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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker hur den svenska barnrättsorganisationen Bris skapar förtroende och 

visar försiktighet i sina livechattar, som riktar sig direkt till barn och unga under 18 år. Syftet 

är att undersöka vilka språkliga strategier som kuratorer på Bris använder i sina svar till 

barnen för att skapa kontakt och närhet, men samtidigt visa respekt och hålla distans. I 

undersökningen utgår jag från teorier om artighetsstrategier som skapar närhet eller distans till 

läsaren, samt tidigare forskning om stöd online och i chatt. Med hjälp av utvalda 

förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier har jag genom textanalys undersökt 

kuratorernas svar i Bris livechattar. Materialet består av slumpmässigt utvalda svar från åtta 

olika livechattar av åtta olika kuratorer. Resultatet visar att kuratorerna använder både 

förtrolighetsstrategier som exempelvis personligt tilltal och understrykningar, och 

försiktighetsstrategier som exempelvis opersonligt omtal och garderingar. Det gör att svaren i 

livechattarna både visar närhet och markerar distans till barnen, vilket gör att relationen 

mellan barnen och kuratorerna blir personlig och respektfull samtidigt. 
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1 Inledning 

Med internets intåg i människors liv har möjligheterna att kommunicera växt explosionsartat, 

och för barn och unga är det idag en självklarhet att vända sig till olika webbplatser för råd, 

stöd och information. Det finns flera organisationer vars verksamhet riktar sig specifikt till 

barn och unga som behöver stöd av olika slag, och en av de barnrättsorganisationerna i 

Sverige är Bris. Många väljer att mejla till eller chatta med Bris, vilket påverkar dialogen i 

och med förlusten av kroppsspråk och tal. Ännu svårare blir det när dialogen bara består av en 

fråga och ett svar, vilket är fallet för Bris livechattar. 

         Sedan hösten 2017 kan barn ställa frågor till Bris genom att delta i deras livechattar, 

som för varje gång berör olika ämnen. Livechattarna besvaras av en kurator och kan fungera 

som ytterligare ett stöd för barn och unga som har frågor av olika slag. Efter att livechatten 

har stängt så publiceras svaren och frågorna på Bris webbsida. Den första arkiverade 

livechatten som finns tillgänglig på webben är från hösten 2017; med andra ord är livechatt en 

relativt ny kommunikationsform hos verksamheten. Av den anledningen är det både aktuellt 

och intressant att undersöka hur svaren från Bris-kuratorer ser ut i livechattarna. Generellt är 

ämnena jobbiga och känsliga, och min hypotes var att organisationens kuratorer använder 

olika språkliga strategier i sina svar för att skapa förtroende men också visa försiktighet och 

respekt mot barnen.  

         I mars 2018 publicerade Bris sin årsrapport för 2017 med namnet Skola. Vård. Omsorg. 

Och den psykiska ohälsan. Rapporten visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga 

i Sverige och antalet kontakter med Bris ökade med 5 procent under 2017. Orsakerna är bland 

annat stress i skolan, bristande omsorg av föräldrar eller inom socialtjänsten, och långa 

vårdköer inom sjukvården (Bris Rapport 2018:2). Rapporten är ett bevis på att 

barnrättsorganisationer som Bris behövs i Sverige idag eftersom det finns ett tydligt behov för 

barn och unga att ha någon vuxen person att vända sig till för stöd, hjälp och rådgivning.  

         Med min uppsats vill jag bidra med en djupare förståelse av chattars betydelse som stöd 

för barn och unga online samt undersöka språket med fokus på förtrolighet och försiktighet i 

Bris livechattar, vilket eventuellt kan vara till nytta för andra organisationer också.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska barnrättsorganisationen Bris gör för att 

skapa förtroende och visa försiktighet i verksamhetens livechattar, som riktar sig direkt till 

barn och unga1. Jag undersöker vilka språkliga strategier som anställda kuratorer på Bris 

använder i sina svar till barnen för att skapa förtroende och närhet, och samtidigt visa respekt 

och hålla distans. Min hypotes var att kuratorerna använder olika språkliga strategier i sina 

svar, och anpassar sitt språk för att innehållet ska presenteras på ett barnvänligt sätt. Med 

hjälp av utvalda förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier undersöker jag genom 

textanalys hur Bris markerar närhet och distans i sina livechattar. 

         Syftet konkretiseras med hjälp av två frågeställningar: 

 Vilka språkliga strategier använder kuratorerna för att skapa förtroende och närhet i 

Bris livechattar? 

 Vilka språkliga strategier använder kuratorerna för att visa försiktighet och distans i 

Bris livechattar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledande del kommer jag i en bakgrund presentera relevant information om Bris 

verksamhet, chatt som kommunikationssätt, Bris livechattar, samt begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv. Efter det presenteras uppsatsens teori som utgår ifrån Brown och 

Levinsons teori om artighet samt tidigare forskning om samtalsmetodik och stöd online. I den 

efterföljande metod-delen redogör jag för Hellspong och Ledins textanalys som jag har använt 

mig av, och mina intervjuer med två anställda på Bris. Sedan presenteras materialet som 

ligger till grund för uppsatsen. Resultatet presenteras med en genomgång av först språkliga 

strategier som kan tänkas skapa närhet, och sedan språkliga strategier som kan tänkas skapa 

distans, med en sammanfattning av resultatet. Till sist förs en avslutande diskussion om 

uppsatsen och dess resultat. 

  

                                                        

1 Hädanefter kommer begreppet barn användas genomgående i uppsatsen när jag syftar på barn och unga. Detta 

på grund av att förenkla läsningen och för att en person officiellt räknas som barn mellan åldern 0-18 år. Om jag 

syftar på en viss ålder kommer jag att skriva det. 
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2 Bakgrund 

Här ges en bakgrund om Bris verksamhet, chatt som kommunikationsform, Bris livechatt 

samt begreppen barnperspektiv och barns perspektiv.  

 

2.1 Om Bris 

Bris står för Barnens Rätt I Samhället och är en svensk barnrättsorganisation som startades 

1971 med syftet att förbjuda allt våld mot barn. Organisationen startades efter att en treårig 

flicka blev misshandlad till döds av sin styvpappa våren 1971, en händelse som upprörde hela 

Sverige. 

         Bris är en politiskt och religiöst obunden organisation som erbjuder hjälp och stöd till 

utsatta barn. Organisationen arbetar utifrån FN:s konvention om barns rättigheter 

(barnkonventionen) med att förbättra barns rättigheter och villkor, och utgångspunkten för 

organisationens arbete är använda sig av barns egna berättelser för att få politiker och andra 

beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor (Bris Vanliga frågor och svar 2018). Bris har 

nämligen möjlighet att uttala sig om statliga utredningar och lagförslag som handlar om barn, 

vilket är viktigt för att organisationen ska kunna bevaka och förstärka barnperspektivet i olika 

beslut (Bris Påverkan 2018). Organisationen finansieras genom stöd från företag, fonder, 

privata givare och till viss del från staten (Bris Vanliga frågor och svar 2018). 

         Bris vänder sig till alla under 18 år. Medelåldern för de som kontaktar Bris är 14 år och 

varje år kontaktar cirka 26 000 barn organisationen, där flickor står för mer än 80 procent av 

alla samtalstyper. Barn kan kontakta och ha en dialog med Bris genom att ringa, mejla eller 

chatta, och man kan alltid välja att vara anonym. Barn kan också ställa frågor i Bris livechatt 

(se beskrivning i avsnitt 2.3 Bris livechatt). De som svarar barnen är anställda och erfarna 

kuratorer (Bris Vanliga frågor och svar 2018). 

         Bris har ingen språkpolicy utan språket är grundat i det förhållningssätt och den 

samtalsmetodik som organisationen har i sin stödverksamhet. Förhållningssättet är det 

salutogena, hälsofrämjande, där fokus ligger på att bygga på det som fungerar, att barn är 

rättighetsbärare och att barn har rätt till information som rör dem. Det viktigaste att tänka på i 

texterna som riktar sig direkt till barn är att texten ska vara informativ, begriplig, meningsfull 

och relevant för barn; att perspektivet ska vara barnets; att den förmedlar hopp och möjlighet 

till förändring, och att texten speglar Bris barnsyn: barnet som rättighetsbärare och barnets 
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egen kraft och möjlighet att förändra. Språket ska vara enkelt och begripligt och meningarna 

ska inte vara för långa.2 

 

2.2 Chatt som kommunikationssätt 

Att använda chattar för att kommunicera är vanligt idag. Sjöberg (2010) skriver i sin 

doktorsavhandling om hur interaktionen kan se ut i olika ”chattrum”. Hon diskuterar 

skillnaden mellan mejl och chatt: där skillnaden är den direkta kommunikationen som sker i 

chattar genom att de pågår i realtid, medan det i mejlkonversationer finns en längre 

tidsfördröjning.  

        En annan skillnad är att deltagare i vissa chattar lätt kan vara anonyma genom att välja 

ett alias och hur mycket man vill dela med sig. I chattrum möts människor för att 

kommunicera med andra, där chattrummet enligt Sjöberg är ”[…] villkorat av sina deltagare 

på så sätt att de styr vad kommunikationen innehåller; tillsammans som grupp men även 

individuellt” (Sjöberg 2010:21–22). I en chatt delar deltagarna samma virtuella rum och 

interagerar med varandra fast de befinner sig på olika platser, och det finns olika varianter av 

chatt och chattande som har olika syften och riktar sig till olika målgrupper, med olika 

förutsättningar och förhållningsregler. Till exempel har en chatt i ett onlinespel andra syften 

än en ”vanlig” chatt och ingår i en tydlig onlinespel-kontext. Gemensamt för alla chattar är 

dock att kommunikation sker och att någon gemenskap bildas (Sjöberg 2010:22). 

         För att erbjuda bra stöd och hjälp till ungdomar är det viktigt att vuxna känner till 

ungdomars verklighet, enligt Häggström-Nordin och Mattebo (2014:93). Den snabba tekniska 

utvecklingen har gjort att olika generationer ser olika på hur man kommunicerar på webben, 

där kommunikation på webben är en självklarhet för unga idag. Därför är det viktigt att vuxna 

är lyhörda och visar intresse för att unga personer ska dela med sig av sin tillvaro. 

 

2.3 Bris livechatt 

Den första livechatten på Bris publicerades hösten 2017. Följande informationstext finns på  

                                                        

2 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 
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webbplatsen i anslutning till livechattarna (se www.bris.se): 

 

Välkommen till Bris livechatt 

I en livechatt kan du som är under 18 år skriva frågor om ett specifikt ämne. 

Livechattarna har olika teman och Bris kuratorer svarar på de frågor som ställs under 

tiden chatten pågår. Alla som ställer frågor är anonyma men frågorna och svaren syns i 

flödet. De frågor och svar som läggs ut i livechatten kommer finnas kvar på hemsidan så 

att de som vill kan läsa i efterhand. 

      Om du får fler funderingar kring något av de ämnen Bris haft eller ska ha chattar om 

kan du alltid höra av dig till oss på Bris för att få prata mer med en kurator. Vi finns på 

telefon 116 111 och chatt eller mejl som du hittar här på hemsidan. 

 

Under välkomsttexten kan man välja att gå in på Pågående livechatt, Kommande livechattar 

och Arkiverade livechattar. 

         Livechattarna besvaras av kuratorer och startade för att Bris ville öka sitt informativa 

stöd till barn och nå ut till fler. Livechattarna är ett bra komplement till verksamhetens övriga 

stödverksamhet och sociala kanaler, och erbjuder en möjlighet för barn att tillgodogöra sig 

information och stöd om ett specifikt ämne, snarare än sin egna specifika situation. Poängen 

med livechattarna är inte att det ska bli en dialog utan en källa till information om olika 

ämnen.3 

 

2.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Alla typer av samtal, både muntliga och skriftliga, som Bris har med barn skapar ett stort 

kunskapsunderlag om hur målgruppen barn själv upplever sina problem. 

         Arnér och Tellgren (2006:40) diskuterar skillnaderna mellan och skiljer på begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv:  

 
När man talar om barnperspektiv uppfattar vi att det handlar om hur vuxna ser på barns 

situation. Som vi redan påpekat brukar uttryck som till exempel barns bästa, barn i centrum 

eller barns rätt användas. Men då man talar om barns perspektiv anser vi att det är barnens 

egna föreställningar om sina liv det handlar om, till exempel att se med barns ögon och att se 

ur barnens egen synvinkel eller rättare sagt hur barnen ser ur sin synvinkel och hur barnen ser 

med sina ögon. 

