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beskrivs i forskning som en skyddsfaktor vid psykisk ohälsa. Denna 
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tillhandahåller ungdomar kan beskrivas som socialt stöd enligt stress- 

och buffertteorin, (2) vilket behov av socialt stöd de frivilliga uppfattar 

hos ungdomarna, (3) hur de frivilligas eget mående påverkas av 

chattverksamheten, (4) vilka svårigheter de frivilliga beskriver samt (5) 

vilket stöd de frivilliga efterfrågar. Två webbenkäter med öppna frågor 

(kvalitativa) och flervalsfrågor (kvantitativa) riktades till frivilliga vid 

en svensk webbaserad hjälplinje. Resultaten tyder på att de frivilliga 

utför beteenden som kan beskrivas som socialt stöd, men att de saknar 

vissa resurser för att hantera svårigheter de möter, att frivilligas 

mående påverkas av chatten och att de önskar mer stöd. Framtida 
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Abstract 

 

Poor mental health among youth is a growing problem. Social support 

is described in research as a protective factor in mental health. This 

study explores (1) whether a chat provided by volunteers at a help line 

can be described as social support in accordance to stress-buffert 

theory, (2) what needs of social support the volunteers estimate among 

the youth, (3) how the volunteers’ own well being is influenced by the 

chat work, (4) what difficulties they describe and (5) what support they 

want. Two web surveys with open (qualitative) and multiple-choice 

(quantitative) questions were aimed at volunteers at a Swedish web-

based help line. The results imply that the volunteers perform behaviors 

that can be described as social support but lack certain resources to 

cope with challenges they face, that the well-being of the volunteers is 

affected by the chat and that they call for more support. Future 

research that explores the social support function of help lines and how 

the work situation of volunteers can be improved is needed.  

      

Keywords: Social support, stress-buffering theory, volunteers, help line, 

chat 
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Socialt stöd till unga på webben - kan en frivilligorganisations chatt för ungdomar beskrivas som 

socialt stöd? 

 Mycket tyder på att barn och ungdomar i Sverige mår allt sämre psykiskt. Under det 

senaste decenniet har en ökning skett i antalet unga som rapporterar oro, ångest och sömnbesvär 

och i antalet unga som har fått diagnoser inom depressions- och ångestsjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Forskare har funnit samband mellan 

ungdomars psykiska mående och internetanvändning: ju sämre ungdomar mår desto mer tid 

spenderar de på webben (Pantic, Damjanovic, Todorovic, Topalovic, Bojovic-Jovic, Ristic, & 

Pantic, 2012; Vernadakis, Zetou, Giannousi, Antoniou, & Kioumourtzoglou, 2012). Ungdomar 

använder webben bland annat för att få socialt stöd, kontakt med andra, få hjälp för att hantera 

stressiga livssituationer och för att söka hälsorelaterad information (Daine, Hawton, Singaravelu, 

Stewart, Simkin, & Montgomery, 2013; Fukkink & Herrmans, 2009a). Idag erbjuder 

frivilligorganisationer, psykologer, terapeuter och andra aktörer olika typer av webb-baserade 

tjänster och interventioner med syfte att förmedla socialt stöd på webben (Griffiths, Mackinnon, 

Christensen, Bennett, & Farrer 2012; Rains & Young, 2009). Socialt stöd är emotionellt, 

informationellt och praktiskt stöd som tas emot från andra som familjemedlemmar, vänner eller 

arbetskamrater eller upplevs finnas tillgängligt för individen vid behov (Thoits, 2010). Socialt 

stöd beskrivs som en skydds- och buffertfaktor mot psykisk ohälsa genom att det minskar de 

skadliga verkningarna av stressfulla livssituationer på hälsan genom direkta stödjande funktioner 

från andra (t.ex. råd, förstärkning, information) eller genom tron på att socialt stöd kommer 

finnas tillgängligt vid behov (Barrera, Fleming, & Khan, 2004; Cohen & Wills 1985; Cohen & 

Lakey, 2000; Hogan, Linden, & Najarian, 2002). Frivilligorganisationen Röda Korsets 
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Ungdomsförbund erbjuder samtalskontakt till barn och unga via chatt genom den 

frivilligbemannade hjälplinjen Jourhavande Kompis. Deras mål är att vara kompisar som lyssnar 

på barn och unga när de har det svårt (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014a). Under de senaste 

åren har Jourhavande Kompis statistikrapport visat nästan fördubblad användning av chatt-

tjänsten Jourhavande Kompis (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2012, 2013). Det finns med 

andra ord en efterfrågan att använda tjänsten, frågan är däremot hur det stöd som tjänsten 

erbjuder ser ut. Samtidigt har forskning visat att frivilligarbete kan påverka de frivilligas 

psykiska välmående negativt, vilket i sin tur skulle kunna påverka organisationen de arbetar i och 

det sätt på vilket de möter hjälpsökande negativt (Baird & Jenkins, 2003; Cohen & Collens, 

2013; Dunkley & Whelan, 2006; Kinzel & Nanson, 2000); det riskerar således att bli en negativ 

spiral. Syftet med denna studie är att genom en mixad metod (så kallad metodtriangulering) 

undersöka om den hjälp som frivilliga vid en webb-baserad hjälplinje erbjuder till ungdomar kan 

beskrivas som socialt stöd, vilket är en viktig skyddsfaktor mot utveckling av psykisk ohälsa 

(Barrera et al., 2004; Cohen & Wills 1985; Cohen & Lakey, 2000; Hogan et al., 2002), samt hur 

frivilliga upplever och påverkas av chattverksamheten, vilka svårigheter de beskriver och vilken 

typ av stöd de önskar.  

Ungdomars psykiska ohälsa 

En ökning av psykisk ohälsa har skett bland svenska barn och ungdomar under 1990- och 

2000-talet enligt Socialstyrelsen. Ökningen kan enligt myndigheten inte enbart förklaras av en 

ökad benägenhet bland unga att rapportera psykiska symptom. Denna ökning av psykisk ohälsa 

lyfts fram som ett växande folkhälsoproblem samtidigt som psykisk sjukdom i ungdomen i 

många fall leder till framtida (psykisk) sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). Folkhälsomyndigheten 

rapporterar att antalet unga med besvär av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär ökade under 
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1990-och 2000-talet, med den största ökningen bland unga, framförallt unga kvinnor. Statistik 

över sjukhusinläggningar och dödlighet talar också för att en försämring har skett i ungas 

psykiska hälsa. Under åren 1992-2012 minskade sjukhusinläggningarna i psykiatrisk slutenvård 

kraftigt generellt, men ökade bland ungdomar i åldrarna 15-24 år (Folkhälsomyndigheten, 2014) 

och det tycks som att det framförallt är psykiatrisk slutenvård för depression och ångesttillstånd 

som ökat (Socialstyrelsen, 2009). Den vanligaste dödsorsaken bland båda könen hos ungdomar 

15-24 år är självmord (Jiang, Hadlczky, & Wasserman, 2012). Denna ökning av psykiska besvär 

bland unga sker samtidigt som internationell forskning tyder på att ungdomar är obenägna att 

söka hjälp för psykiatriska problem (Turner, Hammond, Gilchrist, & Barlow, 2007).  

Ungas psykiska ohälsa innebär ett stort mänskligt lidande och en samhällsekonomisk 

belastning. Detta, tillsammans med obenägenheten bland unga att söka konventionell vård, leder 

till slutledningen att det är av största vikt att samhället utvecklar och tillhandahåller effektiva 

vägar att nå unga som utgår från de ungas kontext och preferenser.  

Socialt stöd  

 Definitionen av socialt stöd är bred, komplicerad och varierar i olika källor. Cobb (1976, 

s. 300; ref. i Nurullah, 2012) var en av de första att definiera socialt stöd och beskrev det som 

“information leading the subject to believe that he (or she) is cared for and loved,  esteemed, and 

a member of a network of mutual obligations”. Denna definition betonar upplevt socialt stöd. 

Mycket av forskningen om socialt stöd har fokuserat på erhållet socialt stöd (vilket stöd individer 

får från andra) snarare än upplevt socialt stöd (vilket stöd de upplever sig ha från andra) (Dunkel-

Schetter & Bennett, 1990; Thoits, 1995; Frazier, Tix, & Barnett, 2003). Nurullah (2012) har 

skapat en mer allomfattande definition av socialt stöd och definierar det som: 
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 the experience of receiving actions and behavior that are considered supportive by the 

recipient in fostering emotional, instrumental, informational, appraisal, and 

companionship needs, which matches the types of support sought by the recipient with 

ones that are provided by close relations and significant others (e.g., spouse, friends, 

family, relatives, groups etc.) in an effort to improve well-being and effectively deal with 

life crisis (e.g., stress, depression, and other physical and psychological problems). ( s. 

174) 

Emotionellt socialt stöd är verbal och icke-verbal kommunikation som förmedlar omsorg 

och oro, instrumentellt socialt stöd är praktiska och materiella hjälpmedel och råd medan 

informationellt stöd är information och råd (Hogan et al., 2002; Hombrados‐Mendieta, Gomez-

Jacinto, Dominguez-Fuentes, Garcia-Leiva, & Castro-Travé, 2012). Socialt stöd erbjuds via 

informella stödsystem som familj och vänner men även via formella stödsystem som 

professionella (t.ex. vårdgivare), och sociala grupper (föreningar, klubbar) (Hogan et al., 2002). 

Röda Korsets Ungdomsförbunds chatt-tjänst Jourhavande Kompis, vilken vi undersöker i denna 

uppsats, försöker förmedla till ungdomar att den frivillige är som en lyssnande kompis (Röda 

Korsets Ungdomsförbund, 2014a), vilket enligt ovannämnda definition i så fall skulle vara ett 

s.k. informell stödsystem. 

Teoretiska perspektiv på socialt stöd. Cohen & Lakey (2000) beskriver ett av de mest 

inflytelserika teoretiska perspektiven för socialt stöd: stress- och buffertteorin. Denna teori 

används även i denna studie. Teorin inbegriper hypotesen att socialt stöd minskar skadliga 

effekter av stressfulla livssituationer för hälsan och agerar som en buffert mot påfrestningar. 

Detta sker, enligt teorin, genom direkt stödjande funktioner (råd, emotionellt stöd, positiv 

förstärkning, information) från andra (vänner, familjen, kollegor) eller genom tron på att sådan 
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hjälp finns tillgänglig vid behov. Det senare, tron på att sådant stöd finns tillgängligt vid behov, 

leder till en ökad känsla av “hanterbarhet” (förmåga att hantera stressfulla eller svåra situationer) 

och till att svåra och stressiga livssituationer uppfattas som mindre hotfulla. Viktiga faktorer i 

buffertteorin är upplevd tillgänglighet till sociala relationer (individen upplever att hjälp från 

andra kommer finnas tillgängligt vid behov), att den typ av socialt stöd som erbjuds möter den 

hjälpsökandes behov (dvs. att hjälpen som erbjuds motsvarar hjälpen som behövs, t.ex. genom 

att omgivningen vid behov av emotionellt stöd ger just emotionellt stöd och inte t.ex. 

information) och förekomst av stress (en svår livssituation föreligger som gör att det sociala 

stödet behövs) (Cohen & Ashby-Wills, 1985; Cohen & McKay, 1984; Cutrona & Russell, 1990). 

Socialt stöd som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. En stor del av litteraturen har pekat ut 

socialt stöd som en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa (Barrera et al., 2004; Cohen & Wills, 1985; 

Hogan et al., 2002). Sociala stödnätverk som familj, vänner, föreningar och klubbar hjälper 

ungdomar att hantera förändringar och anpassa sig till nya situationer. En översiktsstudie 

konkluderar att socialt stöd ökar självkänsla, upplevd förmåga att lösa problem samt buffrar mot 

negativa effekter av stress (Thoits, 1995). Ju mer socialt stöd ungdomar erhåller från andra 

offline såväl som online (dvs. utanför eller på internet), desto mindre oroande finner de 

stressfulla livshändelser (däribland svårigheter med föräldrarna, tillskott i familjen, sjukdom, 

närståendes död, separationer eller skolrelaterade problem) (Leung, 2007). I en undersökning 

med amerikanska collegestudenter fann forskarna att de som rapporterade låg kvalitet på sitt 

sociala stöd, dvs. som inte fick det stöd de behövde och hade färre sociala kontakter med vänner 

och familjemedlemmar, löpte större risk för mental ohälsa, däribland sex gånger så hög risk för 

depressiva symtom jämfört med studenter som rapporterade hög kvalitet på socialt stöd (Hefner 

& Eisenberg, 2009). Socialt stöd kan även fungera som en buffert mot suicidrisk och främjande 
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av socialt stöd på institutionell (i skolor och på universitet), föräldra- och kamratnivå kan vara en 

viktig strategi för suicidprevention (Hirsch & Barton, 2011). 

Sammanfattningsvis tycks alltså sociala nätverk fungera som ett skydd mot stress och ett 

antal skadliga faktorer, men har också en positiv påverkan på självkänsla. Det finns dock 

ungdomar som saknar eller har bristande sådana skyddande nätverk. Det tycks också som att 

ungdomar söker sig till internet för att få sina behov av socialt stöd eller motsvarande 

tillgodosedda. Detta förhållande gör det intressant att undersöka hur man genom internet kan 

tillhandahålla socialt stöd till unga.  

Ungdomars internetvanor och psykisk ohälsa 

Ungdomar som mår dåligt tycks vara frekventa internetanvändare. Leung (2007) 

undersökte 717 ungdomar i åldrarna 8-18 år och fann signifikanta positiva samband mellan 

stressande livshändelser (ex. svårigheter med föräldrarna) och internetanvändning. Stressfulla 

livshändelser hade också signifikanta samband med internetanvändning för emotionsreglering, 

som exempelvis underhållning och informationssökning, samt för social kompensation, t.ex. 

socialt erkännande och upprätthållande av relationer. I en studie av 223 ungdomar i åldrarna 18-

22 år fann forskare att studenter som var mer deprimerade chattade oftare och längre än studenter 

som var mindre deprimerade (Vernadakis et al., 2012). Positiva samband har också funnits 

mellan frekvens av chattande och ökad ensamhet, depression och minskad socialt stöd (Kang, 

2007). Annan forskning har påvisat signifikant positiv korrelation mellan resultat på 

depressionsskalor och tid som används i sociala medier (Pantic et al., 2012). I en systematisk 

översikt av studier rörande ungdomar, internet och självmord eller självskadebeteende fann 

forskare att internetanvändning inte bara har skadliga effekter, utan att det även kan vara 

gynnsamt (Daine et al., 2013). Positiva effekter var att ungdomar vänder sig till internet som ett 
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stödnätverk och för coping samt att internet kan förmedla kontakt för socialt isolerade ungdomar. 

Forskarnas slutsats är att den tillgänglighet som internet erbjuder och den höga grad i vilken 

ungdomar använder internet tyder på att det kan fungera som en effektiv mötesplats för att 

erbjuda interventioner till ungdomar. I enlighet med denna slutsats har andra forskare funnit att 

ungdomar använder nätet för att söka hälsorelaterad information och stöd (Fukkink & Herrmans, 

2009a; Gould, Munfakh, Lubell, Kleinman, & Parker, 2002). 

