna beskriva kort vad som var negativt med din upplevelse: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Känner du till sedan tidigare vad en onlinechatt är? 

 Ja 

 Nej  

 

15. Jag tror att en onlinechatt skulle kunna hjälpa mig om jag mådde psykiskt dåligt.  

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

16. Jag skulle skämmas om jag sökte hjälp via en onlinechatt om jag mådde psykiskt dåligt.  

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

17. Jag skulle känna mig otillräcklig om jag sökte hjälp via en onlinechatt om jag mådde 

psykiskt dåligt. 

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

 

18. Jag skulle känna mig nöjd med mig själv om jag sökte hjälp via en onlinechatt om jag mådde 

psykiskt dåligt. 

Håller inte alls med                                                                                    Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 
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19. Min syn på mig själv skulle inte ändras om jag sökte hjälp via en onlinechatt om jag mådde 

psykiskt dåligt.  

Håller inte alls med  Håller helt med 

      

              1  2  3  4  5 

 

Avslutande frågor 

20a) Skulle du kunna tänka dig att söka hjälp hos en kurator om du mådde psykiskt dåligt?  

 Ja (gå vidare till fråga b) 

 Nej (gå vidare till fråga c) 

 

b) Ja, varför? (du kan kryssa i flera alternativ) 

 De är lätta att nå för att få hjälp  Jag vill träffa den jag samtalar med  

 Jag känner tillit till kuratorer  Jag gillar att kommunicera muntligt 

 Jag skulle känna mig nöjd med mig själv  Jag skulle inte skämmas  

 Jag vill samtala med en och samma person  Det är det vanligaste sättet att söka hjälp  

 Det går snabbt att samtala personligen   Annat: ___________________________ 

 

c) Nej, varför? (du kan kryssa i flera alternativ) 

 Jag känner inte till vad en kurator gör  Jag vill inte att min identitet ska bli känd 

 Jag tycker det är obehagligt att träffas personligen  Jag skulle känna mig otillräcklig  

 Jag skulle skämmas   De är svåra att nå för att få hjälp 

 Jag gillar inte att kommunicera muntligt  Jag litar inte på denna hjälpform   

 Det tar lång tid att träffas personligen  Jag har tidigare negativa erfarenheter av det 

 Annat __________________________________ 

 

21a) Skulle du kunna tänka dig att söka hjälp via en onlinechatt om du mådde psykiskt dåligt?  

 Ja (gå vidare till fråga b) 

 Nej (gå vidare till fråga c) 

           

b) Ja, varför? (du kan kryssa i flera alternativ) 

 De är lätta att nå för att få hjälp.  Jag vill samtala med olika personer 

 Jag känner tillit till onlinechattar  Det är ett diskret sätt att söka hjälp  

 Jag skulle känna mig nöjd med mig själv  Jag gillar att använda Internet  

 Jag tycker om att formulera mig skriftligt  Jag skulle inte skämmas   

 Det går snabbt att chatta  Jag kan vara anonym 

 Jag vill inte träffa den jag samtalar med  Annat: _______________________________ 
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c) Nej, varför? (du kan kryssa i flera alternativ) 

 Jag känner inte till onlinechattar  Jag har inte tillgång till dator och/eller Internet 

 Jag vill träffa den jag samtalar med  Jag gillar inte att använda Internet  

 Jag skulle skämmas  De är svåra att nå för att få hjälp. 

 Jag tycker inte om att kommunicera skriftligt  Jag litar inte på denna hjälpform  

 Det tar lång tid att chatta  Jag har tidigare negativa erfarenheter av det 

 Jag skulle känna mig otillräcklig  Annat ________________________________ 

 

22. Kryssa i den hjälpform (kurator eller onlinehjälp) som du helst skulle vända dig till vid följande 

problem: (kryssa enbart i EN av hjälpformerna)  

 Kurator Onlinechatt 

Ätstörningar   

Mobbning   

Oro, ångest   

Relationsproblem   

Nedstämdhet, depression   

Sexualitet   

Självmordstankar   

Alkoholproblem   

Drogproblem   

 

 

Tack för din medverkan! 

 