                                                        

3 Sara Andre, kurator på Enheten för stod online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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Barns perspektiv på sin tillvaro ger viktig kunskap till vetenskap om och pedagogiskt arbete 

med barn, och enligt författarna är samtal mellan barn och vuxna en viktig del i att förstå 

barns perspektiv. Vuxna ska därför bemöta barn som viktiga samtalspartners och informanter 

(Arnér & Tellgren 2006:40–41). Iwarsson (2016:43) för samma resonemang och menar att 

vuxna bara kan få barnets perspektiv genom att barnet själv får uttrycka hur hen ser på sin 

tillvaro. Det är i sin tur en viktig del till att vuxna ska ha ett trovärdigt barnperspektiv 

(Iwarsson 2016:43). Även Socialstyrelsen skiljer på begreppen och understryker att vuxna 

som arbetar ”[…] med barn och för barns intressen kräver att man är medveten om sina egna 

synsätt och perspektiv” (Socialstyrelsen 2004:11). 

         Fängström (2017:19) skriver också om vikten att ta tillvara på barns och ungas egna 

erfarenheter och perspektiv, eftersom det ger viktig kunskap till vuxna. Det är något som i den 

västerländska världen har blivit allt mer viktigt för att vuxna bättre ska förstå vad ”barns 

bästa” faktiskt innebär. 

         Enligt barnkonventionen ska respekt för barn visas på samma villkor som för vuxna och 

barn har samma människovärde som vuxna, och det är när ett barn blir behandlat med respekt, 

får komma till tals, blir lyssnat på och ges möjlighet att påverka sin situation som vuxna 

uppfyller barnkonventionen till fullo (Iwarsson 2016:48). På Bris jobbar vuxna med 

barnkonventionen som riktmärke, där målet för verksamheten är att stärka rättigheterna för 

barn och förbättra deras livsvillkor (Bris Barnkonventionen 2018). Bris har på så sätt ett 

barnperspektiv i sin verksamhet. Men man kan också säga att de jobbar utifrån barns 

perspektiv eftersom verksamheten utgår från barns egna berättelser i sitt stöd och för att 

uppmärksamma barnrättsfrågor. 

         Sammanfattningsvis finns det alltså ett stort värde i att låta barn själva beskriva sina 

problem, och forskning och erfarenhet från Bris visar att barn vill bli bemötta och lyssnade på 

(Iwarsson 2016:141).  
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3 Teori 

Här redogör jag för den teori och tidigare forskning som ligger till grund för mitt val av metod 

och för uppsatsens analys. 

 

3.1 Ansikte och artighetsstrategier 

Min analys grundar sig i Brown och Levinsons (1987) teori om artighet, där tre huvudidéer 

ingår: ansikte, ansiktshot och artighetsstrategier. Utifrån denna teori har jag i metoden (se 

avsnitt 4 Metod) valt ut analyskategorierna förtrolighetsstrategier och försikthetsstrategier 

från Hellspong och Ledins bok om textanalys (1997:166). De har i sin tur hämtat inspiration 

av just Brown och Levinsons begrepp positive face och negative face (Hellspong & Ledin 

1997:288). 

         Det ska direkt nämnas att Brown och Levinsons teori är skapad utifrån och för muntliga 

samtal. Men jag anser att teorin kan användas för att analysera skrivna texter också eftersom 

människor även i skrift strävar efter att vara artiga och respektfulla. 

         Den grundläggande delen av Brown och Levinsons teori om artighet är begreppet 

ansikte, som handlar om människors önskan att bevara sin egen självbild, sitt ansikte. Därför 

är ansikte något som kan bevaras, förstärkas eller förloras när människor interagerar med 

varandra. Generellt strävar vi människor efter att bevara vår egen självbild samt hjälpa till att 

bevara andra människors självbild: med andra ord ligger det generellt i allas intresse att 

bevara varandras ansikten. Det finns två typer av ansikte: det positiva ansiktet (positive face) 

och det negativa ansiktet (negative face). Med det positiva ansiktet menas en persons självbild 

och hens behov av att bli omtyckt och accepterad av andra personer. Med det negativa 

ansiktet menas den handlingsfrihet och självständighet som en person gör anspråk på (Brown 

& Levinson 1987:61). 

          Det finns dock olika ansiktshot som hotar en persons självbild och handlingsfrihet, 

vilket är jobbigt för mottagaren och/eller för avsändaren. Ansiktshot mot en persons positiva 

ansikte (självbild) är exempelvis klagomål, kritik och tabu-belagda ämnen. Ansiktshot mot en 

persons negativa ansikte (handlingsfrihet) är till exempel att beordra, hota och varna (Brown 

& Levinson 1987:65). 

           Människor använder sig av olika artighetsstrategier gentemot varandra för att undvika 

eller minimera hoten mot det positiva och det negativa ansiktet. Artighetsstrategiers syfte är 

alltså att bevara människors positiva självbild och undvika att inskränka på människors frihet. 
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De kan därmed användas vid de tillfällen när någon ska förmedla någon typ av information 

som kan vara ansiktshotande. Därför kan människor använda sig av positiv artighet och 

negativ artighet, som handlar om att närma sig eller ta avstånd gentemot den andra personen 

(Brown & Levinson 1987:68–70). 

         Positiv artighet handlar om att visa någon typ av uppskattning och gillande och en 

önskan om att närma sig den andra personen. Ett eventuellt ansiktshot minimeras på så sätt 

genom att man visar att man önskar närma sig den andra (Brown & Levinson 1987:70). 

Positiv artighet används också för att antyda att man delar någon typ av gemensamhet, och 

används också när det inte finns något ansiktshot med i bilden utan man bara vill vara vänlig 

(Brown & Levinson 1987:103). Till de positiva artighetsstrategierna kan Hellspong och 

Ledins förtrolighetsstrategier kopplas, eftersom de liknande används för att markera närhet 

och skapa kontakt med den andra personen (Hellspong & Ledin 1997:166). Målet för både de 

positiva artighetsstrategierna och för förtrolighetsstrategierna är att skapa kontakt och närhet. 

         Negativ artighet handlar istället om att hålla sig på avstånd och respektera den andres 

personliga område. Det finns en viss social distans mellan personerna i fråga och den utmanas 

inte. Artighetsstrategierna karaktäriseras av formalitet och återhållsamhet, och ansiktshot 

mildras med ursäkter av att man tränger sig på och stör (Brown & Levinson 1987:70). Till de 

negativa artighetsstrategierna kan Hellspong och Ledins försiktighetsstrategier kopplas, 

eftersom avsändaren på liknande vis markerar respekt gentemot mottagaren och strävar efter 

att minimera intrånget (Hellspong & Ledin 1997:166). Målet för både de negativa 

artighetsstrategierna och för försiktighetsstrategierna är att visa respekt och markera distans. 

          Segesten (2007:27–29) refererar till Brown och Levinson och menar att artighet har en 

viktig roll när människor möts, särskilt i möten där relationen mellan deltagarna är 

asymmetrisk. Människor kan vara artiga genom att vara respektfulla och distanserade eller 

genom att vara familjära, tillmötesgående och anknytande. Författaren ger exemplet om att ge 

och ta emot råd i vården, något som kan uppfattas som positivt eller negativt. Råd kan 

uppfattas positivt genom att mottagaren får ny information och visar att rådgivaren bryr sig 

om mottagaren, men råd kan också upplevas som negativt och få mottagaren att tappa ansiktet 

om råden framförs på ett sätt som hotar mottagarens självbild av att vara en kompetent och 

självständig person. Forskning visar att människor generellt har lättare att ta emot råd från 

personer som på något sätt är överordnade dem själv (till exempel från en läkare) och att råd 

bör framföras artigt (Segesten 2007:27–29). 

         I och med att Bris är en verksamhet där vuxna arbetar för att hjälpa barn, och där svåra 
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ämnen behandlas, finns det ett behov av att använda artighetsstrategier. Situationerna är ofta 

jobbiga och därför är det önskvärt att undvika ansiktshot gentemot de barn som skriver i 

livechatten, trots att kuratorerna inte kan se hur svaret tas emot. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Här redogör jag för den tidigare forskning som ligger till grund för min uppsats. 

  

3.2.1 Stödjande samtalsmetodik 

Min tidigare forskning baseras till stor del på Petter Iwarssons böcker Samtal med barn och 

ungdomar: Erfarenheter från arbetet på BRIS (2007) och Du behövs som vuxen: En 

inspirerande bok för dina samtal med barn och unga (2016). Iwarsson är utbildad inom 

familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi, och har erfarenhet inom Bris 

stödverksamhet och som sakkunnig på Bris. 

         Iwarsson (2007) utreder vad som kännetecknar bra samtalsmetodik mellan barn och 

vuxna, där samtal inkluderar även skriftlig kommunikation. Bokens utgångspunkt är samtal 

mellan vuxna och barn på Bris (Iwarsson 2007:16;19) och Iwarsson utgår ifrån den 

salutogena, hälsofrämjande, teorin både samtalsmetodiskt och generellt. Teorin om KASAM, 

Känsla Av SAMmanhang, är en betydande del i den salutogena teorin och utgörs av tre 

begrepp som kan sammanfatta vilka faktorer som är viktiga för människor i motgångar: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp utgör tillsammans en känsla 

av sammanhang (KASAM), vilket är viktigt att känna i sin tillvaro (Iwarsson 2007:23–25). 

Iwarsson skriver i sin bok Du behövs som vuxen (se Iwarsson 2016:33–36) att forskning och 

erfarenhet på Bris visar på vikten av KASAM när vuxna ska hjälpa barn att förstå, få stöd och 

känna hopp. Att arbeta för att barns känsla av sammanhang ska stärkas är att också att se till 

barnkonventionen och barns mänskliga rättigheter (Iwarsson 2016:35–36).  

         Enligt Socialstyrelsen är det viktigaste i samtal med barn att vara empatisk, intresserad, 

tänka sig in i barnets situation, och anpassa sig till varje barn och situation. Genom att 

bekräfta barns berättelser visar vuxna att barnens upplevelser räknas. Som vuxen behöver 

man inte förstå allt men man kan informera, förklara, reda ut missförstånd och eventuellt 

berätta vad man vet kommer att hända i framtiden vilket hjälper barnet att förstå, sortera, 

informera och minska på sina skuldkänslor (Socialstyrelsen 2004:9–10). Ett viktigt syfte med 

samtal med barn är att visa dem att det går att prata om sådant som är svårt och jobbigt. Det 
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gäller dock att fokusera på barnets styrkor och positiva sidor, och utgå från det salutogena 

synsättet genom att lyfta fram sådant som kan hjälpa barnets utveckling. Här är KASAM 

viktigt (Socialstyrelsen 2004:23). 

         Vuxna som bryr sig blir en skyddsfaktor och kan minska den negativa påverkan som 

följer efter olika problem, det visar både forskning och erfarenheter från Bris. Om ett barns 

föräldrar inte finns där i tillräckligt stor mån är det viktigt att andra vuxna gör det (Iwarsson 

2016:39). Till exempel kan skola och idrottsledare fungera som stöd för barn i att få en 

realistisk självbild och känna att de duger och är kompetenta (Socialstyrelsen 2015:47).  

         När ett barn har tagit kontakt med en vuxen och märker att hen kan prata om sina 

problem och blir tagen på allvar kan det ge barnet mod att söka ytterligare hjälp eller våga 

göra en förändring. Det är därför viktigt att den vuxna inte moraliserar eller dömer barnet i 

samtalet (Iwarsson 2007:41). Om det finns skuld och skam i barnets berättelse är det viktigt 

att den vuxna samtalspartnern reducerar den känslan hos barnet (Øvreeide 2001:141). 

Socialstyrelsens definition av ett bra samtal är att det finns en ”[…] god balans mellan sådant 

som är avsett att skapa kontakt och förtroende och själva sakinnehållet” (Socialstyrelsen 

2004:47).  

         Språket spelar en viktig roll i samtal eftersom vuxna kan välja var man ska lägga fokus 

och vad man ska fästa vikt vid. Det är lätt att förstora och fastna vid problemen, men det är 

viktigt att så ofta som möjligt också fokusera på barnets möjligheter, förmågor och styrkor. 

Det handlar inte om att ljuga eller klämma ur sig något klämkäckt, utan att fästa vikt på sådant 

som är positivt i barnets situation och belysa möjligheterna (Iwarsson 2016:90–91). Vuxna 

behöver använda ett enkelt och konkret språk men inte låta det bli barnsligt. Ibland kan man 

behöva blir mer mångordig än vanligt för att förklara ord och begrepp som kan vara svåra för 

barn att förstå (Socialstyrelsen 2009:49). Det är alltså viktigt med ordval och ”[s]om 

professionell krävs att man är öppen för att barnet väljer andra ord än de man själv uppfattar 

som bäst beskrivande” (Tingberg & Magnusson 2014:164). Språket måste dock givetvis 

anpassas efter åldern. När det gäller kommunikation med tonåringar är det viktigt att försöka 

undvika att vara nedlåtande, hotande, kränkande och nedvärderande eftersom sådan 

kommunikation tar extra hårt på tonåringar som ofta går in i försvarsställning. Dessutom 

gillar generellt inte tonåringar att känna sig kontrollerade eftersom det lätt leder till att de 

ifrågasätter sig själva och sin kompetens (Wrangsjö 2004:118–119). 