Internet tycks alltså fungera som en mötesplats för ungdomar som är hjälpsökande eller 

lider av psykisk ohälsa. På internet kan de ta del av olika typer av hjälp och stöd, men skadliga 

effekter finns däremot också.  Sådana skadliga effekter som har rapporterats är normalisering av 

självskadebeteende, tillgång till suicidalt innehåll (information om självmordsmetoder, 

berättelser om personer som tagit sitt liv) vilket förknippas med s.k. suicidal smitta (dvs. ökade 

självmordstankar efter att ha exponerats för suicidalt material) samt nätmobbing (Daine et al., 

2013). För att undvika eller minimera de skadliga effekterna av internetanvändande hos unga, 

behövs forskning som undersöker hur olika tjänster bäst kan erbjuda hjälp och stöd till unga på 

internet. Dessa unga riskerar annars att i brist på alternativ istället utsättas för eller ta del av 

skadliga fenomen på internet. 

Webbinterventioner och hjälplinjer för psykisk ohälsa hos unga 

Under 2000-talet växte internets roll i vården och hur vården erbjuds (Hesse, 2005; Pull, 

2006). Idag erbjuds olika typer av webb-baserade tjänster och interventioner med syfte att 

förmedla socialt stöd (Griffiths et al., 2012, Rains & Young, 2009). Hjälplinjer (eng. help line, 

hot line, crisis line) dit personer i olika typer av svårigheter kan vända sig för hjälp var tidigare 

framförallt tillgängliga via telefon, men finns idag i olika webb-baserade format. Dessa erbjuds 

av en mängd organisationer, dit BRIS kanske i Sverige kan räknas bland de mest kända. Termen 
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”hjälplinje” kommer hädanefter användas för att beskriva sådan verksamhet som erbjuder 

kontakt via telefon, chatt, sms, e-post eller liknande för personer som går igenom svårigheter 

eller som av andra skäl vill söka kontakt. Det bör poängteras att dessa s.k. hjälplinjer ofta också 

har, eller är en del av, en organisations webbsida vars syfte är att vara till hjälp för människor 

genom att erbjuda information och/eller förmedla stödkontakt.  Dessa organisationssidor finns 

för en mängd olika problemområden och målgrupper. För dessa webbsidor kommer ordet 

”hjälpsida” att användas. I dagsläget finns det många svenska hjälpsidor och hjälplinjer som är 

riktade till ungdomar med olika problematik, exempelvis självmordupplysningen, BRIS, UMO 

och Tjejzonen (https://mind.se/var-hjalp/sjalvmordsupplysningen/; http://www.bris.se; 

http://www.umo.se; http://www.tjezonen.se). Hjälplinjer med olika former av 

telekommunikation (telefonkontakt, SMS, e-post, webbforum och chattrum) verkar kunna ha 

gynnsamma effekter på psykisk hälsa. Exempelvis beskrivs chatt i forskning som en möjlighet 

för suicidala personer att öppna sig för andra och som ett komplement till traditionell psykoterapi 

(Krysinska & de Leo, 2007). Hjälplinjer kan också fungera som en inkörsport till professionell 

hjälp för ungdomar, genom att ungdomar där kan få hjälp att förstå att de har ett problem och 

genom att hjälplinjen kan hjälpa dem med att komma i kontakt med professionell hjälp (Collin, 

Metcalf, Stephens-Reicher, Blanchard, Herrman, Rahilly, & Burns, 2011). I en studie om 

Självmordsupplysningens chattanvändare framgick att 91 % av de svarande ansåg det viktigt att 

bli hänvisad till “annan hjälp som inte ges via internet”, över 80 % angav att det var viktigt att 

“den jag chattar med ger medmänskligt stöd” och över hälften ansåg att det var viktigt att 

volontären är professionellt utbildad (Jakobsson & Bergander, 2013). En annan studie fann att 

chattsamtal ökade barns välmående och att barnens självskattning av hur tyngda de upplevde sig 

vara av de problem eller ämnen som de kontaktade hjälplinjen för minskade (Fukkink & 

https://mind.se/var-hjalp/sjalvmordsupplysningen/
http://www.bris.se/
http://www.umo.se/
http://www.tjezonen.se/
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Hermanns, 2009b). Jakobsson & Bergander (2013) hittade i sin forskning att fördelarna med 

chattandet som uppgavs av hjälpsökande var anonymitet, bekvämlighet och sekretess. I en 

kvalitativ studie om hjälplinjerna på UMO.se, tjejzonen.se och killfrågor.se undersöktes ungas 

användande av webbstöd vid frågor ungdomar själva uppfattar som känsliga. Studien fann att 

ungdomarna använde hjälplinjerna därför att de ger möjlighet till anonymitet, det är lättare att 

prata om känsliga frågor där, de erbjuder trygg samtalsmiljö och ger möjlighet att få hjälp från 

vuxna på ungdomarnas egna villkor (Löfberg & Aspán, 2011). I en annan studie av en hjälplinje 

via telefon och chatt för barn och ungdomar fann forskare att en hög procentandel av de unga 

som vände sig till hjälplinjen föreföll lida av allvarliga emotionella problem (Fukkink & 

Hermanns, 2009a). Samtal kunde exempelvis röra sådant som suicidala tendenser, depression 

och självskadebeteende och forskarnas slutsats var att hjälplinjer därför bör samarbeta med 

psykiatrivården. BRIS presenterade under 2012 rapporten “Se hela mig” i vilken man drog 

slutsatsen att ungdomar har stora behov att öppna upp sig inför någon som lyssnar och inte 

berättar vidare för föräldrar (BRIS, 2012).  En grov kartläggning av Självmordsupplysningens 

chattanvändare och deras åsikter om att chatta och använda webbstöd visade att det finns många 

chattanvändare som har brister i socialt stöd från sina informella stödsystem och att stödet via 

chatten för vissa är det enda sociala stöd de får (Jakobsson & Bergander, 2013).  I utvärdering av 

BRIS fann forskare att barn som använde tjänsten mådde bättre efter mail- eller chattkontakt 

samt upplevde att de blev lyssnade till och tagna på allvar (Andersson & Osvaldsson, 2011). 

Shaw & Gant (2002) som undersökte effekterna av chattande på psykisk hälsa fann en 

signifikant minskning i upplevd ensamhet och depression medan upplevt socialt stöd och 

självkänsla ökade signifikant.  

Ungdomar som mår dåligt har stora behov att öppna sig inför någon som lyssnar, framför 
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allt om känsliga och allvarliga frågor. Webbaserade hjälpsidor och hjäplinjer kan vara ett bra sätt 

att möta sådana behov: Dessa hjälpinsatser har vissa fördelar jämfört med andra hjälpinsatser 

(exempelvis tillgänglighet), erbjuder hjälp som ungdomar behöver och har positiva hälsoeffekter. 

Frivilligas mående. Frivilliga möter ofta andras sorg, smärta och stressiga 

livssituationer. Detta skulle kunna påverka deras egna tankar, känslor, övertygelser, agerande 

och mående. Det finns relativt lite forskning om hjälplinjers frivilligas upplevelser, motivation, 

tillfredsställelse och liknande (Finn, Garner, & Wilson, 2011). Ett relevant fynd i den forskning 

som finns är att arbete där man som frivillig tar del av svåra ämnen och använder icke-

produktiva copingstrategier (som självanklagelse och förnekelse av problem), kan leda till att 

man som samtalspartner far illa av detta och uppvisar symptom på posttraumatiskt stressyndrom. 

Detta undersöks i forskningen även som “vicarious traumatization”, “compassion fatigue”, 

“secondary traumatic stress”, “burnout” och “work stress” och har gemensamt att de alla antas 

vara en “kostnad för omtanke” som kan drabba frivilliga (Baird & Jenkins, 2003; Cohen & 

Collens, 2013; Dunkley & Whelan, 2006; Kinzel & Nanson, 2000). Frivilliga som är 

oförberedda på att ta emot och bearbeta andras bekymmer, smärta och obehagliga upplevelser 

kan tänka att hennes/hans reaktion är onormal och utveckla känslor av otillräcklighet, förvirring 

och isolation (att man är ensam med sina tankar och känslor som väcks), vilket också förhindrar 

att ta del av det stöd som de då behöver (Cyr & Dowrick, 1991). Användande av defensiva 

copingstrategier, som flykt, kan påverka hjälpsökande ungdomar, frivilligorganisationen och 

även frivilliga själva. Det kan försämra empatin den frivillige visar i relation med hjälpsökande, 

kvalitén av lyssnandet och stödet som ges och frivilliga kan anklaga de hjälpsökande för att de 

har hamnat i besvärlig situation (Brown & O´Brien, 1998). Det förekommer att frivilliga slutar, 

tar uppehåll från eller lägger ned mindre tid på grund av att arbetet påverkar deras psykiska 
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mående negativt, vilket negativt påverkar organisationen de arbetar i och de andra frivilliga 

(Kehoe & Grant, 1997) Effekter för denna s.k. “compassion fatigue” kan vara intensiva och 

långvariga (Figley, 1995).  De mest effektiva copingstrategierna enligt forskningen är optimism, 

delning med andra (med kamrater/kollegor eller handledning), utbildning av frivilliga och 

debriefing (Baird & Jenkins, 2003; Cohen & Collens, 2013; Dunkley & Whelan, 2006; Kinzel & 

Nanson, 2000).  

Sammantaget tyder denna litteratur på att, att vara frivillig vid en hjälplinje och dagligen 

möta andras problem påverkar måendet. De frivilliga behöver goda copingstrategier och 

kunskaper för att kunna bemöta problem hos hjälpsökande personer. Om de frivilliga saknar 

sådana strategier för att bemöta problem hos de hjälpsökande kan detta påverka de hjälpsökande, 

de frivilliga och hjälplinjeverksamheten negativt.  

Röda Korsets Ungdomsförbunds hjälplinje Jourhavande Kompis. Jourhavande 

Kompis är Röda Korsets Ungdomsförbunds frivilligbemannade chattverksamhet för barn och 

ungdomar upp till 25 år (Röda Korsets Ungdomsförbund, u.å.a). Chatt-tjänsten erbjuds av 

frivilliga jourare fyra timmar dagligen. De frivilliga är mellan 18-30 år, är inga experter, 

terapeuter eller psykologer och får ingen ekonomisk ersättning för sitt uppdrag. Verksamhetens 

syfte är att genom aktivt lyssnande och utifrån perspektivet att de är kompisar (inga experter), 

medverka till att de som hör av sig kan förändra synen på sina problem och därigenom förändra 

sin livssituation (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014a). Jourhavande Kompis strävar efter att 

ge hjälp till självhjälp och uppmanar ungdomar att söka professionellt stöd vid behov. 

Jourhavande Kompis har lokala jourverksamheter i Umeå, Östersund, Örebro, Uppsala, 

Stockholm, Göteborg, Luleå och Lund. Verksamhetsgrupperna har två till tre verksamhetsledare 

och tolv till femton aktiva frivilliga chattare/jourare. Varje verksamhet rekryterar själva frivilliga 
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genom intervjuer och alla frivilliga jourare genomgår Röda Korsets Ungdomsförbunds 

utbildning i ideologi och samtalsmetodik. Totalt hade verksamheten under 2013 162 aktiva 

frivilliga jourare (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2013).   

Ungas perspektiv på samtal om känsliga frågor i hjälplinjen Jourhavande Kompis har 

analyserats av Göteborgs universitet (Pettersson, 2013). I studien framkom att chattsamtal får 

användarna att må bättre och att många upplever att de inte har någon annan de kan tala med om 

känsliga ämnen. Användarna beskrev fördelar med chatten jämfört ansikte mot ansikte 

kommunikation såsom anonymitet, enklare att formulera sina problem och tankar, möjlighet att 

samtala med utomstående och att det var lättare att samtala om känsliga ämnen där. 

Hjälplinjer och chattsamtal via webben verkar således få ungdomar att må bättre och 

känna sig mindre ensamma. Jourhavande Kompis är en etablerad frivilligbemannad hjälplinje 

som ungdomar uppskattar och söker sig till. Det är däremot inte klarlagt varför ungdomar söker 

till hjälplinjer. En möjlighet är att ungdomar söker sig till hjälplinjer för att erhålla socialt stöd 

och de beteenden som de frivilliga utför för att hjälpa ungdomarna. Vilket stöd ungdomar 

efterfrågar samt vilket behov som frivilliga uppfattar hos ungdomarna är också av intresse. De 

frivilligas situation är också högst relevant. Svårigheter och negativ påverkan som frivilliga vid 

hjälplinjer upplever är hinder för verksamheten samtidigt som de frivilligas mående också är 

viktigt i sig. Litteraturen besvarar inte i tillräckligt hög grad vilka svårigheter som frivilliga 

beskriver, hur frivilliga påverkas, vilka svårigheter de beskriver eller vilket stöd de önskar för 

detta, vilket gör detta till ett viktigt forskningsämne där vi genom denna studie kan bidra.  

Syfte och forskningsfrågor 

Forskningen inom området socialt stöd från hjälplinjer som erbjuds via webbplattformar 

till unga har betydelsefulla luckor. Ett fåtal studier har gjorts för att utvärdera hjälp som ges via 
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webben av frivilliga vid hjälplinjer (Collin et al., 2011; Fukkink & Hermanns, 2009a; Fukkink & 

Hermanns, 2009b; Krysinska & de Leo, 2007). Antalet studier som utvärderar dessa i hänseende 

till socialt stöd är också begränsat (Jakobsson & Bergander, 2013; Shaw & Gant, 2002). Denna 

studie syftar till att undersöka om det stöd som frivilliga ger till hjälpsökande ungdomar via en 

chattbaserad hjälplinje kan beskrivas som socialt stöd och därigenom bidra till kunskapen inom 

detta område. Teoretiska perspektiv och forskning som presenterats ovan pekar på att socialt stöd 

kan vara en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa (Barrera et al., 2004; Cohen & Wills, 1985; 

Hogan et al., 2002). Många frivilligorganisationers hjälplinjer erbjuder också på webben hjälp 

till ungdomar som mår dåligt genom informationellt, emotionellt eller instrumentellt stöd – det 

vill säga sådant som också beskrivs som viktiga komponenter i socialt stöd (Hogan et al., 2002; 

Hombrados & Mendieta et al., 2012; Nurullah, 2012). Denna typ av tjänster upplevs hjälpfulla av 

dess användare (Andersson & Osvaldsson, 2011; Collin et al., 2011; Eriksson, Larsson & 

Pettersson, 2013; Fukkink & Hermanns, 2009a; Fukkink & Hermanns, 2009b; Jakobsson & 

Bergander, 2013; Krysinska & de Leo, 2007; Löfberg & Aspán, 2011; Pettersson, 2013; Shaw & 

Gant, 2002). Dock behövs mer forskning som besvarar om sådana hjälplinjer kan anses erbjuda 

socialt stöd, om socialt stöd kan erbjudas via webb och i så fall hur. Det finns ett stort värde i att 

forskning undersöker och utvärderar den hjälp som erbjuds av frivilligorganisationer via webben. 