        I stödjande samtal är det viktigt att ha en dialog med barnet, och vara medveten om 

skillnaden mellan att förklara och förstå. Att förklara är att ge information, tips och råd till 
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barnen, vilket tydliggör och förstärker den faktiska skillnaden mellan att vara barn och att 

vara vuxen (Iwarsson 2016:96). Vuxna ska därför inte vara för snabba med att informera, utan 

måste försöka förstå barnets situation först. Då ökar chanserna att barnet tar emot 

informationen. Dessutom kan det vara så att barnet inte vill ha massa tips och råd utan mest 

vill bli bekräftat i sina tankar (Iwarsson 2016:105–106). Att ge information ökar dock 

begripligheten och hjälper barnet att förstå sin situation, vilket kan ge barnet trygghet och 

kontroll. Vuxna ska dock tänka på att inte lova någonting när man ger barnet information 

eftersom man inte kan förutsäga vad som kommer att hända. Bris strävar efter att ge 

informationen på ett sätt som innehåller hopp om förändring, och om den vuxna får en idé om 

hur barnet kan gå vidare bör idén ställas i en ödmjuk och frågande ton, där barnet själv får 

avgöra om hen vill ta till sig informationen eller inte (Iwarsson 2007:81;84-85). Enligt 

Øvreeide (2001:183) är det centrala med stödjande samtal att ”[…] ge barnet medupplevelse 

och större trygghet i en situation som är påfrestande eller krävande för barnet”. 

         Ett bra sätt för en lyckad dialog är att ställa frågor under samtalets gång (Iwarsson 

2007:49). På Bris används ofta hypotetiska frågor till barnet, som till exempel. ”Vad skulle 

hända om du berättade för dina föräldrar, tror du?” Det är dock ovanligare att ställa frågor 

med frågetecken i den skriftliga kommunikationen från Bris. Orsaken är just att barnen inte 

ska känna ett tvång att skriva tillbaka. Istället skrivs frågorna på ett mer reflekterande sätt som 

till exempel ”När jag läste ditt mejl funderade jag på vad som skulle hända om du berättade 

för någon som du har förtroende för”. Det är viktigt att vuxna vågar ställa frågor eftersom det 

visar att barnets berättelse är viktig och att den vuxna har lyssnat (Iwarsson 2007:53;56-57).  

         Något som är viktigt i alla samtal är att ge bekräftelse, och på Bris måste de anställda ge 

bekräftelse som kompenserar för det som de förlorar i kroppsspråk och eventuellt verbalt tal. 

Ett exempel är att kuratorerna bekräftar det som barnet har berättat genom att konstatera: 

”Vad modig du är som berättar om hur du har det” (Iwarsson 2016:77). Att ge bekräftelse till 

barn och unga handlar inte om att lite svepande säga att personen har gjort något bra, utan om 

att konkret benämna det som barnet kan känna sig stolt över och som kan få barnet att växa 

och få nya idéer. Bekräftelse i form av empati är också viktigt då vi människor blir lugnare av 

att känna att någon lyssnar och förstår (Iwarsson 2016:79–80). I stödjande samtal är det enligt 

Socialstyrelsen viktigt att ”[…] aktivt bekräfta barnets förståelse av sin situation och att 

giltigförklara barnets upplevelser” (Socialstyrelsen 2004:25). En annan viktig sak är att den 

vuxna tydliggör vad barnet själv kan påverka och vad vuxna måste ansvara för (Iwarsson 

2007:64). 
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I Bris stödjande arbete är det viktigt att den vuxna skiljer på handling och person. Personer i 

barnets närhet som har bidragit med eller orsakat problem för barnet ska i sig inte fördömas, 

utan det är själva handlingen som ska fördömas. Iwarsson (2007:121) jämför följande 

fördömanden som exempel: ”Din pappa är dum/ elak/ egoistisk…” med ”Det du berättar att 

din pappa har gjort är inte okej […]”. Man ska inte fördöma viktiga personer i barnets närhet 

för att försöka förhindra lojalitetskonflikter (Iwarsson 2007:122). 

        Många barn skriver också till Bris med en undran om de eller deras handlingar är 

normala. Bris normaliserar genom att hjälpa barn att förstå att de inte är ensamma med sin 

situation (Iwarsson 2007:70). Det generella är ofta hjälpsamt för barn och Bris berättar ofta att 

de vet hur det kan vara för barn, vilket normaliserar och avlastar för det enskilda barnet.4 

 

3.2.2 Stöd online och i chatt 

I sin forskningsartikel skriver Haner & Pepler (2016) om livechattanvändning av 

kanadensiska ungdomar vid psykisk ohälsa. Enligt deras studie föredrar ungdomar i Kanada 

att använda internet istället för att söka hjälp ansikte mot ansikte när de söker hjälp för olika 

problem och psykisk ohälsa. Verksamheten de har undersökt är Kids Help Phone (KHP) som 

är Kanadas enda professionella, tvåspråkiga, kostnadsfria, anonyma och konfidentiella 

rådgivningstjänst som finns för ungdomar. KHP har telefontjänst dygnet runt varje dag, men 

också livechatt under vissa tider fem dagar i veckan. Studien visade att en större andel 

ungdomar sökte hjälp för allvarliga problem, som psykisk ohälsa och självmord, bland de som 

använde KHPs livechatt än av de som ringde. Det är därför viktigt att livechatt-rådgivarna får 

relevant utbildning för att hjälpa ungdomarna (Haner & Pepler 2016:138–139). 

Livechattarnas betydelse ska tas på allvar, eftersom de ger många ungdomar en anonym och 

kostnadsfri rådgivningstjänst som de kan ha tillgång till privat från sina smartphones. Det 

fungerar både som en livlina när ungdomarna går igenom allvarliga kriser och som en 

professionell supporttjänst som ungdomarna kan använda medan de står på väntelista eller 

mellan olika läkarbesök. Livechatt-rådgivarna har ett viktigt uppdrag i att formulera texten 

med en neutral eller positiv ton mot ungdomarna, utan tillgång till verbalt språk eller 

kroppsspråk (Haner & Pepler 2016:142). 

         Kustov och Rodén (2014) undersöker hur ungdomar upplever stödchatten Jourhavande 

                                                        

4 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 
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Kompis från Röda Korsets Ungdomsförbund. Deras resultat visar att chatten är viktig för 

ungdomarna då många upplever att chattkompisen är den enda de kan vända sig till och att 

volontärerna på ungdomsförbundet bidrar positivt med sitt stöd i chatten. 

         I sin studie Children’s experiences with chat support and telephone support redogör 

Fukkink och Hermanns (2009) för betydelsen av chatt som ett stöd för barn och unga. Studien 

utfördes på tjänsten Dutch kindertelefoon i Holland, som erbjuder barn och unga telefonhjälp 

samt onlinehjälp i form av en chatt. I sina resultat upptäckte de att barn kände ett högre 

välmående efter att de hade fått telefonhjälp och hjälp via chatten; där chatten fick mest 

positiva resultat. Emotionella problem som ensamhet, självskadebeteende och depression togs 

oftare upp i chatten och chattkonversationerna lutade mer åt att ge barnet stöd och mindre åt 

att ge barnet information. När en uppföljning gjordes av barnens hälsa en månad senare 

visade resultaten att de som hade använt chatten för att få stöd hade gjort större framsteg i sin 

hälsa. Författarna pekar på att organisationer därför inte ska underskatta chattarnas förmåga 

att hjälpa barn och unga (Fukkink & Hermanns 2009:762–765). 

         Löfberg och Aspán (2011) undersöker i sin rapport Digitala erbjudanden: ungas 

erfarenheter av information, stöd och samspel med vuxna online (en rapport från 

forskningsprojektet "Att uttrycka det svåra online") hur unga i åldrarna 13-18 år upplever stöd 

online. Rapporten behandlar ungas inställning till att söka hjälp och stöd via de tre 

hemsidorna umo.se, tjejzonen.se och killfrågor.se, där (förutom själva hemsidan) chatt och 

mejl fungerar som stöd. Rapporten visar att ungdomarna i studien använder både hemsidan, 

chatten och mejlen för att skriva och fråga om känsliga, svåra eller intima frågor. De tycker 

att det finns en lättnad i att använda internet för att söka hjälp, de uppskattar anonymiteten 

och dessutom upplever ungdomarna att de har större handlingsutrymme i att hantera sin 

situation genom denna typ av hjälp, än vad de har genom stöd ansikte-mot-ansikte. Att ge 

unga stöd online är därför ett bra komplement till fysiskt stöd och en möjlighet för unga att 

bygga en tilltro till sig själva och till andra vuxna, enligt Löfberg och Aspán. 
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4 Metod 

I det här avsnittet redogör jag för den metod som används i uppsatsen. 

 

4.1 Textanalys av språkliga strategier 

Jag har genomfört en studie där jag använder mig av metoden textanalys enligt Hellspong och 

Ledin (1997) för att bearbeta materialet. Textanalyser genomförs främst med kvalitativa 

metoder (Lagerholm 2010:88), och min undersökning är just kvalitativ då jag analyserar ett 

antal utvalda chattsvar. Jag har undersökt hur Bris kuratorer försöker skapa en relation till 

barnen, genom att analysera relationen – den så kallade interpersonella strukturen – i 

livechattarna, vilket Hellspong och Ledin (1997) redogör för i sin handbok för 

brukstextanalys. 

         För att analysera den interpersonella strukturen undersöker man hur texten vill fungera 

mot omgivningen, vilka hållningar som texten intar och vilka identiteter som texten uttrycker 

och föreskriver. Tre viktiga inslag i den interpersonella strukturen är språkhandlingar, 

attityder och ramar, som alla kan knytas till textens sändare och mottagare (Hellspong & 

Ledin 1997:158). Dessa tre analyskategorier är relevanta för min undersökning och används 

därför i analysen. 

 

4.1.1 Språkhandlingar 

Det första inslaget i den interpersonella strukturen är språkhandlingar, vilka kan vara 

allmänna eller indirekta. Till allmänna språkhandlingar hör påståenden, frågor, uppmaningar, 

interjektioner och utrop. Påståenden är den vanligaste allmänna språkhandlingen och den 

hävdar någonting. Interjektioner utgörs av ord som ”ja”, ”nej”, ”usch” och ”tack” och när de 

förekommer i skrift markerar de vanligtvis en dialog genom att någon reagerar på en annan 

persons yttrande. I ett utrop vill personen i fråga ge uttryck för vad hen känner inför något 

eller få någon att lyssna, och i skrift finns det ofta med ett utropstecken efter utropet. 

Utropstecken är dock också vanliga efter uppmaningar och interjektioner (Hellspong & Ledin 

1997:161–162).  

         Ofta är inte språkhandlingar så direkta och självklara som de allmänna 

språkhandlingarna. Indirekta språkhandlingar kan bara förstås utifrån sitt sammanhang; 

funktionen ges inte av formen som den gör vid de allmänna språkhandlingarna. Genom dem 

kan man undersöka hur makten och språket interagerar med varandra. Exempelvis kan frågan 
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”Kan du hämta mappen?” ställd av en chef till sin anställda se ut som en fråga, men i och med 

maktskillnaden dem emellan blir frågan snarare en uppmaning i form av ”Hämta mappen!” 

(Hellspong & Ledin 1997:162–163).  

         I motsats till de allmänna språkhandlingarna finns speciella språkhandlingar, som är 

mycket mer situationsbundna än vad de allmänna är. De utesluter dock inte varandra, utan en 

allmän språkhandling som är ett påstående kan samtidigt vara en speciell språkhandling i 

form av en hyllning eller en komplimang till exempel. Bland dessa speciella språkhandlingar 

finns positiva och negativa språkhandlingar. En positiv språkhandling ger uppskattning och 

förmåner. Den visar eller skapar också ofta närhet till mottagaren i fråga. Exempel på positiva 

språkhandlingar är beröm, komplimanger, löften och erbjudanden. Dessa stärker normalt 

mottagarens självbild och svarar mot mottagarens intressen och värderingar. En negativ 

språkhandling markerar däremot ofta distans till mottagaren genom att den inkräktar på 

mottagarens handlingsfrihet och eventuellt sårar eller kränker mottagaren. Exempel på 

negativa språkhandlingar är varningar, anklagelser, kritik och tillsägelser – språkhandlingar 

som inte anpassar sig till vad mottagaren själv önskar höra utan som istället styr över 

mottagarens handlingar mot hens vilja. Dock innebär inte en positiv språkhandling att 

mottagaren behöver gilla den – och på samma sätt måste inte en negativ språkhandling 

innebära att mottagaren blir illa berörd (Hellspong & Ledin 1997:164–166). 

         Det är dock relativt lätt att en negativ språkhandling får en negativ effekt för 

mottagaren. För att minska risken att inkräkta för mycket på mottagarens frihet och 

självkänsla kan avsändaren därför använda sig av så kallade sociala strategier i form av 

förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier (jfr Brown och Levinson i avsnitt 3.1 

Ansikte och artighetsstrategier). Förtrolighetsstrategier används för att markera närhet och 

samhörighet som ursäktar intrånget av avsändaren. Försiktighetsstrategier används av 

avsändaren för att visa respekt och distans gentemot mottagaren, minimera intrånget eller visa 

att intrånget bara sker med mottagarens samtycke. Beroende på hur och om dessa strategier 

används kommer mottagaren uppfatta avsändaren på ett visst sätt (Hellspong & Ledin 

1997:166). 

 

4.1.2 Attityder 

Det andra inslaget i den interpersonella strukturen är attityder. Attityder handlar om vad 

avsändaren och mottagaren tänker, tycker och känner i olika frågor, och dessa påverkar 

relationen. Attityder syns bland annat i form av garderingar och understrykningar. 
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Garderingar är när avsändaren uttrycker någon typ av reservation till det som hen säger och är 

intressanta att studera när man undersöker den sociala biten i en text eftersom de har att göra 

med makt mellan avsändaren och mottagaren. Garderingar används av den som är i underläge 

för att visa försiktighet mot och ge handlingsutrymme till den som är i överläge. Hellspong 

och Ledin (1997:171) ger maktrelationen mellan en lärare och elev som exempel, där eleven 

kan använda sig utav formuleringar som ”Det skulle kanske kunna vara …” för att visa 

läraren att det är läraren som väljer om svaret ska godkännas eller inte. 

         Understrykningar i sin tur är motsatsen till garderingar och handlar om att avsändaren 

visar säkerhet i det hen säger, till exempel genom formuleringen ”Det råder inget tvivel om 

saken”. Understrykningarna markerar därför säkerhet, tillförsikt och auktoritet och används 

ofta av den person som är i överläge (Hellspong & Ledin 1997:171). 

 

4.1.3 Ramar 

Det tredje inslaget i den interpersonella strukturen är ramar. Ramen i en text handlar om 

vilken tänkt och förutsatt situation som läsaren kan läsa in i texten som en del av textens 

uttryckliga eller underförstådda innehåll. ”I sin tur påverkar den språkligt iscensatta ramen 

med dess framvisade roller och relationer hur texten kan utveckla sitt samspel med sina 

verkliga läsare av kött och blod” (Hellspong & Ledin 1997:172). Textens kontext påverkar 

vilka ramar som blir rimliga och trovärdiga, samtidigt som ramen kan påverka hur mottagaren 

uppfattar kontexten (Hellspong & Ledin 1997:172). 

         Det finns några olika inslag i texten som påverkar hur läsaren uppfattar ramen, och jag 

har valt ut två av dem i min analys: tilltal och omtal samt närhet och distans.  

         Genom tilltalet placeras läsaren i en viss mottagarroll. Ifall ett direkt tilltal används i 

form av pronomenet du skapas ett tydligt textdu. Detsamma gäller ifall frågor som till 

exempel ”Minns du?” används, som genom det direkta tilltalet skapar en dialog mellan 

avsändaren och mottagaren. Genom omtal av personer definierar texten också sin ram, 

speciellt när omtalet rör textjaget. Det kan också vara så att textens omtal är ett vi: 

pluralformen av första person. Vilka som inkluderas i textens vi kan dock vara ospecificerat 

och det kan också skifta mellan att mena vi som avsändare och vi som avsändare och 

mottagare tillsammans. Pronomenet vi kan alltså omtala avsändaren och samtidigt tilltala 

mottagaren. Omtal kan också ske i form av tredje person i form av namn och titlar, något som 

enligt Hellspong och Ledin kan säga mycket om textens sociala attityd till identiteter. Det 

allmänna pronomenet man är vanligt i texter och har en obestämd referent – något som 
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används ofta när avsändaren inte vill eller kan ange exakt vem som avses. Att använda man 

kan avse båda avsändaren och mottagaren tillsammans – en typ av vi fast mer generellt och 

inte lika definierat (Hellspong & Ledin 1997:173–175). En variant av pronomenet man har 

blivit alltmer populärt de senaste åren i Sverige, och det är en (Språktidningen 2013). 

         Närhet och distans i en text skapas genom att avsändaren använder bland annat olika 

språkhandlingar, sociala strategier samt tilltal och omtal. Beroende på hur de används kan ett 

textjag hålla olika avstånd till ett textdu, och de är på så sätt en viktig del av det sociala i 

texten och påverkar relationen mellan avsändare och mottagare (Hellspong & Ledin 

1997:179). 

 

4.2 Intervju med Bris 

Jag har varit i kontakt med Bris genom mejlkontakt med en sakkunnig socionom och en 

kurator, som båda har svarat på frågor angående verksamheten. Enligt Alvehus (2013:80–81) 

är definitionen av en intervju inte helt klar, men i vilket fall är det viktigt att redogöra för 

vilken typ av intervju som har genomförts. Jag har gjort en typ av intervju: via mejl har jag 

fått ställa frågor till socionomen och kuratorn, där jag har haft möjlighet att ställa följdfrågor 

och få förtydliganden av angivna svar. På grund av långa avstånd var inte en intervju möjlig 

ansikte mot ansikte, och att ställa frågor via mejl ansågs smidigare än att ha telefonintervju.  

         Den sakkunniga socionomen har lång erfarenhet av att samtala med barn och med vuxna 

om barn. Hon har arbetat med att utbilda och handleda i samtal med barn och har nära till Bris 

språk och förhållningssätt eftersom hon har arbetat på organisationen i 11 år, där hon idag 

skriver mycket för barn. Hon arbetar nu som sakkunnig på Bris enhet för kommunikation, 

opinion och påverkan, och granskar även andras texter som är skrivna för barn.5  

        Kuratorn är anställd på Bris och arbetar på Enheten för stöd online där hon bland annat 

svarar på frågor i livechattar.6  

        Svaren från socionomen och kuratorn kommer främst att presenteras i resultatdelen 

tillsammans med analysen av livechattarna för att synliggöra kopplingarna mellan 

textanalysen och min samlade information från Bris. 

                                                        

5 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

6 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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5 Material 

I denna uppsats undersöker jag Bris livechattar. De telefonsamtal, chattkonversationer och 

mejlkonversationer som Bris har med barn är anonyma och inget som jag kan ta del av. Men 

det finns arkiverade och offentliga livechattar att läsa på Bris webb, där barn får möjlighet att 

ställa en fråga inom ett visst ämne som en kurator sedan svarar på. Efter att kuratorn har 

svarat på frågan kan inte barnet svara tillbaka, utan konversationen består bara av en fråga och 

ett svar. Livechattarna genomförs ungefär varannan vecka och pågår i 1,5 timme. Efter det 

arkiveras livechattarna på webben och alla som vill kan läsa frågorna och svaren.  

         Genom att undersöka svaren i livechattarna blev det möjligt att göra en analys om hur 

Bris språk ser ut när de riktar sig direkt till barn. Därför består mitt urval av de arkiverade 

livechattarna där jag har analyserat språket i kuratorernas svar (barnens frågor har jag inte 

analyserat). 

         Vid textanalys utförs närstudier av texter genom detaljerade analyser av språket. Det gör 

att textmaterialet inte behöver vara så omfattande. Lagerholm (2010:88) skriver följande:  

 

Utgångspunkten är att olika ordval, uttryck och konstruktioner kan förklara stilintrycket 

eller avslöja något om sändaren, sändarens förhållande till mottagaren, textens omgivning 

och mycket annat. Eftersom det är mycket ingående studier av ett material […] måste 

detta material vara tämligen begränsat. 

 

Med den motiveringen som utgångspunkt har jag gjort flera avgränsningar i mitt material och 

tittat närmare på en del utvalda livechattsvar. 

          En fördel med texter är att de brukar vara lätta att samla in. En nackdel är att texter på 

nätet snabbt kan förändras eller tas bort och därför är det viktigt att ha koll på vilken version 

av texten som man har analyserat (Lind Palicki 2015:199). Jag har därför sparat och skrivit ut 

de analyserade livechattarna för att förhindra eventuella problem.  

 

5.1 Avgränsning av livechatt 

Jag har gjort flera avgränsningar av materialet för att få uppsatsens nuvarande urval. 

Inledningsvis är analysen gjord på de chattsvar som fanns tillgängliga på Bris webb under 

kategorin Arkiverade livechattar mellan 19 oktober 2017 och 5 april 2018. Mellan de 

datumen finns det 12 stycken olika livechattar arkiverade, besvarade av sammanlagt åtta olika 

kuratorer. Alltså har några kuratorer svarat i mer än en livechatt. För att avgränsa ytterligare 
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och förtydliga analysen har jag valt att analysera en ämnes-livechatt per kurator. Urvalet av 

dessa livechattar gjordes i sin tur helt slumpartat. Det leder till att jag har analyserat åtta olika 

livechattar av åtta olika kuratorer (två av dem heter båda Sara och för att hålla dem isär lättare 

har jag döpt dem till Sara 1 och Sara 2). För att de analyserade chattsvaren skulle bli så 

jämnstora som möjligt gjorde jag avgränsningen att välja ut några hela chattsvar per kurator 

som tillsammans skulle utgöra så nära 500 ord som möjligt. På så sätt fick jag in ungefär lika 

mycket material från varje kurators chattsvar. Beroende på hur långa svaren är har antalet 

livechattsvar hamnat mellan 3 och 7 svar per kurator. Antalet ord som jag sammanlagt har 

analyserat är nästan 4000 ord. 

         Såhär ser avgränsningen av livechattarna ut (se bilaga 1): 

1. Självkänsla av kurator Sara 1 (16 november 2017): 4 chattar, 490 ord. 

2. Ensamhet av kurator Sara 2 (14 december 2017): 4 chattar, 497 ord 

3. Julen av kurator Magdalena (26 december 2017): 4 chattar, 515 ord 

4. Prestationsångest av kurator Stina (18 januari 2018): 3 chattar, 509 ord 

5. Mobbning av kurator Anna (22 februari 2018): 4 chattar, 497 ord 

6. Puberteten av kurator Ellen (1 mars 2018): 5 chattar, 472 ord 

7. Ångest av kurator Nils (15 mars 2018): 4 chattar, 483 ord 

8. Näthat vs nätkärlek av kurator Jonas (5 april 2018): 7 chattar, 503 ord. 

För att läsaren ska få en övergripande förståelse för vad livechattarnas frågor och svar i sin 

helhet handlar om beskriver jag kort det centrala innehållet nedan: 

 Livechatten Självkänsla handlar om vad självkänsla är, hur det skiljer sig mot 

självförtroende, vad man kan göra för att förbättra sin självkänsla, och hur man kan 

hjälpa sina kompisar som har dålig självkänsla.  

 Livechatten Ensamhet handlar om varför man kan känna sig ensam, vad skillnaden 

mellan att vara ensam och vara själv är, hur man ska skaffa vänner om man är blyg, 

om det är normalt att vilja vara ensam, varför man blir utfryst och mobbad och inte har 

någon kompis i klassen, och om att känna sig ensam i sin familj. 

 Livechatten Julen handlar om alkohol och föräldrar som blir fulla under julfirandet, 

om familjebråk, om att man inte fick några julklappar och hur man ska berätta det för 

sina kompisar, och ifall det är konstigt att inte fira jul. 
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 Livechatten Prestationsångest handlar om vad prestationsångest är, hur man ska veta 

om man har prestationsångest, vad man ska göra när man har prestationsångest, att bli 

pressad av sin familj och tränare i en idrott, och om betyg i skolan.  

 Livechatten Mobbning handlar om vad mobbning är, hur vanligt det är, varför 

människor mobbar någon, om lärare som inte gör något, om att våga berätta för sina 

föräldrar, om att vara mobbad i skolan, om vad man ska göra när man ser någon som 

mobbar, och mobbning på sociala medier. 

 Livechatten Puberteten handlar om vad som händer med kroppen för killar och tjejer, 

om att må psykiskt dåligt under puberteten, vad man ska göra med humörsvängningar, 

och vid vilken ålder det är normalt att man går in i puberteten. 