Detta behövs för att kunna förstå mekanismer i hjälpande insatser och för att om möjligt undvika 

eventuella skadliga effekter som kan uppstå samband med sådana insatser. Tidigare forskning i 

Sverige har fokuserat på genusperspektiv och på de hjälpsökande (Andersson & Osvaldsson, 

2011; BRIS, 2012; Eriksson et al., 2013; Jakobsson & Bergander, 2013; Löfberg & Aspán, 2011; 

Pettersson, 2013). Denna studie utförs med de frivilliga som erbjuder hjälp. Detta ger en bild från 

”den andra sidan” av en tvåsidig kommunikation mellan hjälpsökande och stödjande frivillig. 
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Studien ämnar också ge en bild av vilka behov de frivilliga uppfattar hos de hjälpsökande, vilken 

typ av samtal och samtalsbeteenden de utför för att möta de hjälpsökandes behov, vilka 

svårigheter de möter, vilket stöd de önskar och hur det påverkar deras eget mående. Genom att 

bidra till ökad kunskap om det civila samhällets funktion och roll inom ett område som 

ungdomars psykiska hälsa, finns det också en möjlig samhällsnytta i studier som denna. Ökad 

kunskap som kan bidra till teoretisk utveckling är en möjlig vinst, medan möjlighet till 

information och återkoppling till det civila samhällets aktörer är en annan. 

Sammanfattningsvis är syftet med den aktuella studien att genom mixad metod, dvs. 

användande av blandad kvalitativ och kvantitativ metod och data (så kallad metodtriangulering, 

Skoog, 2013), undersöka (1) om den hjälp som frivilliga vid hjälplinjers webbinterventioner 

erbjuder till ungdomar kan beskrivas som socialt stöd, (2) vilka beteenden inom socialt stöd 

uppfattar de frivilliga att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att få ta del av samt (3) hur de 

frivilligas mående påverkas av att vara samtalspartner till ungdomar, (4) vilka svårigheter de 

beskriver i arbetet och (5) vilken typ av stöd de i så fall önskar.  

De frågeställningar som vi med studien försöker besvara är: 

1. Kan de samtalsbeteenden som de frivilliga vid en hjälplinje utför genom chatt beskrivas som 

socialt stöd i enlighet med stress- och buffertteorin för socialt stöd?  

2. Vilka beteenden inom socialt stöd uppfattar de frivilliga att ungdomar söker till hjälplinjen för 

att få ta del av?  

3. Hur påverkas de frivilligas mående av att vara frivillig vid hjälplinjen?  

4. Vilka svårigheter beskriver de frivilliga?  

5. Vilken typ av stöd önskar de frivilliga från sin organisation? 
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Metod 

Deltagare och procedur 

Under juni 2014 skickades ett e-post med intresseförfrågan om att delta i en studie till ett 

antal organisationer som erbjuder webbaserat stöd till ungdomar genom en hjälplinje. 

Verksamheten Jourhavande Kompis vid Röda Korsets Ungdomsförbund visade tidigt intresse 

och en kontakt rörande ett samarbete inleddes, som utmynnade i en överenskommelse om att 

genomföra studien i samarbete med Jourhavande Kompis. Målet med studien var att vända sig 

till de frivilliga som bemannade hjälplinjens chatt under november månad.  

Då de frivilliga vid Jourhavande Kompis chattar med de hjälpsökande ungdomarna via en 

webbplatform, valdes webbenkät som metod för att kunna nå deltagarna bäst. Som teknisk 

plattform för webbenkäterna valdes “Google formulär” (docs.google.com) som har använts 

framgångsrikt i tidigare forskning (Keene, Shiloh, Dudaie, Eisen, & Savel, 2012) såväl som i 

tidigare studie med ungdomar vid Jourhavande Kompis hjälplinje (Pettersson, 2013) och därför 

bedömdes vara en bekant plattform för de frivilliga. Två webbenkäter utformades. En enkät 

utformades som rörde vilket socialt stöd den frivillige erbjudit genom sina samtalsbeteenden 

under chatt samt frågor om chatten (chattens tema, svårigheter vid chatten osv.). Detta mättes 

med psykometriska skalor för socialt stöd och besvarades efter det senast påbörjade chattsamtalet 

(Enkät 1). En andra enkät utformades också som tog upp vilket behov de frivilliga tror att 

ungdomarna söker sig till chatten för vilket mättes med skala för socialt stöd, hur chattsamtal 

påverkar de frivilligas mående och allmänna frågor om chatten (vilket behov av stöd de 

upplever, hur de påverkas av chatt osv.) (Enkät 2). Enkäterna innehöll också bakgrundsfrågor om 

kön, ålder, utbildning, när personen började som frivillig samt i enkät 1 generella frågor om 

föregående chattsamtal i (längd, ämne, bakgrundsfrågor om hjälpsökande). De resterande 
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frågorna var uppdelade i två huvudområden: skalor för socialt stöd och aktivt empatiskt 

lyssnande. 

Enkäterna förmedlades till de frivilliga via e-post till Jourhavande Kompis 

verksamhetsutvecklare (anställd vid Röda Korsets Ungdomsförbund) och verksamhetsledare 

(frivilligt engagerade) vid de lokala Jourhavande Kompis-grupperna vid orter runtom i landet.  

Enligt Jourhavande Kompis interna statistik för november månad 2014 (Röda Korsest 

Ungdomsförbund, 2014b) hade de under november 2014 sjuttiosex (N=76) aktiva frivilliga, 

varav de flesta var kvinnliga (Å. Jacobsson, personlig kommunikation, 15 december, 2014), men 

de saknar exakt data om kön, ålder, utbildning och sysselsättning hos de frivilliga. Vår studie var 

riktad till alla 76 aktiva frivilliga.  

Frivilliga som deltog i undersökningen var i åldern 19-28 år (medelålder 23 år). Sjutton 

frivilliga svarade på Enkät 1 (om det senaste föregående chattsamtalet), varav fem personer 

svarade på enkäten två gånger, dvs. fyllde i svarsalternativ att de besvarat enkäten tidigare. 

Fjorton frivilliga svarade på Enkät 2 (om frivilligarbetet). De två enkäterna administrerades var 

för sig. Samma frivillig kunde besvara både Enkät 1 och Enkät 2 och därmed förekomma i 

rapporteringen av båda enkäterna. Vi kan därför tyvärr inte särskilja deltagare från de två 

enkäterna. De deskriptiva data som anges, som t.ex. medelvärden för deltagarnas ålder, avser 

således data för de sammanlagda deltagarna i studien (dvs. från båda två enkäterna) förutom där 

specifik enkät anges i texten. En sammanfattad genomgång av deltagarna visar att 81 % av alla 

svarande var kvinnor (18 i Enkät 1, elva i Enkät 2), 17 % var män (tre i båda enkäterna) och en 

deltagare ville inte svara på frågan om kön. Femtiofyra procent av de 36 svarande (n=19) hade 

avslutad eftergymnasial utbildning (n =18 universitet eller högskola, n=1 annan eftergymnasial 

utbildning), 43 % (n=15) hade avslutat gymnasial utbildning, (n=14 teoretisk studieförberedande 
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linje, n=1 praktiskt yrkesförberedande linje). Av det totala antalet svarande från bägge 

enkätundersökningarna (n=36) var 89 % (n=32) studerande, 11 % yrkesarbetade (n=4) och sex 

procent % (n=2) både studerade och arbetade. Den tid som deltagarna hade varit frivilliga 

varierade från två till 49 månader. Denna information efterfrågades endast i Enkät 2 (n=13 svar, 

n=1 besvarade inte frågan). Medelvärdet var 13,6 månader och medianen var 13 månader. 

Fyrtiosex procent (n=6) av de frivilliga hade arbetat som frivillig sju månader eller mindre och 

54 % (n=7) av de svarande hade varit frivilliga 13 månader eller mer. Frivilligas erfarenhet (hur 

länge de varit frivilliga, Enkät 2), tyder på att de som besvarade enkäten var nybörjare eller har 

varit engagerade vid hjälplinjen en längre tid.  

Enligt Jourhavande Kompis interna statistik (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014b) 

hölls totalt 405 chattsamtal under november. Av de totalt 405 chattsamtal var 371 samtal (91,6 

%) registrerade som samtal, 33 samtal (8,1 %) var registrerade som “Test/Klick” och två samtal 

(0.5 %) hade ej specificerats. Frivilliga skattade även kön och ålder av ungdom de chattade med 

och registrerade i vår enkät och i Jourhavande Kompis egen statistikrapport.   
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Figur 1. Könsfördelning hjälpsökande ungdomar i vår studie och Jourhavande Kompis statistik 

(Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014b) 

Figur 1 visar könsfördelning i procent hos ungdomar i statistikrapporten och i vår studie. 

Av totalt 405 chattsamtal från statistikrapporten (nedersta stapeln i Figur 1) registrerade frivilliga 

att de chattade med en tjej i 43 % (n=173) av fallen, med kille vid 13 % (n=54), “annat” vid 0,5 

% (n=2) och frivilliga kunde inte ange kön på sin samtalspartner vid 43,5 % (n=176). Vid okulär 

besiktning framgår att denna könsfördelning överensstämmer med den i vår studie (översta 

stapeln i Figur 1) så till vida att fler av de chattande ungdomarna är tjejer. 
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Figur 2. Åldersfördelning hjälpsökande ungdomar i vår studie och i Jourhavande Kompis 

statistik) (Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014b) 

Jämförelse av ålder (Figur 2) visar att 0,2 % av ungdomarna var i åldern 0-6 år  (n=1), 1 

%  i åldern 7-13 år (n=4), 4,6 % i åldern 14-16 år (n=19), 5,7 % i ålder n17-19 år (n=23) och 

14,7 % i åldern 20-25 år (n=60). Ålderskategorierna skiljde sig något i vår studie (våra 

kategorier: 7-12 år, 13-15 år, 16-19 år), men även i vår studie var den mest representerade 

åldersgruppen 20-25 år (38,1 %) följt av 16-19 år (23,8 %). Chatt-tidens längd varierade enligt 

statistikrapporten från 5 minuter till 240 minuter, med medelvärde 49 minuter, samma siffror 

från vår studie är från 15 minuter till 220 minuter med medelvärde 88 minuter. Vid 47 samtal 

(11,6 % av alla samtal) hänvisade frivilliga ungdomen vidare till en annan organisation, i vår 

studie gjordes detta i 36 % av samtalen (n=8). Den interna statistiken över samtalsämnen som 

fördes under november visade att av 405 samtal var “kärleksrelationer” 20,5 % (n=83) , “mår 
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dåligt” 14,8% (n=60) , “familjerelationer” 13,3 % (n=54), “oro” 12,8 % (n=52) , “skola” 10,9 % 

(n=44) , “allmänt prat” 10,4 % (n=42) , “psykisk och fysisk ohälsa” 10,1 % (n=41). Totalt var 32 

olika samtalsämnen representerade. Vid 66 % av samtalen (n=268) var fler än ett samtalsämne 

registrerat. I vår studie hade vi inte möjlighet att registrera mer än ett samtalsämne. De frivilliga 

kunde välja mellan 16 olika teman i en lista. Listan över chattsamtal som användes är densamma 

som Jourhavande Kompis använder i sin verksamhet. Denna valdes för studien eftersom den 

bedömdes vara omfattande och bekant för de frivilliga. Totalt 22 enkäter om chattsamtal 

besvarades (antal chatt per tema anges inom parentes). Chattämnena var “kärleksrelationer” (2), 

“familjerelationer (1)”, “depression (1)”, “ensamhet (1)”, “kompisrelationer (2)”, “oro (2)”, 

“skolan (2)”, “mår dåligt” (1), “sexuella övergrepp/våldtäkt” (3), “sorg” (1), “dålig självkänsla” 

(1), “misshandel” (1), “allmänt prat” (1), “självskadebeteende” (1), samt “övrigt” (fri att 

definiera för den frivillige) (2). Alternativet “övrigt”, där den frivillige hade möjlighet att själv 

skriva in ett chattämne, lades till listan av författarna för studien. Två teman rapporterades under 

rubriken “övrigt”: “[specifikt samtalsämne]” och “ångest pga [rörelsehinder]”  (exakt ämne och 

funktionshinder ej angivet av hänsyn till ungdomens anonymitet). Vid två chattsamtal 

rapporterade de frivilliga chattmissbruk. Dessa samtal hanterade ämnena “skola” samt, “övrigt” 

och “[specifikt samtalsämne]” som specificerat ämne. I 8 av samtalen (36 %) hänvisade de 

frivilliga den hjälpsökande ungdomen till en annan myndighet eller organisation.  Ingen 

hjälpsökande ungdom hänvisades vidare på grund av att han/hon inte tillhörde målgruppen, dvs. 

var äldre än 25 år. 

Bortfallsanalys. På grund av det låga deltagandet genomfördes en bortfallsanalys. 

Eftersom vi saknar statistik om hela urvalsgruppen, dvs. alla frivilliga som bemannat chattpass 

under november (undantaget antal inaktiva frivilliga) kan vi inte säga om det finns skillnader 
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mellan deltagarna i vår studie och hela urvalsgruppen. Information om hur många chattpass som 

bemannades under perioden saknas, vilket gör det omöjligt att säga hur stor andel av de frivilliga 

som besvarade vår enkät efter det senaste påbörjade chattsamtalet och därmed exakt hur stort 

bortfallet var. Enligt Jourhavande Kompis statistik hölls 405 chattsamtal under november månad, 

vilket innebär att endast fem procent av det totala antalet chattsamtal finns med i vår studie. 

Detta kan delvis förklaras av att vi bad de frivilliga att enbart besvara enkäterna efter det senast 

påbörjade chattsamtalet. Det finns skillnader vad gäller chatt-tidens medelvärde, samtalsämne, 

hjälpsökande ungdomars kön och åldern. Gällande samtalsämnen har vår studie liknande 

indelning än samtalsstatistiken (okulär besikting), med undantag för att “sexuella 

övergrepp/våldtäkt” var mest representerad (13,6 % n=3) i vår studie, medan det i den interna 

statistiken som ämne återfanns plats på 11 med 28 samtal (6,9 %).  

 Pilottestning. En pilottestning av webbenkäterna genomfördes innan studien påbörjades. 

Deltagare till pilottestning rekryterades med hjälp av Jourhavande Kompis 

verksamhetsutvecklare som lade upp en förfrågan med länkar till de två enkäterna på deras 

interna webbforum i webbtjänsten Facebook. Pilotversionen av enkäten “Mitt 

frivilligengagemang i Jourhavande Kompis” ifylldes av 6 frivilliga och pilotversionen av enkäten 

“Hur upplevde jag chattsessionen” ifylldes av 8 frivilliga under perioden för pilottestning. Detta 

motsvarar cirka 10 % av de 76 frivilliga inom verksamheten (Å. Jacobsson, personlig 

kommunikation, 15 december, 2014). Informationen från pilottestningen av enkäterna ledde till 

en rad ändringar av enkäterna. Ett neutralt svarsalternativ, “Varken bra eller dåligt”, lades till vid 

frågan om den frivilliges mående. Vissa respondenter menade också att de tillgängliga 

svarsalternativen inte fångade de frivilligas upplevelser av hur chatten påverkar mående. Ett mer 

neutralt svarsalternativ, “Mina chattsamtal får mig att må varken bra eller dåligt”, lades därför 
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till, samt ett svarsalternativ med möjlighet att med egna ord och i fritext besvara frågan; “"Eget 

alternativ: hur chattsamtalen påverkar mitt mående? Beskriv med egna ord hur chattsamtalen 

påverkar dig".  

Mätinstrument  

De två webbenkäterna har beskrivits. Här följer dock en beskrivning av mätinstrumenten. Berlin 

Social Support Scale användes i enkät 1 och enkät 2, medan Active Empathic Listening Scale 

användes endast i enkät 1.  