 Livechatten Ångest handlar om vad ångest är, om det är samma sak som att vara 

ledsen, vad man ska göra för att minska sin ångest, hur man kan hjälpa sin kompis 

som har ångest, varför man får ångest, vem man ska vända sig till för att få hjälp, och 

om man kan medicinera. 

 Livechatten Näthat vs nätkärlek handlar om vad näthat och nätkärlek är, om hur man 

är källkritisk, om man kan ha ett förhållande och vänner bara via internet, om att få hot 

via sociala medier, om att inte våga säga samma saker i verkligheten som man gör på 

sociala medier, om att människor luras på internet, om att inte få ha sociala medier för 

sina föräldrar, och vad man ska göra om man blir utsatt för näthat.  
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6 Resultat 

I resultatet redovisar jag först min analys av de språkliga strategierna som kan tänkas skapa 

kontakt och närhet med barnen (förtrolighetsstrategier), och sedan de språkliga strategierna 

som kan tänkas visa respekt och distans till barnet (försiktighetsstrategier). Tillsammans med 

analysen och mina tolkningar kommer relevant information om Bris språk också att 

presenteras. I alla exempel som återges är det jag som har fetmarkerat orden för att tydliggöra 

min poäng. Vilken specifik chatt som exemplen är tagna ifrån anges inom parentes med 

livechattens ämne (exempelvis Självkänsla) samt numrering för specifikt svar (exempelvis 1); 

se bilaga 1 för kuratorernas svar i sin helhet. 

 

6.1 Närhet genom förtrolighetsstrategier 

Under följande underrubriker går jag igenom språkliga strategier i livechattsvaren som vill 

skapa förtroende och närhet med barnet. 

         Det finns en asymmetrisk relation mellan kuratorn och barnet, i och med att kuratorerna 

har information, råd och tips som barnen söker. Enligt socionomen7 är det dock viktigt att 

Bris texter – bland annat livechattarna – ska vara begripliga, meningsfulla och relevanta för 

barn, och att perspektivet ska vara deras. På så sätt kan man säga att Bris strävar efter att tona 

ner den asymmetriska relationen. 

          Gemensamt för alla svar i livechattarna är att de börjar med ”Hej!” och avslutas med 

”Hälsningar *förnamn på kuratorn* på Bris”. Syftet är att det ska vara tydligt och Bris börjar 

och avslutar på samma sätt i alla sina kontakter med barn. Kuratorns namn, med ett 

tillhörande fotografi, finns med för att det ska bli mer personligt och för att det ska bli tydligt 

för barnet att det är en riktig person som svarar.8 

 

6.1.1 Språkhandlingar som skapar närhet 

Svaren utgörs främst av påståenden i och med att kuratorerna ofta ger information till barnen. 

Påståenden som en allmän språkhandling skapar inte direkt närhet till läsaren eftersom det 

                                                        

7 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

8 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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handlar om att återge information, men i livechattarnas svar är ofta påståendet också en 

positiv språkhandling genom att kuratorn ger beröm, komplimanger och erbjudanden, vilket 

visar och skapar närhet till barnet. Exempel på detta: 

(1) […] det är bra och modigt av dig att berätta för lärare i skolan. (Mobbning 2) 

(2) När du är modigast i världen så gör han så mot dig. (Näthat vs nätkärlek 2) 

(3) Du är så bra och stark. (Näthat och nätkärlek 4) 

I exempel (1), (2) och (3) bekräftar även kuratorn barnets handling, genom att konstatera att 

barnet har varit modigt och starkt i sitt handlande. Bekräftelsen måste tydligt skrivas ut som 

kompensation för förlorat kroppsspråk (se Iwarsson 2016:77 i avsnitt 3.2.1 Stödjande 

samtalsmetodik). 

         Vid några tillfällen ställer kuratorerna frågor till barnen i sina svar. Frågor är bra för att 

skapa en dialog (Iwarsson 2007:49), och även om det är en knapp dialog som skapas visar 

frågorna ett intresse som kan sägas vilja skapa närhet med barnet, som i dessa två exempel: 

(4) Handlar det om hur du själv mår för stunden eller är det speciella situationer eller 

personer som får dig att känna dig mer ensam? (Ensamhet 1) 

(5) Vad är det värsta som skulle kunna hända? (Prestationsångest 2) 

Det är dock ovanligare att ställa frågor med frågetecken i den skriftliga kommunikationen 

från Bris för att barnen inte ska känna ett tvång att skriva tillbaka – i livechattarna kan inte 

heller barnen skriva tillbaka – och istället skrivs frågorna på ett mer reflekterande sätt 

(Iwarsson 2007:53), som i följande två exempel: 

(6) Fråga dig själv om det är rimligt det du tänker. (Ensamhet 4) 

(7) Fundera kring vilka kloka och snälla vuxna som finns i din närhet och prata med 

dem. (Julen 2) 

En annan språkhandling som ganska ofta används av kuratorerna är uppmaningar, en 

språkhandling som i det här fallet syftar till att barnet ska göra något som hen kommer gynnas 

och må bra av, se exempel (8), (9) och (10). Kuratorn ger råd som kan uppfattas positivt 

genom att barnet får ny information och kuratorn visar att hen bryr sig om barnet (jfr Segesten 

2007 i avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier) – vilket kan ses som ett närmande: 

(8) Om du vill vara ensam, försök att vara det. (Ensamhet 1) 

(9) Berätta för andra! Be om pepp och stöd från kompisar, vänner på nätet och bra 

vuxna. (Näthat vs nätkärlek 2)  
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(10) Så att vara källkritisk är också viktigt! (Näthat vs nätkärlek 3) 

Interjektioner (exempel 11 och 13) och utrop (exempel 12) är inte så vanligt och återfinns 

endast i följande livechattsvar: 

(11) Ja verkligen! (Näthat vs nätkärlek 3) 

(12) Hurra för kärleken på nätet! (Näthat vs nätkärlek 3) 

(13) Vilken taskig kille! (Näthat vs nätkärlek 4) 

De blir i exempel (11) och (12) närhetsskapande eftersom kuratorn använder en positiv 

artighetstrategi och visar uppskattning mot barnets yttrande (jfr Brown & Levinson 1987:70 i 

avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier). I exempel (13) visar kuratorn på ett närmande 

genom att hålla med barnet i att killen har betet sig illa; genom positiv artighet visar kuratorn 

att de delar en gemensamhet (jfr Brown & Levinson 1987:103 i avsnitt 3.1 Ansikte och 

artighetsstrategier). 

 

6.1.2 Understrykningar 

Genom understrykningar visar avsändaren säkerhet, tillförsikt och auktoritet i det som hen 

säger och det används ofta av den person som är i överläge (Hellspong & Ledin 1997:171). 

Bris-kuratorerna är i överläge gentemot de barn som skriver eftersom det är kuratorerna som 

sitter på tipsen, råden och informationen. Därför kan de ge eftertryck i de svar där de är helt 

säkra på att informationen kommer att vara hjälpande. Enligt Bris-kuratorn9 används 

understrykningar när de verkligen vill poängtera något och vara övertydliga (se exempel 16 

och 17), som att tydliggöra ett barns rättigheter och möjligheter samt andras skyldigheter (se 

exempel 14 och 15). 

(14) Din fråga är väldigt viktig […] det är aldrig okej att vuxna dricker för mycket 

tillsammans med barn. […] men barn har ALLTID rätt att prata med andra vuxna för 

att få stöd och hjälp. (Julen 1) 

(15) Även om killarna inte rör personen så kan den ändå känna sig sexuellt 

trakasserad vilket aldrig är okej. (Mobbning 3) 

                                                        

9 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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(16) Det är endast läkare som kan göra bedömning om en skulle vara hjälpt av 

medicinering. (Ångest 4) 

(17) Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Så himla bra. (Näthat vs nätkärlek 6) 

Genom understrykningarna visar kuratorn bekräftelse och bevarar eller stärker barnets 

självbild, genom att uppmuntra och acceptera barnets fråga eller idé (jfr Brown & 

Levinson 1987:61 i avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier). 

 

6.1.3 Personligt tilltal och omtal 

I livechattarna används ett återkommande du-tilltal, och det förekommer ofta. I och med det 

direkta tilltalet skapas ett tydligt textdu och mottagarrollen för läsaren blir personlig. I den 

stödjande verksamheten är tilltalet direkt till det enskilda barnet, och utgår från det som hen 

vill prata om.10 Enligt Bris-kuratorn11 ska det finnas en kombination av personligt och allmänt 

tilltal. När det direkta tilltalet kombineras med frågor (som i exempel 18 nedan) skapas en 

dialog mellan avsändaren och mottagaren enligt Hellspong och Ledin (1997:173). Det är dock 

en utmaning för Bris i livechattarna i att inte ha en direkt dialog, eftersom det är svårare att 

anpassa något som man inte kan se hur det tas emot.12 

         Genom omtalet skapar chattsvaren ett textjag. Kuratorerna använder återkommande jag 

om sig själva vilket är personligt och skapar närhet då det finns en tydlig avsändare. De 

omtalar också personer som barnen själva har nämnt med ett personligt omtal (se exempel 

20). 

(18) Handlar det om hur du själv mår för stunden eller är det speciella 

situationer eller personer som får dig att känna dig mer ensam? (Ensamhet 1) 

(19) Din fråga är väldigt viktig och jag vet att många andra undrar samma sak 

som du. (Julen 1) 

                                                        

10 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

11 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 

12 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 
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(20) Bra att du vägrat skicka bilder till honom. Du är så bra och stark. Om 

han lägger ut bilderna kan du faktiskt polisanmäla honom. (Näthat vs 

nätkärlek 4) 

I exempel (20) lägger inte kuratorn all vikt på problemet utan fokuserar också på det positiva 

med att barnet har slutat skicka fler bilder, att barnet har möjligheten och rätten att 

polisanmäla och att barnet är starkt (jfr Iwarsson 2016:90–91 i avsnitt 3.2.1 Stödjande 

samtalsmetodik). I exempel (19) riktar sig kuratorn direkt till barnet och normaliserar 

samtidigt frågan (som handlar om varför många vuxna dricker för mycket alkohol under 

julen) genom att konstatera att barnet inte är ensam i sin situation (jfr Iwarsson 2007:70 och 

Bris-socionomens svar i avsnitt 3.2.1 Stödjande samtalsmetodik). 

        Ganska sällan används omtalet vi av kuratorerna och vilka vi som åsyftas då är inte alltid 

specificerat. Vi-omtalet kan i livechattarna kategoriseras som både personligt och opersonligt 

(se avsnitt 6.2.3 Opersonligt tilltal och omtal nedan) och lämnar tolkningen till mottagaren. I 

exemplen (21) och (22) nedan är vi egentligen mer ospecificerat och opersonligt än vad det är 

personligt eftersom vem som helst faktiskt kan räknas in. Samtidigt kan man också säga att vi-

omtalet här blir både ett personligt omtal och tilltal genom att barnet inkluderas i vi:et. 

Hjälpen och uppmuntran att våga prova blir en personligt riktad uppmaning till barnet. Vi 

inkluderar här både avsändare och mottagare tillsammans, och på så sätt omtalas avsändaren 

och tilltalas mottagaren på samma gång (Hellspong & Ledin 1997:174). Exempel (23) är ett 

personligt omtal om Bris som verksamhet: avsändaren är tydlig. 

         Här är alla de exempel där omtalet vi finns med i livechattsvaren: 

(21) Ofta när vi ställer oss den frågan och faktiskt ger oss tid att fundera en stund på 

svaret så inser vi att det faktiskt inte kan gå så himla illa. […] det är genom att öva, 

pröva, misslyckas och lyckas om vartannat som vi lär oss […]. (Prestationsångest 2) 

(22) Ju mer vi sätter ord på det vi upplever desto lättare brukar det bli att hantera 

känslorna. (Ångest 2) 

(23) Nätkärlek som vi tänker är att peppa, stötta, hylla och ge kärlek till andra på 

nätet. (Nätkärlek och näthat 1) 

 

Kuratorerna ger ibland tips på personer eller organisationer som barn kan vända sig till, och 

ibland omnämner de just Bris som ett ställe dit man alltid kan återkomma om man vill ha stöd 

och råd. Vid två tillfällen skriver kuratorn i Ångest-livechatten (svar nummer 2 och 3, se 

bilaga 1) att barnet kan prata med ”oss på Bris”; en typ av vi-omtal som är tydligt för barnet. 
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6.1.4 Ord som barn själva använder 

Ett sätt att visa närhet för kuratorerna är att använda ord som barn själva använder, eftersom 

kuratorerna då visar att de delar en typ av gemensamhet och på så sätt använder en positiv 

artighetsstrategi mot barnen (jfr Brown & Levinson 1987:103 i avsnitt 3.1 Ansikte och 

artighetsstrategier). Bris försöker välja ord som barn känner igen och ibland ord som barn 

ofta använder, till exempel verbet ”matcha”.13 Ibland används förkortningar och engelska ord 

om orden är etablerade bland barn, och om det är ord som barnet själv har använt i sin fråga. 