Mätinstrument för socialt stöd. Berlin Social Support Scale (BSSS) är en skala 

ursprungligen utformad för att mäta socialt stöd vid cancersjukdom. Skalan valdes eftersom dess 

påståenden sett till innehåll och formulering var väl anpassade för undersökningen och har goda 

psykometriska kvalitéer. BSSS innehåller fem skalor, avsedda för att mäta uppfattat tillgängligt 

stöd, behov av stöd, hjälpsökande av stöd, erhållet stöd samt tillhandahållet eller givet stöd (eng. 

“provided support”). Skalan för givet stöd är en självrapportskala bestående av fjorton 

påståenden på en Likertskala under tre kategorier: emotionellt, informationellt och instrumentellt 

socialt stöd. Exempel på påståenden och deras kategorier är: “Jag tröstade honom/henne när 

han/hon mådde dåligt” (emotionellt stöd, vår översättning), “Jag föreslog en aktivitet som skulle 

kunna distrahera honom/henne” (informationellt stöd, vår översättning) och “Jag tog hand om 

många dagliga göromål han/hon inte kunde göra själv” (instrumentellt stöd, vår översättning) 

(Schwarzer & Schultz, 2000; Schwarzer & Schultz, Social Support BSSS, u.å). Påståendena 

översattes och anpassades för denna studie. Skalan för givet socialt stöd hade god intern 

konsistens i denna studie (Cronbachs alfa = ,70) och dess validitet har påvisats i flera studier 

(Schulz & Schwarzer, 2003; Schulz & Schwarzer, 2004). Kategorin instrumentellt stöd uteslöts 

eftersom dess frågor inte var relevanta och ofta praktiskt ogenomförbara för de frivilliga vid 
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chatt. Två anpassade versioner av skalan utformades, en i vardera enkäten. Vi gjorde 

anpassningar i enkäten om chatten genom att påståendena från skalan omformulerades till att 

beskriva vilket socialt stöd de frivilliga gav vid föregående chatt, t.ex. “Jag tröstade 

henne/honom när hon/han mådde dåligt” eller “Jag föreslog en aktivitet som hon/han kan göra 

för att skingra tankarna”. Svarsalternativen formulerades i en fyrgradig skala där alternativen 

gick från 1 (“Håller inte med alls”) till 4 (“Håller med helt och hållet”). Pilottestning av 

enkäterna visade också på ett behov av ett erbjuda alternativet “Blev inte aktuellt under chatt”, 

som därför lades till. I enkäten om frivilligengagemanget i Jourhavande Kompis (Enkät 2) 

omformulerades påståendena och skalan till att handla om vilken typ av stöd de frivilliga tror att 

ungdomarna söker sig till chatten för, exempelvis “Jag upplever att ungdomar söker sig till 

chatten för att de vill bli tröstade (när de mår dåligt)” eller “Jag upplever att ungdomar söker sig 

till chatten för att de vill få tips på saker de kan göra för att skingra tankarna”. Svarsalternativen 

formulerades i en fyrgradig skala där alternativen gick från 1 (“Håller inte med alls”) till 4 

(“Håller med helt och hållet”). Cronbachs α för denna skala i enkäten var α = ,83. De sju första 

påståendena i båda enkäterna gällande BSSS skalan bildade en egen delskala “emotionellt stöd” 

med Cronbachs alpha i enkäten om chattsamtal (Enkät 1) α=.64 och i enkäten om 

frivilligengagemanget (Enkät 2)  α= ,80. De två sista påståendena bildade en delskala 

“informationellt stöd”, med en interitemkorrelation r = ,81, p<0,01, 65 % samvarians i Enkät 1 

samt en interitemkorrelation r= ,53, samvarians 28,5 % i Enkät 2.  

Active-Empathic Listening Scale (AELS) är en skala som mäter ett aktivt medkännande 

lyssnande, vilket definieras som en social färdighet (Gearhart & Bodie, 2011). Begreppet har sitt 

ursprung i försäljning (Drollinger, Comer, & Warrington, 2006) men mätning av färdigheten 

AELS har sedan anpassats till mer generella samtalsmiljöer (Bodie, 2011). Faktoranalyser av 
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skalan stöder att skalan är internt konsistent och sammanhängande (Bodie, 2011). Stöd för 

konvergent validitet har också funnits, där AELS har samband med samtalsaktivitet och empati 

(Bodie, 2011; Drollinger et al., 2006). Validiteten hos AELS har också prövats genom att testa 

dess samband med generella sociala färdigheter mätt med ett index för sociala färdigheter, Social 

Skills Inventory, där fyra av sex områden som mättes gav stöd för validiteten hos AELS 

(Gearhart & Bodie, 2011). Självrapportversionen av AEL-skalan låter respondenter besvara hur 

frekvent de anser elva påståenden stämma in på dem själva på en sjugradig skala; 1 ("aldrig eller 

nästan aldrig sant"), 4 ("Sant då och då"), 7 ("Alltid eller nästan alltid sant") (Bodie, 2011; vår 

översättning). Påståenden är bland andra: "Jag är medveten om vad andra antyder men inte säger 

rakt ut", "Jag försäkrar andra om att jag lyssnar genom verbala yttranden" (Bodie, 2011; vår 

översättning). Denna självrapportversion översattes och anpassades för denna studie. De 

anpassningar av påståendena som gjordes var att dessa omformulerades till att beskriva de 

frivilligas lyssnande beteende vid en föregående chatt, exempelvis "Jag var uppmärksam på vad 

hon/han antydde men inte chattade/sa rakt ut", "Jag försäkrade henne/honom om att jag lyssnade 

(läste) genom de ord jag chattade". Svarsalternativen anpassades också till en sjugradig skala där 

alternativen gick från 1 (“Håller inte med alls”) till 7 (“Håller med helt och hållet”), med 4 

(“Håller varken med eller inte med”) i mitten. Pilottestning av enkäterna visade också  här på ett 

behov av ett erbjuda alternativ “Blev inte aktuellt under chatt”, som därför lades till. I denna 

studie är Cronbach Alpha för den anpassade skalan (om alternativet “Blev inte aktuellt under 

chatten” är kvar  α=,81). I slutet av skalan med påståenden från BSSS (till båda enkäter) lade vi 

till egna påståenden om faktorer som vi trodde kunde påverka socialt stöd som ges av frivilliga 

eller beskrev teman som var relevanta, men som BSSS inte omfattade. 

Tabell 1 
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Extra frågor i Enkät 1 och Enkät 2  

Enkät 1 Enkät 2 

Jag hänvisade till myndighet eller annan 

organisation eftersom personen uttryckte 

behov av en personlig kontakt (t.ex. 

telefonnummer från resurspärm) 

De vill ha råd om var de kan vända sig för att 

få en personlig kontakt (t.ex. kontakt med 

myndighet eller annan organisation) 

Jag förmedlade att hon/han inte är ensam i sin 

situation 

Känna sig mindre ensamma 

Jag hänvisade personen vidare eftersom 

hon/han inte tillhör vår målgrupp (över 25 år) 

 

Jag misstänkte att personen var en oseriös 

chattare/jourmissbrukare 

 

 De kontaktar i syfte att hjälpa någon annan 

(t.ex. en kompis, syskon eller liknande) 

 

 

Ovan nämnda frågor hade samma svarsalternativ som påståenden från BSSS.  

Frivilligas mående. För att mäta hur arbetet som frivillig påverkar frivilligas mående 

formulerades följande frågor till Enkät 2: “Hur påverkar chattsamtal ditt mående” som bestod av 

tre påståenden: “mina chattsamtal får mig att må bra”, “mina chattsamtal får mig att må varken 

bra eller dåligt” och “mina chattsamtal får mig att må dåligt” med svarsalternativ på 5-gradig 

skala från 1 (“stämmer aldrig eller nästan aldrig”)  till 5 (“stämmer alltid eller nästan alltid”).  

Även öppna frågor lades till där de frivilliga hade möjlighet att beskriva hur chattsamtal påverkar 

deras mående, vilka typer att chattsamtal som får dem att må dåligt och vilken hjälp de önskar 

för att hantera sådana samtal. I Enkät 1 lade vi till en fråga  “hur mycket påverkade samtalet 

dig?” med svarsalternativ på 4-gradig skala från 1 (“påverkade mig inte alls”) till 4 (“påverkade 

mig väldigt mycket”). Även öppna frågor om hur samtalet påverkade den frivillige, vilka 
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svårigheter den frivillige stötte på, vad denne gjorde för att lösa svårigheterna och vilken hjälp 

frivillig skulle önska lades till enkäten.   

Tillvägagångssätt 

För att besvara den första frågeställningen, ”kan de samtalsbeteenden som de frivilliga vid en 

hjälplinje utför genom chatt beskrivas som socialt stöd i enlighet med stress- och buffertteorin 

för socialt stöd?”, undersöktes de frivilligas samtalsbeteenden och hjälplinjen utifrån ett antal 

punkter: 

 Huruvida den typ av socialt stöd som de frivilliga erbjuder de hjälpsökande möter de 

behov av socialt stöd som de frivilliga uppfattar att ungdomar söker sig till hjälplinjen för 

undersöktes. Detta undersöktes genom jämförelser av medelvärden på skalan BSSS 

mellan de samtalsbeteenden som frivilliga utför genom chatt och medelvärden av 

beteenden som de frivilliga uppfattar att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att få ta 

del av. Om de utförda samtalsbeteendena överensstämmer med de beteenden inom socialt 

stöd de frivilliga uppfattar att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att få ta del av, dvs. 

att dessa har statistiskt signifikant samband; indikerar detta att de frivilligas 

samtalsbeteenden kan beskrivas som socialt stöd.   

 För att ge en bild av i vilken utsträckning de frivilliga erbjuder socialt stöd görs en 

mätning med skalorna BSSS och AELS. Av samma skäl samt för att se hur resultaten (i 

brist på kontrollgrupp) står sig vid jämförelse med andra populationer, jämförs de 

frivilligas medelvärden från BSSS och AELS också med populationer från tidigare 

forskning, anhöriga till cancersjuka (BSSS) och universitetsstudenter (AELS).  

 Två förhållanden undersöktes också. Huruvida det föreligger en svår livssituation (dvs. 

stress) som gör att det sociala stödet behövs undersöktes genom att undersöka 
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samtalsämnen för chatt i flervalsfrågor samt i öppna frågor. Huruvida Jourhavande 

Kompis är tillgänglig studerades kort genom Jourhavande Kompis öppettider. 

För att besvara den andra frågeställningen ”Vilka beteenden inom socialt stöd uppfattar de 

frivilliga att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att ta del av?”  undersöktes vilka beteenden 

som frivilliga uppfattar att ungdomar behöver med hjälp av frågor från BSSS i Enkät 2 genom att 

räkna ut medelvärden för dessa.  

 För att besvara frågeställning 3 (”Hur påverkas de frivilligas mående av att vara frivillig 

vid hjälplinjen?”) genomförs en kvantitativ statistisk analys av frågor ställda till de frivilliga och 

en kvalitativ tematisk analys av öppna frågor ställda till deltagarna. För att besvara frågeställning 

4 (”Vilka svårigheter beskriver de frivilliga?”) och 5 (”Vilken typ av stöd önskar de frivilliga 

från sin organisation?”) genomförs en kvalitativ tematisk analys av öppna frågor ställda till 

deltagarna.  

Kvalitativ tematisk analys av svar på öppna frågor 

 Ett antal öppna frågor ställdes i webbenkäterna. Av svaren på dessa genomfördes en 

kvalitativ s.k. tematisk analys. Den tematiska analysen genomförde utifrån de riktlinjer som 

Braun & Clarke (2006) föreslår och som innefattar noggrann läsning av textmaterialet från de 

öppna frågorna, framtagande av koder för återkommande fenomen, sökande efter teman och 

mönster, översyn av dessa och definition av slutgiltiga teman. De frågeställningar som den 

tematiska analysen var ämnad att besvara, eller bidra till att besvara, var “Hur påverkas de 

frivilligas mående av att vara frivillig vid hjälplinjen? Vilka svårigheter beskriver de frivilliga? 

samt Vilken typ av stöd önskar de frivilliga från sin organisation?”. Efter att ha läst det 

kvalitativa datamaterialet (dvs. svar till de öppna frågorna knutna till de nämnda 

frågeställningarna) genomfördes en initial kodning som sedan låg grund för en tematisk analys. 
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Kodningen genomfördes genom att vi parallellt läste materialet och gjorde understrykningar vid 

uttalanden från respondenter som tycktes knyta till någon av frågeställningarna (t.ex. att en 

respondent beskrev något som vi kunde tolka som en svårighet). Dessa citat samlades sedan först 

under frågeställningarna, där vi sedan samlade dem i kluster med utsagor med angränsande 

innehåll (ensamma om de var unika men tycktes besvara frågeställningen) och slutligen försökte 

vi finna gemensamma mönster och formulera teman som beskrev vad vi kunnat uttolka i 

textmaterialet. Den tematiska analysen syftade till att, trots den förförståelse som nämns nedan, i 

möjlig mån vara av en s.k. induktiv typ. Med detta menas att någon övergripande teori inte varit 

ledande i kodning och tolkning av data utan istället skett med utgångspunkt i datamaterialet. 

Förförståelse. Då förförståelse, erfarenheter och kulturell bakgrund kan leda till 

antaganden hos den som kodar, söker teman i och tolkar kvalitativ data kan påverka den 

kvalitativa analysen bör information om sådana förhållanden vara uttalad (Larsson, 2005). 

Författarna till denna studie är båda psykologstudenter vid Örebro universitet, där 

psykologprogrammet har en s.k. integrativ och preventiv profil. Detta i sin tur kan ha påverkat 

synen hur den kvalitativa data uppfattats.  Vi har inte någon egen erfarenhet, eller närstående 

med erfarenhet av, frivilligengagemang vid hjälplinje. Forskningsprocessen inleddes med 

intensiv inläsning på teorier om socialt stöd, ungdomars hälsa, hjälplinjer samt mer specifikt, 

frivilliga vid hjälplinjer. Däribland bl.a. tidigare forskning och teorier om s.k. “vicarious trauma” 

(Baird & Jenkins, 2003), vilket bidrog till valet av de nämnda frågeställningarna. Då de 

inledande studierna i ämnet, föregick val av metod och frågeställningar, har författarna inte 

kunnat anta ett naivt förhållningssätt till data, men målet har varit att genom en induktiv 

granskningsmetod (Braun &Clarke, 2006) försöka fånga de frivilligas beskrivning, snarare än 

repetera våra antaganden. 
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Databearbetning av kvantitativ data 

För de statistiska analyserna användes Statistical Package for Social Sciences 21.0 för 

IBM. Enkäten om chatt benämns som “Enkät 1”(bilaga 1) och enkäten om frivilligengagemanget 

benämns som “Enkät 2”(bilaga 2). Svarsalternativ 0 (“blev inte aktuellt under chatten”) kodades 

i Enkät 1 som ”missing value”, för att inte påverka medelvärdet på enskilda variabler och för 

hela skalan, samt för att möjliggöra jämförelser mellan data från båda enkäterna. Efter 

datainsamlingen gjordes analys av demografiska och generella variabler. Reliabilitet mättes hos 

de använda skalorna. Olika indexvariabler skapades baserade på de olika mätinstrumenten 

(emotionellt stöd och informationellt stöd, socialt stöd hela skalan BSSS och hela skalan AELS).  

Korrelationer beräknades mellan normalfördelade indexvariabler med Pearsons 

korrelationskoefficienter, samt medelvärdesjämförelser och t-test mellan olika variabler. 

Eftersom insamlad data hade ett litet omfång: Enkät 1 (22 svar) och Enkät 2 (14 svar) kan 

signifikanstestningar ge tvivelaktiga resultat (risk för typ II-fel) och därför beräknades även 

effektstorlekar     (ES=r; z= standardavvikelse) med hjälp av webb-baserad kalkulator 

(Effect Size Calculators, u.å).” 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien var unga vuxna mellan 18-30 år. För att bedriva etiskt korrekt 

forskning bör vissa etiska krav uppfyllas - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Langemar, 2008). För att uppfylla dessa krav gjorde 

vi följande. Vi skickade ut ett informationsbrev till deltagarna innan studien påbörjades i vilken 

vi informerade deltagarna om undersökningens syfte, hur deltagande i studien går till, vem som 

kommer att genomföra undersökningen, hur det insamlade materialet kommer hanteras och vart 

de kan vända sig med frågor angående studien. Informationsbrevet fanns också tillgängligt under 
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den tid som studien pågick via en länk till informationsbrevet i webbenkäterna. Att delta i 

studien var frivilligt och samtycke till att delta inhämtades i webbenkäterna genom att deltagarna 

fick kryssa i ett svarsalternativ: ”Jag har tagit del av information om studien, är över 16 år och 

vill delta”. Ett svarsalternativ fanns också för dem som startat webbfönster till enkäten, men som 

inte ville delta. ”Jag vill inte delta i studien”. Deltagarna kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande genom att lämna/stänga sidan med enkäten eller skicka in delvis ifylld enkät. Alla 

frågorna i enkäterna förutom samtycke var frivilliga att besvara, så till vida att det gick att lämna 

blankt svar på enskilda frågor. I slutet av varje enkät fanns kontaktuppgifter till Röda Korsets 

verksamhetsutvecklare, dit vi uppmuntrade studiedeltagarna att vända sig om de ville prata om 

undersökningen och/eller mådde dåligt på grund av de frågor som ställts. Kontaktuppgifter till 

författarna och deras handledare fanns i informationsbrevet. Ovanstående nämnda information 

samt beskrivning av studiens forskningsdesign delgavs till etikrådet i psykologi vid Örebro 

universitet. 

Resultat 

Kan de samtalsbeteenden som de frivilliga vid en hjälplinje utför genom chatt beskrivas 

som socialt stöd i enlighet med stress- och buffertteorin för socialt stöd? Vilka beteenden 

inom socialt stöd uppfattar de frivilliga att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att få ta 

del av?  

Resultaten gällande givet socialt stöd och det sociala stöd som frivilliga upplever att ungdomar 

vill ha presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 

 Medelvärdesjämförelse mellan givet socialt stöd (Enkät 1) och uppfattat behov av socialt stöd 

(Enkät 2) inklusive t-test (t) och effektstorlek (r) 
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 Givet socialt stöd 

 

n          M          SD 

 Upplevt behövt socialt 

stöd 

n           M           SD  

 

 

df 

 

 

t 

 

 

r 

visa att bryr sig om 20        3,45      ,76   13        3,38        ,65 31 ,26 ,05 

Trösta 18        3,39      ,78  13        3,38        ,65 29 ,02 ,00 

Lyssnar 22        3,77      ,53  13        3,77        ,44 33 ,02 ,00 

visa hon/han är 

viktig 

18        3,50      ,71  13        3,46        ,66 29 ,15 ,03 

känner oro 19        3,84      ,37  13        3,77        ,44 30 ,50 ,09 

kan lita på 13        3,69      ,48  13        3,38        ,65 24 1,37 ,20 

Uppmuntra 21        3,76      ,54  13        3,46        ,66 32 1,45 ,18 

se positiva saker 15        3,13      ,83  13        2,77        ,73 26 1,22 ,19 

föreslå aktivitet 13        2,54     1,27  13        2,77        ,93 24 -,53 -,11 

alla ovannämnda 

(BSSS) 

17       3,48      ,42  13        3,35        ,43 28 ,82 ,15 

emotionellt stöd 20      3,67       ,33  13       3,52         ,41 31 1,20 ,22 

informationellt stöd 17      2,94       ,97  13       2,77         ,73 28 ,54 ,10 

hänvisa vidare  9        3,56     1,01  13        2,85        ,69 20 1,96 ,41 

att är inte ensam 17      3,06     1,30  13        3,54        ,66 25 -1,36 -,24 

Not: Ingen signifikant skillnad fanns mellan skalorna  

 

Som vi har nämnt tidigare hade alla påståenden svarsalternativ från 1 (“håller inte med 

alls” till 4 (“håller med helt och hållet”). Med hjälp av Tabell 2 kan vi se att de tre beteenden 

som gjordes mest frekvent av de frivilliga (dvs. hade högst medelvärde) var ”känner oro” 

(M=3,84), ”lyssnar” (M=3,77) och ”uppmuntra” (M=3,76). De två beteenden som gjordes minst 

var ”föreslå aktivitet” (M=2,54) och ”se positiva saker” (M=3,13). 

 Det förekom också signifikanta skillnader mellan hur ofta beteenden utfördes. ”Känner 

oro” gjordes signifikant mer än beteendena som gjordes minst”föreslå aktivitet” (t(11)=3,95, 

p<.05) och ”se positiva saker” (t(14)=3,21, p<.05). ”Lyssnar” gjordes signifikant oftare än 
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beteendena: ”se positiva saker” (t (14)= 4,18, p<.001;) och ”föreslå aktivitet” (t(12)=4,25, 

p<.001). ”Uppmuntra” gjordes signifikant oftare än beteendena: ”föreslå aktivitet” (t(12)=3,64, 

p<.05) och ”se positiva saker” (t(14)=3,57, p<.05). 

Från totala antalet svar på alla påståenden (N=198) ser vi att 71 % av svaren (n=141) var  

minst 3 (dvs. “håller med ganska mycket”), vilket tyder på att de frivilliga i hög grad 

tillhandahåller beteenden från skalan för socialt stöd. Låt oss jämför våra resultat med data från 

originalskalan BSSS (Schulz & Schwarzer, 2003; studie med 457 cancerpatienter). I 

jämförelsestudien fick påståendena “visa att bryr sig” högst medelvärde (M= 3,91). Det beteende 

som gjordes minst av anhöriga till cancerpatienter var “visa att hen är viktig” (M= 2,68). 

Jämförelser mellan data från frivilliga i denna studie och jämförelsestudien visar att anhöriga ger 

lite mer socialt stöd till cancerpatienter än frivilliga ger till ungdomar men skillnaden är icke 

signifikant t (17) = -1,46, p> ,1, r = -,18.  Även skillnaden mellan emotionellt stöd som gavs var 

icke signifikant med liten effektstorlek t (19) =,96 p> ,1,  r = ,11. Vid jämförelse av 

informationellt stöd kom fram att anhöriga ger cancerpatienter mer informationellt stöd än 

frivilliga ger till ungdomar t(16)= -3,62 p< ,01 r = -,42.  Ovanstående dataanalys tyder på att de 

frivilliga utför beteenden som kan beskrivas som socialt stöd.  

Från Tabell 2 ser vi att de beteenden som frivilliga uppfattar att ungdomar behöver mest 

(dvs. med högst medelvärde) var: “lyssna” (M= 3,77) och “känner oro” (M= 3,77). De beteenden 

som ungdomar enligt de frivilliga söker till chatten minst för att erhålla var “se positiva saker” 

(M=2,77) och “föreslå aktivitet”(M=2,77).  

Från totala antalet svar på alla påståenden (9 påståenden X 13 frivilliga= N=117) var 

87% av svar (n=102) minst 3 (dvs. “håller med ganska mycket”). Detta tycks säga oss att enligt 

de frivilligas uppfattning söker sig ungdomar i hög utsträckning till chatten för att erhålla socialt 
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stöd.  Det fanns signifikanta skillnader mellan de beteenden som frivilliga uppfattar att ungdomar 

önskar mest och de beteenden som frivilliga uppfattar att ungdomar önskar minst. Frivilliga 

uppfattar att ” lyssna” behövs signifikant mer än beteendena: ”se positiva saker” (t(12)=3,95, 

p<,05) och ”föreslå aktivitet” (t(12)=3,61, p<,05). Frivilliga uppfattar att ”känner oro” behövs 

signifikant mer än beteendena: ”se positiva saker” (t(12)=5,10, p<,001) och ”föreslå aktivitet” 

(t(12)=3,61, p<,05). 

Vid jämförelse kan vi se att frivilliga utför lite mer av beteenden som beskrivs som 

socialt stöd (M = 3,48, SD =,42) än de uppfattar att ungdomar behöver (M = 3,35, SD= ,43), men 

skillnaden är icke signifikant t (28) = ,82, p > ,05) och med liten effektstorlek (r = ,15). 

Emotionellt stöd som ges (M =3,67, SD = ,33) är lite högre än emotionellt stöd som de frivilliga 

uppfattar att ungdomarna söker sig till chatten för (M = 3,52, SD = ,41), men skillnaden är icke 

signifikant t (31)= 1,20, p>,05 och effektstorleken är liten (r =,22).  Frivilliga ger lite mer 

informationellt stöd (M = 2,94, SD = ,97) än vad de frivilliga uppfattar att ungdomarna söker sig 

till chatten för (M= 2,77, SD = ,73), men skillnaden är icke signifikant t (28)= ,54, p>,05 och 

effektstorleken är liten  (r= ,10). Vid parvis jämförelse av alla beteenden i och upplevelser av 

behövt socialt stöd kommer det fram att alla skillnader är icke signifikanta och effektstorleken är 

liten. För denna studie lades ett antal påståenden till enkäterna utöver de använda skalorna BSSS 

och AELS. Dessa påståenden var “Jag hänvisade till myndighet eller annan organisation 

eftersom personen uttryckte behov av en personlig kontakt (t.ex. telefonnummer från 

resurspärm)” (enkät 1) och ”De vill ha råd om var de kan vända sig för att få en personlig 

kontakt (t.ex. kontakt med myndighet eller annan organisation)” (enkät 2). Skillnaden mellan de 

påståendena från Enkät 1 och Enkät 2 var icke signifikant men med medelstor effektstorlek r=,41 

(Tabell 2 rad “Hänvisa”). 
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Ovanstående data indikerar att frivilliga upplever att ungdomar söker sig till chatten för 

att de vill erhålla socialt stöd och att frivilliga utför i högsta grad de beteenden som de uppfattar 

att ungdomar behöver.  

 Resultat gällande AELS visas i Tabell 3. 

Tabell 3  

Medelvärden och standardavvikelse av påståenden i AELS och jämförelsedata(ref behövs) 

 n M SD 
jämförelsedata 

medel 

var uppmärksam på vad ungdom 

inte sa/chattade 
21 6,19 1,12  

var uppmärksam på vad ungdom 

antydde men inte sa 
21 5,38 1,07  

förstod vad ungdom kände 22 5,64 1,40  

lyssnade efter mer än vad som 

sades 
20 5,35 1,14  

försäkrade att frivillige skulle 

komma ihåg vad som sades under 

samtalet 

15 5,93 1,62  

sammanfattade samtalspunkter 10 4,20 2,62  

höll reda på synpunkter 19 6,00 1,33  

försäkrade att frivillige lyssnade 18 5,89 1,64  

försäkrade att frivillige var 

mottaglig för tankar och ideér 
19 5,68 1,49  

ställde frågor som visade att den 

frivillige förstod 
19 5,95 1,31  

försäkrade att lyssnade på andra 

sätt än ord  
19 5,05 2,22  

medelvärde alla påståenden 20 5,62 ,83 4,98 
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Som beskrevs tidigare kunde frivilliga välja svar på skalan från 1 “håller inte med alls” 

till 7 “håller med helt och hållet” (svarsalternativ 4 “håller varken med eller inte med”). Analys 

av svar på påståenden från AELS visar att de beteenden som utfördes mest av de frivilliga (dvs. 

hade högst medelvärde) var: “1.uppmärksam på vad hen inte sa/chattade” (M=6,19), “7.höll reda 

på synpunkter” (M=6,0), “10. ställde frågor som visade att förstod” (M=5,95). De beteenden som 

utfördes minst under chattsamtal var: “6.sammanfattade” (M=4,20). Medelvärdet för alla 

påståendena i skalan AELS var M=5,62. Av totala svar på alla påståenden i skalan AEL (N=242) 

valde frivilliga svarsalternativet fem eller mer vid 67% (n=163) som säger att de frivilliga 

utförde de beteendena som beskrivs i AELS i stor grad. Jämförelsedata kommer från studien 

(Bodie, Jones, Vickery, Hatcher, & Cannava, 2014) med 206 universitetsstudenter i 

kommunikationsvetenskap som var delade i par (lyssnare och berättare). Här jämför vi data från 

de “lyssnare” som fyllde i AELS med data från frivillig. Av analysen framgår att de frivilliga 

från Jourhavande Kompis gjorde mer beteenden från AELS än “lyssnarna” från Bodie et al. 

(2014): t (19)= 3,41, med signifikant skillnad (p<,01) och en korrelation mellan båda 

medelvärden på r=,39 och medelstor effektstorlek.  

Värden på AELS och BSSS hänger samman (r=,73, p<,01). Detta ger visst stöd till s.k. 

“face validity”, där dessa resultat bör förväntas, eftersom bägge skalorna ämnar mäta typer av 

socialt stöd. Ett motsatt förhållande till detta hade kunnat vara evidens för att de frivilliga inte 

utför beteenden som kan beskrivas som socialt stöd.    

 Samband mellan demografiska variabler, chatt-tid, ämne och socialt stöd som ges 

Korrelationanalyser visade inga signifikanta samband och den beräknade effektstorleken var 

liten mellan variablerna kön av frivillig, kön av ungdom, ålder ungdom, ålder frivillig och socialt 

stöd som ges (BSSS hela skalan, BSSS emotionellt stöd, BSSS informationellt stöd och AELS).  
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Tabell 4 

Pearsonkorrelationer (n) mellan chatt-tid och socialt hela skalan, informationellt stöd, 

emotionellt stöd och AELS 

  informationell 

stöd 

emotionell 

stöd 

socialt stöd 

hela skalan 

AELS 

chatt-tid Pearson ,23 ,35 ,38 ,21 

 N (17) (20) (18) (20) 

 Sig. (2-tailed) ,37 ,13 ,12 ,38 

      

      

 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation.  

 Tabell 4 visar att korrelation mellan chatt-tid och emotionellt stöd som ges var (r=,35) och chatt-

tid och socialt stöd som ges (r=,38), vilket innebär att lite mer socialt och emotionellt stöd gavs 

till ungdomarna ju längre chatt-tiden pågick, men korrelationer var icke-signifikanta. 