Kuratorerna måste dock tänka på att alla barn som läser en arkiverad livechatt ska förstå 

innehållet, oavsett om de är 10 år eller 18 år.14  

         Här följer exempel på alla de förkortningar och engelska ord som finns med i mitt urval: 

(24) Du kan också ta screenshoots/Printscreen på kränkningen och mobbningen så 

att du har det som ”bevis”. (Mobbning 4) 

(25) Om det känns som ett stort steg att prata med en kurator face to face kan du 

börja med att ringa eller chatta med oss på Bris. (Ångest 3) 

(26) Ibland kan en tänka att förhållanden på nätet inte är lika riktiga som IRL. Kärlek 

kan en ge via ord, bilder, mejl, snaps och likes. (Näthat vs nätkärlek 3) 

(27) Alltså lite mer elak, lite mer modig, lite mer snäll än det en vågar face to face. 

Det är svårt att veta varför någon är elak, både IRL och på nätet. (Näthat och 

nätkärlek 5) 

Men organisationen väljer inte alltid ord som barn själva använder. Exempelvis skulle inte 

Bris använda ordet ”socialen” om Socialtjänsten, för de vill inte låta raljanta om en myndighet 

som är viktig för många barn.15 Att kuratorerna använder samma ord som barn visar att de är 

medvetna om ordval; ord som kuratorerna eventuellt inte skulle valt i en annan kontext (jfr 

Tingberg & Magnusson 2014:164 i avsnitt 3.2.1 Stödjande samtalsmetodik). 

 

 

                                                        

13 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

14 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 

15 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 
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6.2 Distans genom försiktighetsstrategier  

Under följande underrubriker går jag igenom språkliga strategier i livechattsvaren som visar 

försiktighet och respekt, och därmed skapar distans mot barnen. 

 

6.2.1 Språkhandlingar som skapar distans 

Svaren utgörs främst av påståenden, där barnen får information. Ofta är påståendena i form av 

beröm, komplimanger och erbjudanden vilket skapar närhet (se avsnitt 6.1.1 Språkhandlingar 

som skapar närhet). Men det finns påståenden som är negativa språkhandlingar och markerar 

distans till barnet i form av kritik och indirekta tillsägelser (se avsnitt 4.1.1 Språkhandlingar). 

Dock används alltid försiktighetsstrategier av kuratorn för att visa respekt mot barnet vid de 

tillfällena:  

(28) Om inte dina föräldrar tror på dig så är det himla viktigt att du berättar det för 

dem […] Och det finns andra människor i din närhet som tror på dig, som bryr sig om 

dig och vill dig allt gott. (Självkänsla 2) 

(29) Ja om du har haft ångest så länge och upplever att det inte blir bättre är det viktigt 

att du får stöd. (Ångest 3) 

(30) Det är inte konstigt att du blir besviken när pappa har lovat att inte bli full och 

bråkig men ändå blir det […] Inget barn ska behöva vara med om fulla och bråkiga 

föräldrar, inte på julen eller någon annan dag. (Julen 3) 

I exempel (28) och (29) kan man säga att kuratorn ger en indirekt tillsägelse till barnet om att 

prata med sina föräldrar respektive söka hjälp. Båda kuratorerna minimerar samtidigt sitt 

intrång genom att inte använda någon formulering som ”du måste prata med dina föräldrar” 

respektive ”du måste söka hjälp”. I exempel (28) påpekar kuratorn att det finns andra 

människor i barnets närhet; ifall barnet inte vill lyssna på uppmaningen om att berätta för sina 

föräldrar. I exempel (29) blir tillsägelsen snarare till ett konstaterande om att barnet bör få 

hjälp. I exempel (30) anmärker kuratorn på pappans agerande att bli full och bråkig, men 

mildrar sitt intrång genom att konstatera att ”inget barn” ska behöva vara med om det här och 

gör därför sitt påstående mer allmänt konstaterande. Därför kan man säga att kuratorn 

använder en artighetsstrategi i att inte fördöma barnets pappa personligen, och på så sätt 

mildra risken för ansiktshot (jfr Brown & Levinson 1987 i avsnitt 3.1 Ansikte och 

artighetsstrategier). 
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De frågor som återfinns i urvalet är mer närhetsskapande i sin karaktär genom att de skapar en 

känsla av dialog med barnet. En av frågorna skulle dock kunna uppfattas på olika sätt för 

olika människor beroende på hur man tolkar den: 

(31) Kanske skulle du kunna vända på steken och istället börja betrakta dig själv som 

en inspirationskälla för dina vänner? (Självkänsla 4) 

Metaforen ”vända på steken” skulle kunna vara svårtolkad för ett barn, eftersom metaforer 

kan uppfattas på olika sätt av människor. Om barnet läser frågan som ironisk och kritiserande 

av kuratorn finns risk för ansiktshot mot barnets positiva ansikte och självbild (jfr Brown & 

Levinson 1987:65 i avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier). 

 

6.2.2 Garderingar 

Det finns relativt mycket garderingar i svaren. Enligt Hellspong och Ledin (1997:171) 

används garderingar ofta av den person som är i underläge för att visa försiktighet gentemot 

och ge handlingsutrymme till den person som sitter på mer makt. Bris-kuratorerna är inte i 

underläge gentemot barnen; det är snarare tvärtom eftersom det är de som kan ge information, 

tips och råd till barnen. Ändå använder kuratorerna relativt ofta garderingar i svaren. Det 

beror på att kuratorerna i livechatten får så lite bakgrundsinformation om barnet och inte 

heller kan ställa följdfrågor, att det blir svårt för dem att svara exakt. Ibland vill de heller inte 

fastställa svaret för mycket utan snarare presentera förslag för barnet som själv får bestämma 

vad som känns bäst för hen.16 Med andra ord fungerar garderingarna som en 

försiktighetsåtgärd som ger barnet mer handlingsutrymme att tolka svaret. Exempel: 

(32) Till exempel kan du säga […]. Då kommer de andra förhoppningsvis förstå 

och låta dig vara ifred. (Ensamhet 3) 

(33) En kan känna sig glad ena stunden och nästa stund jätteledsen eller arg. Det kan 

vara både jobbigt och frustrerande. (Puberteten 4)  

(34) När en har börjat att prata lite om hur en har det med någon brukar det kunna 

bli lättare att söka mer hjälp. (Ångest 3) 

                                                        

16 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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I exempel (32) ger kuratorn ett förslag på vad barnet kan säga, om hen vill, vilket 

förhoppningsvis, men inte helt säkert, leder till en förbättring för barnet. I exempel (33) 

garderar sig kuratorn genom att säga att barnet kan känna på ett visst sätt under 

puberteten, men det är inte helt säkert. I exempel (34) garderar kuratorn sitt svar med att 

säga att något brukar hända om man gör något annat, men det är ingen garanti. På detta 

sätt har kuratorn inte lovat något utan ger mer allmänna råd och tips som ger barnet 

handlingsfrihet att bestämma vad hen ska göra med informationen. Som tidigare nämnts 

är det enligt Iwarsson (2007:81) viktigt att inte lova något när man ger barnet 

information. Tankar och idéer bör ställas i en frågande ton som låter barnet ta ställning i 

om hen vill ta till sig informationen eller inte (Iwarsson 2007:84–85). I exemplen ovan 

hade det varit ett ansiktshot gentemot barnet om kuratorn hade gett order om att barnet 

ska göra något. Det ansiktshotet undviks genom att använda garderingar. Genom 

garderingar som kan, förhoppningsvis, lite, brukar, kanske, nog och svårt att veta visar 

kuratorerna att de inte är helt säkra, alternativt ger ett förslag om något till barnet. 

         Med garderingar använder kuratorerna en negativ artighetsstrategi och en 

försiktighetsstrategi genom att hålla sig på avstånd och vara återhållsamma i sitt svar, 

vilket markerar distans till barnet (jfr Brown & Levinson 1987:70 och Hellspong & Ledin 

1997:166 i avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier). 

 

6.2.3 Opersonligt tilltal och omtal 

Det allmänna pronomenet man är vanligt i text och har en obestämd referent, något som ofta 

används när avsändaren inte vill eller kan ange exakt vem som avses. Att använda man kan 

avse båda avsändaren och mottagaren tillsammans – en typ av vi fast mer generellt och inte 

lika definierat (Hellspong & Ledin 1997:173–175). En variant av pronomenet man är en, 

vilken är den form av pronomen som används i Bris livechattar med motiveringen att ingen 

ska känna sig exkluderad i sin könsidentitet.17 En som pronomen förekommer ofta i svaren. 

(35) Känner en sig otrygg när vuxna dricker har en rätt att be andra vuxna om hjälp. 

(Julen 1) 

                                                        

17 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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(36) Om en förälder inte är schysst mot sitt barn behöver andra vuxna få veta vad 

som händer […] (Julen 2) 

(37) Det är ofta jobbigt att bära på en känsla av att en har gjort någon annan illa […] 

och det är viktigt att få prata om jobbiga känslor med en klok vuxen. (Mobbning 1) 

(38) Att skicka bilder till någon en gillar är ju helt normalt när en är kär. (Näthat vs 

nätkärlek 4) 

Genom att skriva en istället för du, som i exempel (35) och (38) undviker kuratorerna 

eventuella ansiktshot (jfr Brown & Levinson 1987 i avsnitt 3.1 Ansikte och 

artighetsstrategier) genom att distansera sig från barnet och prata om människor mer 

allmänt. Det ger också barnet handlingsfrihet att tolka svaret, samt att fler barn kan ta till 

sig informationen i svaret. När kuratorn i exempel (37) refererar till ”en klok vuxen” ges 

även här barnet handlingsfrihet i att välja någon som barnet själv tycker skulle kunna 

passa in i den beskrivningen. I exempel (36) byter kuratorn från det personliga tilltal som 

tidigare har funnits i svaret till att tala allmänt om föräldrar och barn – på så sätt pekar 

kuratorn inte ut barnet och hens förälder. Vem som utgör andra vuxna blir upp till barnet 

att bestämma. Enligt Bris-kuratorn18 utgår de i sitt omtal från det som är generellt och det 

som de har erfarenhet och kunskap om.   

         Ett vi-omtal kan ge många tolkningsmöjligheter om vem som menas (Hellspong & 

Ledin 1997:174) och kan därför användas som ett opersonligt omtal. Exempel (21) och 

(22) på sida 28 kan upplevas som opersonliga eftersom det inte är tydligt vem eller vilka 

som avses – den tolkningen antas antagligen barnet klara själv, vilket kan visa på respekt. 

         Omtal kan också ske i form av tredje person i form av namn och titlar, något som 

enligt Hellspong och Ledin kan säga mycket om textens sociala attityd till identiteter. Bris 

refererar ofta till ”kloka” vuxna som lärare, skolsyster, skolkurator och 

Ungdomsmottagningen. Yrkestitlarna återkommer och det märks att Bris litar på att dessa 

personer kommer kunna hjälpa barn, samtidigt som kuratorn bara ger förslag på personer 

som kan hjälpa; barnets negativa ansikte i form av handlingsfrihet och självständighet 

utmanas inte (jfr Brown & Levinson 1987:61 i avsnitt 3.1 Ansikte och 

artighetsstrategier). 