Frivilligas mående 

Hur påverkade chattsamtal de frivilligas mående?  De frivilliga svarade på följande 

sätt på påståendet “Mina chattsamtal får mig att må bra”: “aldrig eller nästan aldrig” 7 % (n=1) , 

“sällan” 7% (n=1) , “då och då” 50% (n=7)  och “ofta” 36% (n=5) av frivilliga. På påståendet 

“Mina chattsamtal får mig att må varken bra eller dåligt” svarade de frivilliga: “sällan” 36% 

(n=5) , “då och då” 43% (n=6) och “ofta”21% (n=3) av frivilliga. På påståendet “Mina 

chattsamtal får mig att må dåligt” svarade de frivilliga: “aldrig eller nästan aldrig” 7% (n=1) , 

“sällan” 50% (N=7) , “då och då” 29% (n=4) och “ofta”14% (n=2) av frivilliga. I Enkät 1 (N=22) 

svarade de frivilliga på frågan “hur mycket påverkade samtalet dig?” på detta sätt: “samtalet 

påverkade mig inte alls” 4,5% (n=1), “Samtalet påverkade mig ganska lite” 45,5% (n=10), 
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“Samtalet påverkade mig ganska mycket” 45,5% (n=10) och “Samtalet påverkade mig väldigt 

mycket” 4,5% (n=1) av frivilliga. 

 På frågan “Jag skulle önska mer stöd för att hantera chattsamtal som får mig att må 

dåligt” svarade de frivilliga: “håller med ganska lite” 71,4% (n=10) , “håller med ganska 

mycket” 14,3% (n=2) , “håller inte med alls” 7,1% (n=1)  och “håller med helt och hållet” 7,1% 

(n=1) .  

De frivilligas svar tyder på att chattsamtal påverkar på ett eller annat sätt deras mående 

och de behöver lite mer stöd än de får i dagsläget för att hantera samtal som får dem att må 

dåligt. Från tematiska analysen kommer det mer utförlig beskrivning av frivilligas behov fram. 

Resultat från tematisk analys 

I den tematiska analysen fann vi 9 huvudteman, med totalt 19 subteman. Vissa teman dök 

upp under andra frågor än vad vi hade väntat oss. Exempelvis fanns en fråga om de svårigheter 

som den frivillige stötte på under föregående chatt, men svårigheter som kan uppstå under chatt 

beskrevs också under en fråga om vilka chattsamtal som påverkar de frivilliga mest. Vi har i 

sådana lägen använt en inkluderande gränsdragning och teman kan därför finnas 

gränsöverskridande över flera specifika frågor i materialet. Det bör tilläggas att gruppen utifrån 

demografisk data ansågs alltför homogen sett till egenskaper som kön (81% kvinnor), ålder (19-

28 år, medelålder 23 år), sysselsättning och utbildningsnivå (89% studerande) för att studera 

dessa närmare tematiskt. Indikationer som emotsade gruppens homogenitet, exempelvis utsagor 

om könsskillnader, uttolkades inte heller vid genomläsning av det kvalitativa textmaterialet.  

Frågeställning: “ Vilka svårigheter beskriver de frivilliga?” 

1. Huvudtema: Tekniska svårigheter (n =12) 
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Tekniska problem med chattmjukvara eller dator kännetecknar detta tema. Detta beskrivs 

som ett hinder för att kunna hålla igång chatt, men också som en källa till oro för de frivilliga när 

chatt plötsligt avbryts under ett chattsamtal. Ett subtema här är chatt som avbryts plötsligt 

samtidigt som en svårt ämne diskuterades (n=5), detta i sin tur kan också leda till oro eller 

obehag hos den frivillige (n=2). En frivillig beskriver det på detta sätt:  

”Rent tekniska problem (...) förstör mycket av det faktiska arbetet” 

1.1. Subtema: Chatt som avbryts under samtal om svårt ämne (n=5) 

Temat omfattar svårigheter om när på grund av tekniska problem avbröts chatten som 

handlar om svårt ämne och som i sin tur väcker negativa känslor hos frivillig (n=2). Frivilliga 

beskriver sina upplevelser: 

”Då det var ett väldigt känsligt ämne [ångest pga. somatisk sjukdom] och chatten 

avbröts plötsligt kände jag mig väldigt olustig”,  

“värsta jag har haft var att jag fick teknikproblem innan jag hann avsluta ett samtal med 

en [person] som hade självmordstankar” 

 

2. Huvudtema: Chattmissbruk och vanechatt (n = 8) 

“Chattmissbrukare” och “vanechattare” är en etablerad term inom Jourhavande Kompis 

verksamhet som används i utbildningar och utbildningsmaterial. Vanechattare är personer som 

tillhör målgruppen och bemöter de frivilliga respektfullt, men som vanemässigt chattar med 

samma problembild och inte kommer vidare. Chattmissbrukare använder medvetet chatten på fel 

sätt (t.ex. sexsamtal) och/eller behandlar frivilliga respektlöst eller kränkande (Röda Korsets 

Ungdomsförbund, u.å.b). De frivilliga själva använder uttrycket chattmissbrukare som en 

etablerad term för att beskriva chattare som missbrukar chatten för oseriösa eller olämpliga 

samtal (däribland oseriösa sexsamtal). Chattmissbrukare tar mycket tid och ork från de frivilliga 

och försvårar för dem att känna tillit till ungdomarna de chattar med. Ett subtema här är 
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chattmissbrukare som tar upp ämnen av sexuell, eller därtill angränsande, karaktär (n=2), vilket 

också beskrivs som att det väcker obehag hos den frivillige (n=1). En frivillig beskriver 

fenomenet på detta sätt:  

“Det största problemet (...) är alla vanechattare och chattmissbrukare. De tar upp så 

otroligt mycket tid och gör att det inte blir lika roligt att sitta i chatten (...) man får en 

mer skeptisk inställning till det chattaren berättar och har hela tiden i bakhuvudet att det 

kan vara en vane/chattmissbrukare” 

 

2.1 Subtema: Chattmissbruk av sexuell, eller därtill angränsande, karaktär (n=2) 

Chattmissbruk av sexuell karaktär beskrivs som en specifik svårighet de frivilliga möter. 

Det är svårt att bemöta, beskrivs påträngande och obehagligt och inslag av sexuell aggression 

mot de frivilliga tycks förekomma (N=1). Frivilliga beskriver exempelvis: 

“Det började likna ett oseriöst sexsamtal” 

 

“ Det är alltid svårt att handskas med [sådana] samtal […] det blir väldigt personligt 

och fel forum.” [samma frivillig svarar under annan fråga] “Det [...] blir också väldigt 

privat att skriva om mina klädval. [Vissa chattare blir]upprörd när man inte svarar vad 

man har på sig och det känns jobbigt.” 

 

3. Huvudtema: Svårigheter i att föra samtalet i riktning som den frivillige önskar (n=10) 

Detta huvudtema syftar på olika typer av svårigheter i samtal med ungdomen.  Temat 

definieras av att den frivillige på något vis anser att samtalet inte fortlöper på det sätt eller i den 

riktning som den frivillige önskar. Tre subteman finns här, först två stycken som rör varifrån de 

frivilliga beskriver att svårigheterna härstammar: antingen från ungdomens beteende eller från 

den frivilliges eget beteende. Ett tredje subtema, svårigheter som härstammar från svårigheter att 

bemöta ett tungt eller känsligt ämne fanns också, där sådana samtal upplevs svåra att hantera och 

där vissa frivilliga känner sig stressade att kunna erbjuda hjälp. 

3.1. Subtema: Samtalssvårigheter härstammar från den frivilliges beteende (n=4) 



KAN CHATT BESKRIVAS SOM SOCIALT STÖD 44 

 

Kännetecknande för detta tema är att den frivillige gör den subjektiva bedömningen att 

den egna samtalsinsatsen var otillräcklig eller dålig, vilket försvårade samtalet. Detta citat 

speglar temat: 

“Svårt att bemöta detta [samtal om sorg] med balans, utan att hela samtalet skulle kretsa 

kring det negativa. Jag upplevde det som rätt svårt att lyfta det positiva, trots att jag 

försökte göra detta vid ett flertal gånger”  

 

3.2. Subtema: Samtalssvårigheter härstammar från ungdomens beteende (n=6) 

I vissa samtal tycks ungdomens beteende försvåra att kunna föra chattsamtal med en 

tvåsidig kommunikation där ungdomen inte ger (är tystlåten/passiv) eller tar emot (stöter bort 

resonemang, inte lyssnar) i samtalet. Denna erfarenhet exemplifierar subtemat: 

“Svårigheter att komma förbi en viss punkt, att det blev ett slags cirkelresonemang där 

personen upprepade samma saker om igen” 

 

3.3. Subtema: Tungt samtalsämne (n=14) 

Dessa samtal kännetecknas av att samtalsämnet eller samtalets känsloton uppfattas som 

tung av de frivilliga. Detta tema förefaller gränsöverskridande över två frågeställningar och tycks 

vara en komponent både i svårigheter i samtal och i hur de frivilligas mående påverkas av chatt. 

Tunga eller svårbemötta ämnen per se beskrivs som en svårighet i samtal av de frivilliga. 

Exempel på sådana ämnen är sorg, sexuella övergrepp/våldtäkter, självmordstankar, sorg barn 

som far illa och liknande. Detta exemplifieras av att våra frågor om svårigheter i samtalet t.ex. 

kunde besvaras på detta sätt: 

”Samtalet handlade om ett väldigt tungt ämne”  

De frivilliga möter många svårigheter i chatten som gör det svårare att bemöta den  

hjälpsökande. Vissa svårigheter beskriver de frivilliga som brister hos dem som jourare, medan 

andra problem är svårare för dem att kontrollera (exempelvis tekniska problem, chattmissbrukare 
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och tunga samtalsämnen). Vår slutsats är att de frivilliga ställs inför er rad utmaningar, som de 

inte alltid själv kan hitta lösningar till utan hjälp. 

Frågeställning: ”Hur påverkas de frivilligas mående av att vara frivillig vid 

hjälplinjen?” 

1. Huvudtema: Negativ påverkan av chatt (n=32) 

Detta tema har som samlande karaktäristik att den frivillige på olika sätt upplever en 

negativ påverkan från chattsamtal, genom negativt laddade emotioner eller kognitioner, fyra 

subteman definierades. Det första subtemat kännetecknas av en upplevelse hos den frivillige av 

att inte kunna göra tillräckligt för chattaren, något som tycks väcka obehag eller irritation (n=10). 

Det andra subtemat består av att de frivilliga beskriver oro och obehag pga. att ungdomarna i 

samtalen mår dåligt, far illa eller att samtalen behandlar svåra och tunga ämnen (n=15). En 

frivillig beskriver fysiska symptom  (yrsel och trötthet). Det tredje subtemat kännetecknas av att 

de frivilliga beskriver irritation eller frustration när samtal inte går som de vill, t.ex. pga. att 

samtalet inte är konstruktivt eller står och stampar. Det fjärde subtemat kännetecknas av 

otrevliga samtal eller chattare som väcker negativa känslor hos de frivilliga. 

1.1. Subtema: Frivilliga känner sig otillräckliga (n=10) 

Känslor av att inte räcka till eller en önskan om att inte kunna göra mer för ungdomarna 

kännetecknar detta tema. Detta tycks också hänga samman med en uppfattning om att 

ungdomarna behöver mer stöd än vad Jourhavande Kompis eller den frivillige själv kunde 

erbjuda, som i detta citat:  

“jobbigt att känna att man ej räcker till” 

1.2  Subtema: Obehag när  ungdomar i samtalen mår dålig eller far illa (n=15) 
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Som nämnts tidigare kännetecknas vissa samtal av att samtalsämnet eller samtalets 

känsloton uppfattas som tung av de frivilliga och där ungdomar mår dåligt eller far illa. Sådana 

samtalsämnen är bl.a. sorg, sexuella övergrepp/våldtäkter, självmordstankar och barn som far 

illa. Dessa beskrivningar speglar denna typ av erfarenheter:  

“[det är]smärtsamt att lyssna till alla hjärtskakande historier” 

”Ibland är det tunga samtal som man inte vet vart man ska göra av precis efter (i 

hjärnan alltså)” 

”Det är väldigt sällan jag faktiskt mår dåligt efter att ha chattat, men det är mestadels 

om det handlar om föräldrar som skadar sina barn eller personer som mår så dåligt att 

de vill ta själmord” 

  

1.3. Subtema: Irritation/frustration när samtal inte går som de vill (n=4) 

Vissa frivilliga beskriver ilska, irritation eller liknande när samtal inte fortlöper som de 

vill. Detta tycks vara knutet till att samtalet också utvärderas som mindre bra, som i detta citat: 

“jag blev lite irriterad då jag upplevde att samtalet inte blev så konstruktivt då vi inte 

fann ett gemensamt syfte” 

  

1.4. Subtema: Otrevliga chattare (n=3) 

“Otrevliga” och aggressiva chattare beskrivs som en av orsakerna till att chatt väcker 

negativa emotioner eller kognitioner hos de frivilliga, som i dessa exempel:  

“frustrerande ifall den som man chattar med beter sig aggressivt eller otrevligt”  

“ [det är] väldigt privat att skriva om mina klädval. [Vissa chattare] blir också upprörd 

när man inte svarar vad man har på sig och det känns jobbigt” 

 

2. Huvudtema: Positiv påverkan (n=9) 

Detta huvudtema sammanfattar ett mönster där samtal också kan väcka positiva 

emotioner eller kogntioner hos de frivilliga. Uppskattning eller positiv feedback från chattare 

som leder till positiv upplevelse för den frivillige utgör det första subtemat. Det andra subtemat 
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kännetecknas av att den frivillige själv utvärderar att samtalet haft en god inverkan för 

ungdomen, vilket ger känslor som glädje och tillfredsställelse. Slutligen finns också ett subtema 

där de frivilliga anser att engagemanget i chatten sätter deras livssituation i ett större perspektiv 

och får egna svårigheter att upplevas som mindre.  

2.1. Subtema: positiv feedback från ungdomen påverkade frivillig positivt (n=3) 

Vissa ungdomar förmedlar till de frivilliga att de uppskattat chatten och/eller att chatten 

också, vilket tycks leda till positiva känslor hos vissa frivilliga. En chattare beskriver detta 

förlopp: 

“personen som jag skrev med skrev och tackade för att hon eller han fick prata av sig (...) 

detta i sin tur gjorde mig väldigt glad” 

 

2.2.  Subtema: Bedömningen att samtalet haft god inverkan väcker glädje (n=4) 

Vissa frivilliga bedömer själva, utan att peka ut ungdomens feedback som avgörande för 

denna bedömning, att de gjort en bra insats, som i detta citat: 

“när man känner att man har gjort skillnad påverkar det mycket positivt och kan ge 

upphov till mycket glädje och tillfredsställelse” 

 

2.3 .Subtema: Chattsamtalen sätter den frivilliges egna problem i perspektiv (n=2) 

Ett par chattare beskriver hur chattsamtal hjälper dem att omvärdera sin egen 

livssituation, i relation till den ungdom som han eller hon chattat med. Denna typ av positiv 

påverkan verkar genom att en positiv omvärdering av den egna situationen sker. Det kan t.ex. se 

ut så här: 

“(...) om jag har en dålig dag så blir jag ofta på bättre humör av att chatta, då inser jag 

att mina problem är relativt små (...)” 

“efter vissa samtal [blir jag] väldigt tacksam över att mina problem är väldigt små och 

vardagliga” 

 

3. Huvudtema: Påverkan som är varken positiv eller negativ (n=7) 
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Vissa frivilliga beskriver en emotionell eller kognitiv påverkan som vid en genomlysning 

varken tycks kunna definieras som positiv eller negativ. Två subteman hittades. I det första 

subtemat (n=5) beskriver de frivilliga att de blivit berörda av ämnet, känt empati eller känt i igen 

ungdomens känsla; men utan att de frivilliga klär dessa emotioner i ord som direkt kan tolkas 

som negativa eller positiva. Ett mindre subtema (n=2) var här svar där den frivillige beskriver 

hur samtalet väckt självreflektion. 