                                                        

18 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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6.2.4 Att skilja på handling och person 

I Bris stödjande arbete är det viktigt att skilja på handling och person; personer i barnets 

närhet som har gjort fel ska inte fördömas, utan det är deras handling som ska fördömas 

(se Iwarsson 2007:121–122 i avsnitt 3.2.1 Stödjande samtalsmetodik). Det finns en viss 

social distans mellan kuratorn och barnet, och kuratorn känner inte till hela barnets 

situation och kan därför inte uttala sig med säkerhet om hur något är. Kuratorn bör därför 

respektera barnets personliga område, vilket hen också gör genom att visa negativ artighet 

och fördöma en handling som fel istället för att fördöma en person i barnets närhet (jfr 

Brown & Levinson 1987:70 i avsnitt 3.1 Ansikte och artighetsstrategier). Barnen själva 

kan använda formuleringar som ”Han har behandlat mig som en leksak”; ett ordval som 

kuratorn inte upprepar utan hen håller mer distans till de inblandade personerna och 

fördömer själva handlingen istället. I mitt urval återfinns några exempel där kuratorn 

skiljer på handling och person – men det finns också exempel på det omvända, se nedan: 

(39) Om du känner att din förälder inte beter sig på ett snällt sätt mot dig har du rätt 

att berätta för andra vuxna för att få hjälp. (Julen 2) 

(40) Vad fel av honom. […] Jag önskar att han kunde vara en snäll och fin person 

mot dig så att du slapp bli ledsen. […] Och en person som behandlar dig så illa ska 

inte få massa fin kärlek från dig tänker jag. (Näthat och nätkärlek 2) 

(41) Vilken taskig kille! […] Men att han behandlar dig illa är fel. (Näthat vs 

nätkärlek 4) 

I exempel (39) skriver inte kuratorn att föräldern är dum, utan beskriver istället handlingen 

med att inte bete sig på ett snällt sätt. I exempel (40) och (41) blandar kuratorn mellan att 

fördöma både personen och handlingen: i exempel (40) önskar kuratorn att killen kunde vara 

”snäll och fin” och säger på så sätt indirekt att killen är dum och taskig. Senare fördömer 

kuratorn killens handling som ”illa”. I exempel (41) konstaterar kuratorn liknande att killen 

som person är ”taskig”, för att sedan fördöma killens handlande mot barnet som ”illa” och att 

det är ”fel”. Exempel (40) och (41) är skrivna av samma kurator, där blandningen av 

fördömandena av både handling och person helt enkelt kan kopplas till att varje kurator har 

sitt specifika sätt att skriva på. Enligt Bris-kuratorn19 är det oundvikligt att de ibland blir 

                                                        

19 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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subjektiva och personligt ”tyckande” i sina svar, och det är något som de kontinuerligt arbetar 

med genom att läsa och ge respons på varandras texter samt få handledning. 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultaten av min analys av Bris livechattar att kuratorerna blandar 

förtrolighets- och försiktighetsstrategier för att besvara barns frågor på både ett 

förtroendeingivande och respektfullt sätt. Genom att blanda strategierna visar Bris som 

verksamhet både närhet och markerar distans mot barnen; ett resultat som var förväntat. 

         Analysen visar att språkhandlingar som skapar närhet förekommer mer än 

språkhandlingar som skapar distans, genom att uppmaningar, interjektioner, utrop och de 

flesta frågor används på ett vänligt och förtroendeingivande sätt. Understrykningar används 

när kuratorerna vill poängtera något, men garderingar är mer frekvent förekommande i och 

med den knappa bakgrundsinformationen samt att det inte finns möjlighet till följdfrågor. 

Kuratorerna visar också distans genom att skilja på handling och person. Personligt och 

opersonligt tilltal och omtal blandas, vilket gör att barnet som ställt frågan kommer känna sig 

mer eller mindre utpekat och på så sätt kan ansiktshot undvikas. Kuratorerna använder ibland 

ord och förkortningar som barn själva använder, vilket visar på närhet genom att kuratorerna 

visar att de förstår orden och kan använda dem i rätt sammanhang.  

         Gemensamt för många av svaren är att kuratorerna använder ett enkelt och begripligt 

språk, talar om att det inte är barnets fel att hen blir utsatt för någonting och ger specifika tips 

på saker som kan hjälpa. Kuratorerna berättar att barnet får känna sig ledset/argt/besviket, och 

uppmanar ofta barnen att våga göra någon typ av förändring och ta hjälp av någon ”klok” 

vuxen i dess närhet. Den salutogena teorin om KASAM är basen i Bris verksamhet och det 

syns i livechattarna genom att svaren innehåller bekräftelse, stöd och uppmuntran som syftar 

till att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

         Svarens utformning skiftar lite beroende på vem som svarar, men generellt liknar 

kuratorerna varandra i sitt språk. Svaren varierar i längd, vissa kuratorer skriver generellt 

längre svar än andra, men frågans innehåll påverkar också svarslängden. Nästan alla meningar 

avslutas med punkt, men någon gång förekommer utropstecken. De större skillnaderna som 

har blivit tydliga i resultatet diskuterar jag i den avslutande diskussionen.  
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7 Avslutande diskussion 

Min analys visar att kuratorerna blandar språkliga strategier i sina svar för att skapa både 

närhet och distans gentemot barnen. Vid uppsatsens start hade jag en hypotes om att 

kuratorerna anpassar sitt språk för att innehållet i svaren ska presenteras på ett barnvänligt 

sätt, vilket analysen också bekräftar.  

         Kuratorerna visar närhet genom att bekräfta barnet och hens upplevelse av situationen 

(exempelvis genom Jag kan förstå att du inte vill att andra ska ha åsikter om hur du väljer att 

ha det och Du berättar att du kämpar med en låg självkänsla), och ger förslag på vidare hjälp. 

Men kuratorerna visar också respekt och distans genom att inte ta för givet att barnen har en 

mamma eller pappa att vända sig till, utan ger istället förslag på ”kloka” vuxna som skulle 

kunna hjälpa till. Kuratorerna är alltså försiktiga med att ta vissa relationer och 

familjemedlemmar för givet. När kuratorn använder omtalet ”din mamma” (se livechatt 

Puberteten 2 i bilaga 1) i sitt svar är det för att barnet själv har skrivit ”min mamma” i sin 

fråga, och kuratorn kan därför referera specifikt till mamman. I svaren blandas hela tiden ett 

personligt och opersonligt tilltal och omtal, där det finns en avvägning i att rikta sig direkt till 

barnet men samtidigt vara allmän och på så sätt göra det möjligt för andra barn att relatera till 

svaren. 

          De språkliga utmaningarna för Bris är enligt socionomen ”att vara relevant och 

samtidigt generell” och skriva så att alla barn förstår. Snittåldern på de barn som kontaktar 

Bris är 14 år, men texterna ska kunna förstås lika bra av barn som är både 8 och 18 år, och 

dessutom har barn olika språk och kognitiva förmågor vilket man också måste ta hänsyn till.20 

Jag anser att kuratorerna lyckas ha ett neutralt språk där de inte är för barnsliga och inte för 

vuxna. Vid ett tillfälle (i livechatten Självkänsla 3, se bilaga 1) används dock ett ordval som 

skulle kunna upplevas som barnsligt om barnet är lite äldre: ”Om det känns dåligt i magen 

efter så kanske det inte var något för dig och då kan du testa något annat”.  

         Generellt finns det en likhet i hur kuratorerna skriver och utformar sina svar, men en 

kurator sticker ut i jämförelse med de andra. Kuratorn Jonas, som besvarar frågorna i Näthat 

vs nätkärlek skiljer sig från de andra kuratorerna. Han skriver generellt kortare svar, är mer 

subjektiv och använder ett mer färgstarkt språk med formuleringar som 

”Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”, ”Nätkärlek är bättre än godis, en får typ aldrig nog” och ”Ni är 

                                                        

20 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 
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bäst!!!!”. Det visar att det finns rum för variation i kuratorernas svar; vilket även det kan ses 

som närhetsskapande i och med att det tydligt framgår att det är riktiga, och olika, människor 

som svarar i livechattarna. 

         Bris har i dagsläget inte gjort någon utvärdering av livechattarna. Men det som de hittills 

har kunnat se är att ämnena i livechattarna har lockat olika många barn, och att vissa ämnen 

behöver smalnas av för att locka fler barn att ställa frågor. De har också kunnat se att vissa 

ämnen har påverkat barn i sin kontakt med Bris telefon, chatt och mejl genom att fler barn har 

tagit kontakt med organisationen angående livechattens specifika ämne de närmsta dagarna 

efter en livechatt.21 

         Bris-socionomen22 konstaterar att det svåraste med att skriva texter som riktar sig direkt 

till barn är att veta om de anställda träffar rätt, eftersom de som skriver faktiskt är vuxna. 

Spontant brukar inte barn kommentera språket, men när Bris frågar sina expertgrupper med 

barn så får de synpunkter. Till exempel har de fått hjälp av en åttondeklass att förbättra sitt 

tilltal på Instagram genom att barnen gav synpunkter på hur Bris skrivit tidigare och vad de 

borde förändra. Barnen önskade då att organisationen skulle ha ett mer direkt tilltal till barnet 

som läsare och ha kortare texter i inläggen.23 Med det som motivering skulle det vara 

intressant att i vidare forskning intervjua barn som har använt livechattarna och undersöka hur 

de upplever Bris språk i livechattarna. 

         I livechattarna har barnen bara en chans att ställa sin fråga och kuratorerna har bara en 

chans att ge sitt svar. Enligt Iwarsson (2007:49) är det i ett lyckat samtal viktigt att ställa 

frågor under samtalets gång. Kuratorerna kan i praktiken ställa frågor – men de kommer inte 

att kunna besvaras av barnet. Kuratorn kan inte heller se hur frågan tas emot av barnet och det 

finns därmed en risk för ansiktshot. Därför är det inte så förvånande att frågor med 

frågetecken används ganska sällan i svaren till barnen. Livechattens syfte är dock inte att vara 

en dialog utan det ska vara en källa till information om olika ämnen.24. Aspekten att det 

faktiskt inte är, kan bli eller ska vara en faktisk dialog leder till att jag ifrågasätter om namnet 

livechatt är en helt lyckad benämning av Bris. Orden chatt och livechatt refererar till att en 

dialog tar plats på nätet, där två (eller fler) personer skriver till varandra. Jag vill därför påstå 

                                                        

21 Sara Andre, kurator på Enheten för stöd online på Bris, e-post 2018-05-07. 

22 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

23 Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, e-post 2018-04-06. 

24 Sara Andre, kurator på Enheten för stod online på Bris, e-post 2018-05-03. 
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att namnet livechatt riskerar att bli missförstått som koncept, både av barn och vuxna. Bris har 

en tydlig förklaring av hur livechatten fungerar på sin webb, vilket man möts av innan man 

väljer pågående, kommande eller arkiverad livechatt. Detta till trots kan namnet livechatt vara 

aningen missvisande i och med det relativt korta informationsutbytet som sker. Eventuellt att 

ett namn som frågestund, frågespalten, frågelådan eller liknande skulle göra formatet 

tydligare och mer rättvisa. 

         Avslutningsvis vill jag påstå att Bris livechattar ska tas på allvar i sin förmåga att ge 

barn en kostnadsfri och anonym rådgivningstjänst online; precis som Haners och Peplers 

forskningsartikel (2016), Kustovs och Rodéns masteruppsats (2014) samt Fukkink och 

Hermanns forskningsstudie (2009) konstaterar om andra organisationers stödchattar (se 

avsnitt 3.2.2 Stöd online och i chatt). Bris livechatt ingår inte helt i samma kategori som andra 

stödchattar i och med dess begränsning av dialog. Men livechattarna är betydelsefulla genom 

att de ger ytterligare ett stöd till utsatta barn; unga i åldrarna 13-18 år tycker att det finns en 

lättnad i att söka hjälp online och uppskattar anonymiteten och handlingsfriheten (se Löfberg 

& Aspán 2011 i avsnitt 3.2.2 Stöd online och i chatt). Enligt Øvreeide (2001:183) är det 

centrala i stödjande samtal att ge barnet medupplevelse och en större trygghet i en påfrestande 

och krävande situation för barnet. Genom samtal kan barn få en bättre begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sin situation och se nya möjligheter (Iwarsson 2007:134). 

Trots begränsningen till dialog erbjuder Bris livechatt en variant av stödjande och informativt 

samtal, och spelar därför en viktig roll i att hjälpa utsatta barn i Sverige idag. 
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Bilaga 1 

Livechatt Självkänsla, besvarad av kurator Sara 1. Mitt urval: 4 chattar, 490 ord 

(1) Hej! 
 

Du berättar att du kämpar med en låg självkänsla som gör att du också känner dig orolig inför den 
muntliga delen på provet. Många tycker precis som du att det känns läskigt och jobbigt att prata 
framför andra och känner sig nervösa inför prov.  
 
Mitt råd till dig är att du tränar och övar inför provet så att du känner dig så redo som det bara går. 
Till exempel så kan du börja med att prata om ämnet redan nu så att du blir mer van vid att prata om 
det. Antingen kan du göra det själv eller tillsammans med någon annan, oftast är det lättare att göra 
det tillsammans med någon. Och försök vara snäll mot dig själv, att du försöker och gör ditt bästa är 
grymt gjort även om det inte skulle gå exakt som du önskat. 
 

Hälsningar Sara på Bris 

 

(2) Hej! 
 

Det fina med självkänsla är att den handlar om dig och din alldeles egen känsla för dig själv. I 
egenskap av att vara människa så har du en inre kraft och i dig finns förmågan att tänka snällt och bra 
om dig själv. Om inte dina föräldrar tror på dig så är det himla viktigt att du berättar det för dem, 
förklarar att det påverkar dig, men det är också viktigt att du vet att det finns saker du kan göra själv 
för att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Och det finns andra människor i din närhet som 
tror på dig, som bryr sig om dig och vill dig allt gott.  
Hälsningar Sara på Bris 

 

(3) Hej! 
 