3.1. Subtema: Den frivillige blev berörd (n=5) 

Vissa frivilliga beskriver att de blir berörda av samtal. Denna upplevelse beskrivs varken 

som god eller dålig, men fortfarande som en påtaglig känsloupplevelse. En frivillig beskriver det 

på detta sätt: 

 “jag blev berörd i själva ämnet (sorg)” 

3.2. Subtema: Samtal som väcker självreflektion (n=2) 

Chatt tycks också kunna stimulera självreflektion, där chatten på något sätt får den 

frivillige att tänka kring sig själv eller sin situation. En frivillig beskriver det på följande sätt:  

“[det var] intressant att vara tvungen att ställas inför mina egna åsikter och hur jag ska 

förhålla mig till dem i chattsamtalet” 

 

 Sammanfattningsvis tycks det alltså som att många chattsamtal påverkar de frivilliga och 

väcker olika känslor hos dem. Många av de känslor de frivilliga beskriver är negativa, men 

positiva upplevelser från chatt som ger glädje och tillfredsställelse beskrivs också. Ett fåtal 

frivilliga beskriver att de påverkats eller blivit berörda av chattsamtal, men utan att detta varit en 

direkt negativ eller positiv upplevelse. 

Frågeställning “Vilken typ av stöd önskar de frivilliga från sin organisation?” 

1. Huvudtema: Behöver ej mer stöd  (n=5) 
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Ett antal frivilliga menar att de redan idag är nöjda med det stöd de får eller att de inte 

behöver mer stöd än de redan har idag (n=5). De beskriver att de är nöjda med den handledning 

som organisationen ordnar (n=4), anser att det är tillräckligt att kunna prata med sina medjourare 

(n=2) eller att de utan närmare specifikation, anser att de inte behöver mer stöd än de får idag 

(n=1). Två subteman finns här, nöjd med handledningen de får och nöjd med att kunna samtala 

med jourkamrater. Ett språkligt klargörande är också på sin plats. De frivilliga använder 

begreppet handledning, vilket är etablerat inom organisationen. Detta syftar inte nödvändigtvis 

på den typ av handledning till professionella som är bekant i den psykologiska litteraturen, utan  

begreppet används här mer vidlyftigt men i enlighet med de frivilligas egna ordval. 

1.1.  Subtema: Nöjd med handledning (n=2) 

Handledning organiseras vid de olika verksamhetsorterna och upplägget varierar. Vissa 

frivilliga beskriver att de är nöjda med den handledning de får eller att denna är tillräcklig och att 

mer stöd än så inte behövs, vilket exempelvis beskrivs på detta sätt:  

“På min chattort har vi handledning lite då och då och det funkar jättebra som stöd” 

 

1.2. Subtema: Nöjd med att kunna samtala med jourkamrater (n=2) 

Andra beskriver att kollegiala samtal om chatt utgör ett tillräckligt stöd, t.ex. på detta sätt:  

“Vi har redan psykologstudent som handledare och varandra att diskutera med” 

2. Huvudtema: Fler möjligheter att tala om samtalen (n=4) 

Vissa frivilliga uttrycker en önskan om att få fler möjligheter att tala om chattsamtalen. 

Detta beskrivs antingen som något som ska stödja eller emotionellt avlasta de frivilliga eller som 

något som bör ske för att bidra till de frivilligas kompetens i samtalen. Här finns också två 

subteman - mer “kollegial” stöd frivilliga emellan och mer tid till handledning. 

2.1. Subtema: Mer eller tydligare handledning (n=2) 



KAN CHATT BESKRIVAS SOM SOCIALT STÖD 50 

 

Mer eller tydligare handledning efterfrågas för att kunna hantera känslor och som ett led i 

att bättre hantera vissa utmaningar de frivillliga möter i chatten. Som en frivillig uttrycker det: 

”Det hade nog varit bra att prata med någon om hur man ska hantera känslan av att inte 

veta om man hjälper eller inte. Typ en form av handledning. Kanske också en tydligare 

handledning/ riktlinjer kring hur vi ska förhålla oss till vår roll som jourhavande 

kompisar” 

 

2.2 Subtema: Mer “kollegiala” samtal om chatt (n=2) 

Önskan om mer kollegiala samtal om chatt utgör också ett subtema, för att bearbeta 

chattsamtal eller för inlärning. En frivillig uttrycker det så här: 

”Reflektion/diskussion med någon annan alldeles efter chatt-tiden är slut för kvällen så 

att jag kan lämna det bakom mig när jag kommit hem. Smidigast är väl att göra det med 

den man chattat samtidigt som”  

 

3. Huvudtema: Mer utbildning eller information (n=13) 

Önskemål om mer utbildning, information eller råd återkommer i materialet och bildar ett 

tema. Detta kan handla om mer utbildning i att föra samtal eller bästa sätt att bemöta specifika 

samtalsämnen (t.ex. sorg). Ett subtema rör förhållningssätt/riktlinjer som vissa frivilliga 

efterfrågar. Huvudtemat önskemål om mer utbildning, information eller råd beskrivs i detta citat: 

“[skulle vilja ha] större möjlighet att utbildas och förbättras så att fler samtal blir bra”  

3.1. Subtema: Tydligare gemensamma förhållningssätt och riktlinjer (n=5) 

Detta subtema rör en önskan om tydligare handledning/riktlinjer som skulle kunna vara 

hjälpsamma för de frivilliga i rollen som frivillig chattare och i mötet med ungdomar. Som en 

frivillig skriver: 

”Kanske också en tydligare handledning/ riktlinjer kring hur vi ska förhålla oss till vår 

roll som jourhavande kompisar [vore önskvärt]” 
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 Det framkommer alltså att vissa är nöjda med det stöd de får från organisationen och sina 

jourkamrater. Men där finns också önskemål om fler möjligheter att tala om chattsamtal i 

handledning eller i samtal jourare emellan och önskemål om mer utbildning eller information 

(där tydligare förhållningssätt och riktlinjer var ett tema). 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om den hjälp som frivilliga vid hjälplinjers 

webbinterventioner erbjuder till ungdomar kan kallas socialt stöd, att undersöka i vilken 

utsträckning de frivilliga uppfattar att ungdomar söker sig till hjälplinjen för att de vill erhålla 

socialt stöd och att undersöka hur frivilliga vid hjälplinjer påverkas i sitt mående av att vara 

samtalspartner till ungdomar, vilket stöd de i så fall önskar och vilka svårigheter de upplever i 

arbetet.  

Kan de samtalsbeteenden som de frivilliga vid en hjälplinje utför genom chatt beskrivas 

som socialt stöd i enlighet med stress- och buffertteorin för socialt stöd? 

 Sammanfattningsvis tyder resultaten sedda utifrån stress- och buffertteorin (Cohen & 

Lakey, 2000) att frivilliga från Jourhavande Kompis utför beteenden som skulle kunna beskrivas 

som socialt stöd i de chattsamtal de deltog i under studiens gång. Samtalsämnena för de 

chattsamtal som rapporterats tyder på att åtminstone en andel av de ungdomar som vände sig till 

chatten är utsatta för någon form av stress. Exempel på sådana samtalsämnen var bl. a. sexuella 

övergrepp/våldtäkt, ångest pga. somatisk sjukdom samt depression. Detta förefaller stödja 

antagandet att det finns en stressfaktor i de hjälpsökandes liv för vilken de behöver stöd. 

Förekomsten av en sådan svår livssituation är ett av antagandena som föregår att socialt stöd 

skall ges enligt stress- och buffertteorin (Cohen & Ashby-Wills, 1985; Cohen & McKay, 1984; 

Cutrona & Russell, 1990).  De samtalsbeteenden som de frivilliga vid chatten utför undersöktes 
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med hjälp av Berlin Social Support Scale (BSSS) och Active Empathic Listening Scale (AELS). 

Resultaten från de två använda skalorna för att mäta socialt stöd tycks stödja att de frivilliga utför 

beteenden som kan beskrivas som socialt stöd. För flera av de ingående frågorna i skalorna, 

exempelvis “Jag visade att jag bryr mig eller känner oro förhennes/hans situation” och “Jag 

lyssnade på och försökte förstå den jag chatade med”, var medelvärdena för den undersökta 

gruppen nära maxvärdet för skalan (96 % av max).  Frivilliga utförde dock i lite mindre grad de 

beteendena i BSSS än i jämförelsestudie med anhöriga till cancerpatienter (Schulz & Schwarzer, 

2003) men skillnaden var icke-signifikant. I jämförelse med universitetsstudenter (Bodie et al., 

2014) utförde frivilliga betydligt mer av de beteendena som mäts med hjälp av AELS. Resultaten 

indikerar att frivilliga i hög frekvens utför de mätta stödbeteendena. Resultaten i studien tyder på 

att det inte finns någon skillnad mellan de beteenden som de frivilliga utför och de beteenden 

som de frivilliga uppfattar att ungdomar behöver. Detta antyder att de frivilliga erbjuder 

ungdomar de hjälpbeteenden som frivilliga uppskattat att ungdomar söker till hjälplinjen för, 

men låg svarsfrekvens gör att en alternativ förklaring skulle kunna vara låg statistisk power. 

Även tillgänglighet för chatten har Jourhavande Kompis i stort anpassat efter ungdomars behov. 

Ovannämnda faktorer: förekomst av stress (tunga samtalsämnen), tillgänglighet och 

hjälpbeteenden som möter hjälpsökandes behov är viktiga funktioner i socialt stöd enligt stress-

buffertteorin (Cohen & Ashby-Wills, 1985; Cohen & McKay, 1984; Cutrona & Russell, 1990) 

som även frivilliga i Jourhavande Kompis chatt-tjänst uppfyller. Det teoretiska ramverket 

kommer alltså från den tidigare beskrivna stress-och buffertteorin och våra slutsatser drar vi med 

utgångspunkt i de resultat som vår mixade metod gav. Vår slutsats är att de frivilliga utför 

beteenden som kan beskrivas som socialt stöd i enlighet med stress- och buffertteorin. Det 

innebär också att det är möjligt att de frivilliga fyller en skyddande funktion för vissa av dessa 
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ungdomar, vilket i så fall skulle kunna förstärkas av att de också förmedlar ungdomar vidare till 

annan hjälp. Vår studie utvärderar förstås inte vilka effekter förekomsten av sådant stöd skulle ha 

för ungdomar, men vi drar däremot slutsatsen att hjälplinjer via chatt är en framkomlig väg för 

att erbjuda sådant socialt stöd till ungdomar i enlighet med stress och buffertteorin. 

Vilka beteenden inom socialt stöd uppfattar de frivilliga att ungdomar söker sig till 

hjälplinjen för att få ta del av? 

En modifierad version av BSSS användes för att be de frivilliga beskriva i vilken grad de 

tror att ungdomar vänder sig till chatten för att de söker socialt stöd. De frivilligas skattning 

stödjer idén att ungdomar i hög grad söker sig till chatten för att få socialt stöd. Det stöd som de 

frivilliga uppfattar att ungdomar behöver som mest var att “Bli lyssnade till och förstådda” och 

“Att någon visar att de bryr sig om eller känner oro för deras situation”. Dessa fynd 

överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att ungdomar har stora behov att öppna 

sig inför någon som lyssnar (BRIS, 2012) och att ungdomar upplever att de blir lyssnade på och 

tagen på allvar under chattkontakten (Andersson & Osvaldsson, 2011). Tidigare forskning om 

Jourhavande Kompis chattanvändarna (Pettersson, 2013) visar att många ungdomar upplever att 

de inte har någon annan än chattkompis att tala med om känsliga ämnen och våra 

forskningsresultat stödjer fyndet att frivilliga fungerar som lyssnande och hjälpande partner i 

kommunikationen. Ungdomar tar under chattsamtalen upp svåra ämnen (t.ex. våldtäkt, våld i 

hemmet), vilket är i linje med tidigare forskning om att det är lättare att prata om känsliga ämnen 

i en hjälplinje (Löfberg & Aspán, 2011; Pettersson, 2013). I 36 % av samtalen i vår studie och 

tolv procent av samtalen i Jourhavande Kompis statistik (Röda Korsets Ungdomsförbund, 

2014b) hänvisade de frivilliga ungdomen vidare till en annan organisation eller myndighet. 

Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning där det framgick att 91 % av hjälpsökande 
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ansåg att det var viktigt att bli hänvisad till annan hjälp som inte ges via internet (Jakobsson & 

Bergander, 2013) och som lyfter fram att hjälplinjer kan fungera som en inkörsport till att söka 

professionell hjälp (Collin et al., 2011). Sammanfattningsvis föreslår resultaten från denna studie 

att de frivilliga uppfattar det som att ungdomar söker sig till hjälplinjens chatt för att ta del av 

beteenden som kan beskrivas som socialt stöd. 

Hur påverkas de frivilligas mående av att vara frivillig vid hjälplinjen? Denna 

frågeställning kan besvaras utifrån både kvantitativa och kvalitativa data och analyser. Av de 

kvantitativa resultaten kan uttolkas att chattsamtal ofta får de frivilliga att må bra men det är 

också vanligt att chattsamtal får de frivilliga att må dåligt och de frivilliga tycks påverkas av 

samtalen i viss mån. Av de kvalitativa resultaten (tematisk analys) kan slutsatsen dras av att 

frivilligarbete i chatten kan leda till upplevelser som är negativa, positiva eller som berör den 

frivilliga utan att vara en positivt eller negativt laddad upplevelse. Känslor av otillräcklighet, 

känslor av obehag när ungdomar mår dåligt eller far illa, irritation över samtal som inte går bra 

och otrevliga chattare påverkar de frivilligas mående negativt. Uppskattning från chattande 

ungdomar, självutvärdering att en chatt gjort gott för en ungdom och samtal som sätter egna 

problem i perspektiv och får dem att kännas mindre påverkar de frivilligas mående positivt. 

Upplevelser av att bli berörd eller där samtal leder till självreflektion påverkar också de frivilliga, 

men inte på sätt som beskrivs som positiva eller negativa. 

Vilka svårigheter beskriver de frivilliga? Den tematiska analysen gav tre huvudteman 

för de svårigheter som de frivilliga beskriver. Tekniska svårigheter i form av problem med 

chattmjukvara eller dator försvårar de frivilligas arbete. Ibland leder tekniska problem till att 

chatten plötsligt avbryts samtidigt som ett svårt ämne diskuteras och ger upphov till oro eller 

obehag för den frivillige. Chattmissbruk och vanechattare är en svårighet som består i att chatten 
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missbrukas för oseriösa, olämpliga eller vanemässiga samtal vilket stjäl tid och ork från de 

frivilliga och försvårar för dem att känna tillit till ungdomarna de chattar med (chattmissbruk). 

Vissa chattmissbrukare tar upp ämnen av sexuell (eller därtill angränsande) karaktär, något som 

leder till obehag för vissa chattare. Svårigheter i själva samtalet förekommer också där samtal 

inte fortlöper på det sätt eller i den riktning som den frivillige önskar. Dessa svårigheter kan 

härstamma i ungdomens beteende (t.ex. tystlåtenhet eller passivitet) eller den frivilliges beteende 

(t.ex. att den frivillige inte lyckas lyfta fram positiva perspektiv till en ungdom). Slutligen tycks 

det utgöra en svårighet i sig att ett samtalsämne är tungt eller känsligt, vilket både kan vara svårt 

att hantera och leda till stress. Detta visar även tidigare forskning om ämnet, där forskarna har 

hittat att på grund av arbetet med svåra ämnen sker både negativa och positiva förändringar hos 

den som möter traumat (Cohen & Collens, 2013).  

Vilken typ av stöd önskar de frivilliga från sin organisation? Den kvantitativa 

analysen antydde att endast ett fåtal av de frivilliga önskar mer stöd specifikt för att hantera 

chattsamtal som får den frivillige att må dåligt. I den tematiska analysen framkom dock en 

bredare bild, där vissa frivilliga anser sig nöjda med det stöd de har idag medan andra önskar mer 

stöd. De frivilliga som inte önskar mer stöd motiverar detta med att de är tillfreds med den 

handledning de får eller anser att det är tillräckligt att kunna prata med sina medjourare. Andra 

frivilliga däremot uttrycker en önskan om mer stöd. Det ena som efterfrågas är fler möjligheter 

att tala om chattsamtal, i form av mer eller tydligare handledning eller mer av kollegiala samtal 

om chatt jourare emellan. Denna typ av stöd ska stödja eller emotionellt avlasta de frivilliga, 

alternativt bidra till de frivilligas samtalskompetens. Det andra som efterfrågas är mer utbildning 

eller information. Detta kan ske genom utbildning, riktlinjer och förhållningssätt samt 

handledning. Önskemål om mer utbildning eller information motiveras med en önskan hos dessa 
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frivilliga om att bli bättre på att föra chattsamtal, bättre veta hur de ska bemöta svåra situationer 

eller tunga ämnen. Önskan om mer stöd och hjälp från organisationen kan ses som begäran efter 

bättre copingstrategier från organisationen (allt som nämns ovan som utbildning, gemensamma 

förhållningssätt, handledning) för att hantera emotionella problem som uppkommer med 

chattarbetet (Cohen & Collens, 2013). Cohen & Collens metasyntes sammanfattar att 

ovannämnda organisatoriska stödfaktorer spelar stor roll i hantering och förminskning av de 

potentiella skadliga effekterna av arbetet. 

Denna studie använder ett brett dataunderlag och försöker angripa ett antal ämnen 

samtidigt. Resultaten tyder sammantaget på att frivilliga från Jourhavande Kompis utför 

beteenden som kan beskrivas som socialt stöd, i enlighet med stress- och buffertteorin (Cohen & 

Lakey, 2000). För flera av de ingående frågorna i skalorna var medelvärdena nära maxvärdet för 

skalan. Vid jämförelser med populationer från andra studier framkommer att de frivilliga utför 

beteenden inom BSSS mindre än anhöriga till cancerpatienter (Schulz & Schwarzer, 2003), en 

skillnad som dock är icke-signifikant. I jämförelse med universitetsstudenter (Bodie et al., 2014) 

utförde frivilliga betydligt mer av de beteenden som mäts med hjälp av AELS. De frivilligas 

skattning av i vilken utsträckning ungdomar söker sig till chatten för att få socialt stöd, föreslår 

att ungdomar söker sig till chatten för att erhålla socialt stöd. Dessa fynd överensstämmer med 

tidigare forskning som bl.a. beskriver att ungdomar har stora behov att öppna sig inför någon 

som lyssnar (BRIS, 2012). Den samlade slutsatsen efter analys av kvalitativa och kvantitativa 

resultat är att de frivilliga påverkas av chattsamtal negativt, positivt och på sätt som varken 

beskrivs som positiva eller negativa. Tre huvudteman definierades i den tematiska analysen för 

vilka svårigheter de frivilliga beskriver; tekniska svårigheter, chattmissbruk och olika typer av 

samtalssvårigheter. I den tematiska analysen föreslås slutligen att vissa frivilliga anser sig nöjda 
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med det stöd de får, medan andra önskar mer stöd. Den typ av stöd som efterfrågas är fler 

möjligheter att tala om chattsamtal (handledning, kollegiala samtal) och utbildning eller 

information (tydligare riktlinjer/förhållningssätt, handledning). 

Svagheter och styrkor  

Denna studie lider av ett antal svagheter. Låg svarsfrekvens utgör en svaghet. 

Fyrahundrafem chattsamtal hölls under november månad, men endast 22 enkäter om chatt 

besvarades. Detta kan till viss del förklaras av instruktionen till deltagarna att fylla enkät enbart 

efter den sista påbörjade chatten (det totala antalet möjliga svar är m.a.o. lägre än 405 samtal). 

Vidare besvarade endast fjorton frivilliga enkäten om att vara frivillig av de totalt 76 frivilliga 

som enligt Jourhavande Kompis verksamhetsutvecklare under perioden var engagerade i 

verksamheten (Å. Jacobsson, personlig kommunikation, 15 december, 2014). Den låga 

svarsfrekvensen försvårar möjligheter att dra kvantitativa slutsatser och är ett hot mot den 

statistiska generaliserbarheten. För få deltagare skadar statistisk power i studier, med osäkra 

resultat som följd (SBU, 2003; Wiersma, u.å.). Effekterna av dessa problem hade möjligen 

kunnat begränsas genom att använda en annan datainsamlingsmetod än webbenkäter (t.ex. 

pappersenkäter) eller en längre datainsamlingsperiod. Den ursprungliga tanken var att enkäterna 

skulle ha gått ut till de frivilliga redan i oktober, men detta försenades av bl.a. pilottestning av 

enkäterna. Enkäterna kan också ha varit alltför långa och tidskrävande för de frivilliga att fylla i, 

även om detta inte var slutsatsen som drogs av pilottesterna. Generaliserbarheten och den externa 

validiteten av denna studies resultat hotas även av att de skalor som använts inte är 

standardiserade. Istället har jämförelsedata från andra kontexter och forskningsfält använts, där 

jämförelsegrupperna för BSSS-skalan kommer från en cancerkontext (Schulz & Schwarzer, 

2003) och AELS-skalan universitetsstudenter (Bodie et al., 2014). 
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En annan svaghet rör en oklarhet över vilka som är deltagare till enkäten. Då samma 

deltagare kunde besvara enkäten om chatt vid flera tillfällen samt också besvara enkäten om att 

vara frivillig. En fråga ställdes i enkäten om chatt om den frivillige hade besvarat enkäten förut, 

det är dock möjligt att frågan missförstods till att också gälla pilottesttningarna av enkäten 

(okulär jämförelse mellan resultat från pilottest och från den slutgiltiga enkäten ger visst stöd för 

detta). Detta innebär att det totala antalet deltagare i studien (över de två enkäterna) varierar 

mellan 17 och 36 deltagare. 

Det fanns också skillnader mellan frågor som Jourhavande Kompis använder i sin 

verksamhet (för statistikregistrering, Röda Korsets Ungdomsförbund, 2014b) och de som 

användes i denna studie. Detta har gjort det svårare att jämföra vår data med deras interna 

statistik. Dessa skillnader var för oss okända fram till efter datainsamlingens slut. Skillnaderna 

bestod i att Jourhavande Kompis egna frågor ger möjlighet att ange flera ämnen för samtal, 

medan vi endast gav möjlighet att besvara med ett samtalsämne (Jourhavande Kompis statistik 

visar att över 60 % av samtalen handlar om fler än ett samtalsämne). Jourhavande Kompis 

använder också andra ålderskategorier än de som vår enkät angav. 

Det som talar emot dessa svagheter i studien är att resultaten är i linje med tidigare 

forskning på ett antal punkter. Ungdomarna i denna studie tycks använda chatten för att söka 

hälsorelaterad information och stöd, vilket överensstämmer väl med forskning om ungas 

beteenden på nätet (Fukkink & Herrmans, 2009a; Gould et al., 2002). Det har också pekats ut i 

tidigare forskning att unga som vänder sig till hjälplinjer lider av allvarliga emotionella problem 

med samtalsämnen om suicid, depression, självskadebeteenden (Fukkink & Hermanns, 2009a) 

samt att hjälplinjer kan fungera som en mellanhand för ungdomar till att ta del av professionell 

hjälp (Collin et al., 2011), vilket vi ser paralleller till i denna studie. Vi tycker oss också ha sett 
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att det i denna studie förhåller sig likt i tidigare forskning som menar att ungdomar använder 

hjälplinjer för anonyma samtal, att lättare kunna samtala om känsliga ämnen, ta del av en trygg 

samtalsmiljö och en chans att få hjälp från vuxna på egna villkor (Löfberg & Aspán, 2011). 

En svaghet i denna studie är att ungdomarna själva inte fått komma till tals i studien. 

Detta var initialt tanken men Jourhavande Kompis beslutade sig för att inte delta i en sådan typ 

av enkät med hänvisning till att detta negativt skulle kunna påverka Jourhavande Kompis icke-

professionella profil (Å.Jacobsson, personlig kommunikation, 23 september, 2014). 

Studien har även viktiga styrkor. Valet av mixad metod för denna studie är en styrka. Den 

kvantitativa analysen har legat till grund för utvärdering av aspekter av socialt stöd, medan de 

kvalitativa inslagen (tematisk analys) framförallt har möjliggjort en djupare och mer komplex 

förståelse för de frivilligas upplevelse och situation. En mixad metod möjliggör för kvalitativ och 

kvantitativ data att komplettera varandra genom att den kvalitativa informationen ger mening till 

siffror medan siffror bidrar med exakthet till ord (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Svårigheter i 

den ena metoden kan också överbryggas med styrkor från den andra. Mixad metod har också 

fördelar genom att det minskar risken att gå miste om insikter och information som hade kunnat 

förbises vid val av endast en metod, det ökar generaliserbarheten av resultat och bidrar till en 

mer komplett bild (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Vi anser att de öppna frågorna har bidragit 

till ett rikare, mer utförligt datamaterial än vad enbart en kvantitativ analys hade erbjudit. 

Styrkorna i den mixade metoden exemplifieras t.ex. av undersökningen av i vilken utsträckning 

de frivilliga önskar mer stöd för samtal som får dem att må dåligt. De kvantitativa resultaten 

föreslog att de frivilliga inte önskar mer stöd, men tematisk analys gav en bredare bild, med 

information som visade att vissa frivilliga önskar mer stöd, vad de önskar stöd för och vilken typ 

av stöd som efterfrågas.  
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 En annan styrka är att denna studie riktar sig till utövare vid en hjälplinje i deras 

ekologiska kontext. Med detta menas att deltagarna i studien har verkat i sin naturliga miljö 

under studien. Betingelserna för deltagarna i denna studie överensstämmer enligt vår bedömning 

med de betingelser som råder för de fenomen som vi försöker fånga i studien. Detta har 

förhoppningsvis minimerat påverkan av forskningsbetingelser på resultaten, men ger också 

möjligheter att dra slutsatser med högre ekologisk validitet vilket i sin tur är närbesläktat med 

extern validitet (Schmuckler, 2001) 

 En ytterligare styrka är att vår studie kompletterar det fokus på hjälpsökande och deras 

perspektiv, alternativt genus, som tidigare svensk forskning inom detta område har fokuserat på 

(Andersson & Osvaldsson, 2011; BRIS, 2012; Eriksson et al., 2013; Jakobsson & Bergander, 

2013; Löfberg & Aspán, 2011; Pettersson, 2013). Vår studie ger utrymme för också de frivilligas 

upplevelse och utmaningar, vilket är viktigt då kommunikation i en hjälplinje är tvåsidig. 

Exempelvis kan fenomen som har påverkan på den ena parten i samtalet komma att påverka 

samtalet i sig eller samtalspartnern.  

Implikationer och framtida forskning  

Våra fynd tyder på att bland dem som kontaktar hjälplinjen finns ungdomar som mår 

dåligt, är i trångmål eller utsatta för övergrepp. Det vi också tycker oss se i studien är att 

ungdomarna vänder sig till hjälplinjen i sin nöd. Framtida forskning bör undersöka i viken mån 

ungdomars hjälpsökande beteenden vid hjälplinjer kan utgöra en väg för ungdomar att få hjälp 

som de behöver. Ungdomarna har vänt sig till oss, hur kan vi möta dem? 

 De frivilligas situation har också fått ta plats i denna studie. Många av chattämnena de 

frivilliga tar del av berör såväl svåra emotionella problem (däribland suicidtankar, 

självskadebeteende) som utsatthet av allvarlig art (som sexuella övergrepp och misshandel). Vår 
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rekommendation till organisationen är därför att överväga om de kan ombesörja att alla frivilliga 

får tillgång till professionell handledning och utbildning, för att stödja de frivilliga och stärka 

deras kompetens. Samtidigt bör samhällets vårdinstanser överväga att erbjuda sådana tjänster 

(t.ex. handledning och konsultation) till hjälplinjeverksamheter som dessa, då de tycks fylla en 

viktig funktion i den första linjen av stöd till ungdomar som mår dåligt eller far illa. Detta 

förutsätter också mer forskning om hur de frivilligas engagemang bäst kan stöttas.  

De frivilligas erfarenheter är viktiga. Vissa frivilliga är nöjda med det stöd de får av sin 

organisation för att hantera svårigheter eller bearbeta känslor som uppkommer vid chattsamtal. 

Andra önskar mer eller en annan typ av stöd. En gemensam nämnare är dock att stöd till de 

frivilliga ses som nödvändigt. En del frivilliga mår också dåligt av chattsamtal. Hur bör stöd till 

hjälplinjers frivilliga se ut för att ge bäst effekt? Kan behovet av stöd till och med förebyggas 

(genom utbildningar, rutiner, kollegialt stöd eller liknande), så att en del av den nöd som 

frivilliga gett uttryck för i vår studie inte behöver uppstå? Det är endast några förslag för 

framtida forskning. I vår studie framkommer också att ett fåtal personer missbrukar hjälplinjen 

för samtal av sexuell art. Detta fenomen bör undersökas närmare i framtida forskning som t.ex. 

skulle kunna besvara om beteendet är att jämställa med sexuella trakasserier (dvs. brott), hur 

vanligt förekommande beteendet är, hur frivilliga påverkas av det och vad som kan göras för att 

förebygga det.  

Slutligen. De frivilliga erbjuder sin tid och sitt engagemang och gör onekligen mycket för 

ungdomar som är svaga och utsatta. Det tycks som att Jourhavande Kompis fyller en funktion i 

kampen för att nå ungdomar som lider av ohälsa eller under övergrepp. Hjälplinjen i denna studie 

tycks nå ut till de unga och att de frivilliga finns där och lyssnar på dem, såväl som de 

samtalsbeteenden de utför, kan beskrivas som socialt stöd. Detta kan utgöra ett skydd mot ohälsa 
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för ungdomar som annars riskerar att hamna i en livslång problematik eller som står alltför 

ensamma i en svår situation. Psykologisk vetenskap och kunskap kan i framtiden spela en viktig 

roll i att hitta goda metoder som kan hjälpa frivilliga i att utföra sitt uppdrag och erbjuda socialt 

stöd eller sätt att stödja dem så att de inte själva far illa när de ställs inför det breda spektrum av 

ämnen som idag plågar unga människor. Vi hoppas att framtida studier frågar sig vad psykologin 

kan erbjuda för att på bästa sätt stödja de frivilliga i att stödja de unga. 
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Appendix 1 (Enkät 1)  
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