För många kan det kännas svårt att vara sig själv och att ens riktigt veta vem en själv är. Då kan en 
behöva få testa och utforska det, till exempel testa på att göra nya saker och efteråt fundera på hur 
det kändes. Om det känns dåligt i magen efter så kanske det inte var något för dig och då kan du 
testa något annat. Vem en är kan också ändras över tid, vi människor utvecklas hela tiden och det 
handlar inte om att göra rätt utan om att göra det som känns bra för dig själv. Våga lita på vad som 
känns bra för dig. 
 

Hälsningar Sara på Bris 

 

(4) Hej! 
 

Kanske skulle du kunna vända på steken och istället börja betrakta dig själv som en inspirationskälla 
för dina vänner? När ilskan kommer över dig, ta ett mellandjupt andetag och berätta för dem rakt 
upp och ner om hur du valt att se på dig själv. Dina kritiska reflektioner kring det här med vad som 
förväntas av en tonårstjej är tankar som du kan dela med dina vänner för alla behöver bli medvetna 
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om de här viktiga sakerna! Att var och en faktiskt har rätt och förmåga att påverka sitt liv och dess 
riktning. Var och en har makten att definiera sig själv, formulera vad som är viktigt för en och sträva 
mot det.  
 

Hälsningar Sara på Bris 

 

Livechatt Ensamhet, besvarad av kurator Sara 2. Mitt urval: 4 chattar, 497 ord  

 
(1) Hej! 
 

De flesta människor kan känna sig ensamma ibland. En del känner sig ensamma för att de är själva. 
Andra kan känna sig ensamma trots att de har andra att vara med. Att vara i ett folkhav av människor 
eller tillsammans med någon som vill vara med en behöver inte betyda att en känner gemenskap.  
 
Jag tycker att du ska lita på hur du själv känner. Om du vill vara ensam, försök att vara det. Fundera 
också på när eller med vilka du inte känner dig ensam. Handlar det om hur du själv mår för stunden 
eller är det speciella situationer eller personer som får dig att känna dig mer ensam?  
 
Fundera också på vad du kan göra för att ta hand om dig själv när du får den där känslan av 
ensamhet när du inte har valt det själv. För en del kan det vara hjälpsamt att göra saker en tycker om 
eller känner sig trygg med. För andra kan det kännas viktigt att få vara med någon en tycker om eller 
att prata om hur en känner.  
 

Hälsningar Sara på Bris 

 

 
(2) Hej! 
 
Det är inte ovanligt att en kan känna mer gemenskap med personer som är äldre än en själv. Ibland 
kan det vara så att en känner att en är mognare, eller har andra intressen än de som är jämnåriga. 
Det är inget konstigt med det. 
 
Hälsningar Sara på Bris 

 

(3) Hej! 
 
Jag kan förstå att du inte vill att andra ska ha åsikter om hur du väljer att ha det. Att du känner att du 
vill vara ensam och mår bra av det är något som andra behöver respektera. 
 
Mitt tips är att du berättar för de runtomkring dig hur du tänker och känner. Till exempel kan du säga 
" Jag tycker att det är skönt att vara ensam ibland, det är något som jag väljer själv". Då kommer de 
andra förhoppningsvis förstå och låta dig vara ifred.  
 
Hälsningar Sara på Bris 
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(4) Hej! 
 
Att känna att en aldrig är själv kan kännas precis lika jobbigt som att känna sig ensam. Jag förstår att 
det kan kännas tröttsamt och att du inte får tid för den återhämtning du kanske behöver. 
 
Du skriver att du tänker för mycket så fort du blir själv och att det är därför du väljer att inte vara det. 
Mitt tips är att du ska försöka ifrågasätta de tankar som dyker upp hos dig. Fråga dig själv om det är 
rimligt det du tänker. 
 
Försök också att stärka dig själv och din självkänsla. Peppa dig själv och påminn dig om allt som är bra 
med dig. Påminn dig om varför du har så många vänner. Jag tänker att det handlar om att de gillar 
dig och allt som är bra med dig!  
 
Börja träna på att vara själv kortare stunder. Gör saker som du trivs med och där du slappnar av. Ett 
sätt att få ur sig tankar som snurrar kan också vara att skriva ned dem. 
 
Hälsningar Sara på Bris 

 

Livechatt Julen, besvarad av kurator Magdalena. Mitt urval: 4 chattar, 515 ord 

(1) Hej! 
 
Din fråga är väldigt viktig och jag vet att många andra undrar samma sak som du. Oavsett vad det 
beror på, så är det jobbigt för barn att vara tillsammans med vuxna som dricker för mycket. Det 
gäller inte heller bara på julen, det är aldrig okej att vuxna dricker för mycket tillsammans med barn.  
Som barn har en rätt att känna sig trygg hemma och tillsammans med sina föräldrar. Känner en sig 
otrygg när vuxna dricker har en rätt att be andra vuxna om hjälp. Det kan kännas som att en inte får 
berätta om saker som händer hemma, men barn har ALLTID rätt att prata med andra vuxna för att få 
stöd och hjälp.  
 
Hälsningar Magdalena på Bris 

 

(2) Hej! 
 
Det ingår i föräldrars "jobb" att respektera sitt barn. Det är klart att det kan bli bråk och tjafs i alla 
familjer ibland, men föräldrar ska lyssna på, stötta och vara schyssta mot sitt barn.  
Om du känner att din förälder inte beter sig på ett snällt sätt mot dig har du rätt att berätta för andra 
vuxna för att få hjälp. Om en förälder inte är schysst mot sitt barn behöver andra vuxna få veta vad 
som händer för att kunna hjälpa till.  
Fundera kring vilka kloka och snälla vuxna som finns i din närhet och prata med dem. Det kan vara till 
exempel en släkting, en kompis förälder eller en vuxen i skolan.  
 
Hälsningar Magdalena på Bris 

 

(3) Hej! 
 
Det är inte konstigt att du blir besviken när pappa har lovat att inte bli full och bråkig men ändå blir 
det. Du har rätt att bli besviken, ledsen eller arg eller vilken känsla som än kommer. Inget barn ska 
behöva vara med om fulla och bråkiga föräldrar, inte på julen eller någon annan dag. Mitt tips till dig 
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är att ta hand om dig själv extra mycket när du känner dig besviken. Gör saker som du tycker om att 
göra och försök vara med personer som du mår bra av. Jag skulle också vilja peppa dig till att prata 
med din pappa och berätta om hur du känner nu efteråt så att han får en chans att förstå allvaret. 
Eller att du tar hjälp av någon annan vuxen i din närhet, till exempel någon släkting eller 
skolkuratorn, så att ni tillsammans kan få ett stopp på det här. 
 
Hälsningar Magdalena på Bris 

 

(4) Hej! 
 
Du beskriver att du inte mår bra och att du har det svårt. Du ska inte behöva vara ensam med de 
jobbiga känslorna och tankarna, du har rätt att bli lyssnad på och att få hjälp.  
Du undrar nu om du ska berätta för dina föräldrar om att du skadar dig själv, och det tycker jag 
absolut att du ska göra. Berätta för den av dina föräldrar som du själv känner att det är lättast att 
prata med. Känns det lättare att skriva till dem än att prata, så gör det. Ju mer dina föräldrar får veta 
om hur du mår och känner, desto bättre kan de förstå på vilket sätt de behöver stötta dig. 
 
Hälsningar Magdalena på Bris 

 

Livechatt Prestationsångest, besvarad av kurator Stina. Mitt urval: 3 chattar, 509 
ord 

(1) Hej!  
 
Den som har prestationsångest brukar bära på överdrivna och negativa tankar om att en kommer att 
misslyckas och värderas negativt av andra. Det är inte ovanligt att det känns i kroppen till exempel 
hjärtklappning, darrningar, svettningar eller att en får svårt att andas. 
 
Att älta situationen efteråt och få ångestfyllda tankar kring hur andra kan ha uppfattat en är inte 
heller ovanligt. Vilket i sin tur kan leda till att en börjar undvika de situationer som väcker ångest. 
 
Som jag skrev i ett tidigare svar så är prestationsångest ingen psykiatrisk diagnos. Det är egentligen 
bara du som kan svara på om du har prestationsångest och om den i så fall innebär problem för dig i 
din vardag. Kom ihåg att prestationsångest är en känsla och den kan både förändras och gå över.  
 
Hälsningar Stina på Bris 

 

(2) Hej! 
 
Mitt första tips är att du funderar lite över vilka situationer som väcker prestationsångest hos dig och 
vad det är som skrämmer dig. Det är bra att sätta ord på när, var och hur prestationsångesten 
uppstår för att på så sätt förstå den lite bättre. Fundera också lite över hur just du är som person och 
vad som funkat och inte funkat i liknande situationer tidigare. Du är den som känner dig själv bäst 
och som vet hur just dina styrkor och utmaningar ser ut.  
 
Mitt andra tips är att du övar på att praktisera självmedkänsla. Det innebär att du ska vara snäll mot 
dig själv, lika snäll som du är mot en nära vän eller någon annan du tycker mycket om. Påminn dig om 
att du är en bra och värdefull person alldeles oavsett vad du presterar. 
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Mitt tredje tips är att du utmanar dig själv lite och funderar: Vad är det värsta som skulle kunna 
hända? Ofta när vi ställer oss den frågan och faktiskt ger oss tid att fundera en stund på svaret så 
inser vi att det faktiskt inte kan gå så himla illa. Det värsta som kan hända är ju egentligen bara att 
det inte blir precis som en tänkt sig, och det är ju varken farligt eller konstigt. Tvärtom, det är genom 
att öva, pröva, misslyckas och lyckas om vartannat som vi lär oss och utvecklas genom livet. 
 
Hälsningar Stina på Bris 

 

(3) Hej! 
 
Andras krav kan verkligen leda till stress och prestationsångest. Det kan kännas himla jobbigt att ha 
förväntningar att leva upp till - förväntningar som inte ens kommer från en själv. Mitt bästa tips till 
dig är att du pratar med dina föräldrar och berättar precis hur du känner. Min gissning är att de hellre 
vill veta hur du tänker och känner än att gå omkring och tro att allt är bra. Det som är viktigt är att du 
hittar en balans mellan att å ena sidan utmana dig själv och å andra sidan respektera dina egna 
gränser. Många anser kanske att sport handlar om att bli bättre och bättre och så kan det kanske 
vara. Men det allra viktigaste är faktiskt att du har kul och mår bra. 
 
Hälsningar Stina på Bris 

 

Livechatt Mobbning, besvarad av kurator Anna. Mitt urval: 4 chattar, 497 ord  

(1) Hej! 
 
Det är ofta jobbigt att bära på en känsla av att en har gjort någon annan illa även om det var länge 
sedan och det är viktigt att få prata om jobbiga känslor med en klok vuxen. Den du berättar för 
kommer att tycka att du är modig för det krävs ett stort mod att våga berätta att en har gjort fel och 
ångrar sig. 
 
Alla gör saker som en ångrar efteråt, men om en kan se att det en har gjort är fel så är det ju bara 
positivt och du behöver inte vara rädd för att berätta för du kommer att må bättre efteråt när du har 
fått lätta ditt hjärta. 
 
Hälsningar Anna på Bris 

 

(2) Hej! 
 
Jag vill börja med att säga att det är bra och modigt av dig att berätta för lärare i skolan. Att du 
känner att de inte bryr sig är såklart inte okej för det är de vuxna i skolans ansvar att se till att du inte 
blir utsatt för mobbning.  
 
Många som blir mobbade berättar, precis som du, att det känns skamfyllt att berätta för sina 
föräldrar att en blir mobbad, men de allra flesta föräldrar vill ju att ens barn ska må bra i skolan. Det 
är inte ditt fel att du blir utsatt för mobbning och eftersom du upplever att lärarna inte hjälper dig så 
behöver dina föräldrar prata med både lärarna och skolans ledning för att de ska agera och stoppa 
mobbningen. 
 
Hälsningar Anna på Bris 
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(3) Hej! 
 
Även om killarna inte rör personen så kan den ändå känna sig sexuellt trakasserad vilket aldrig är 
okej. Hur just du ska agera är svårt att säga, men om du känner att du själv eller tillsammans med 
andra kompisar vill säga ifrån till killarna så kan ni göra det. Om du känner att det är läskigt att själv 
säga ifrån så är det bra att prata med t.ex. din lärare om det du uppmärksammat så får skolan 
diskutera hur de ska agera mot sexuella trakasserier i er skola. 
 
Hälsningar Anna på Bris 

 

 

(4) Hej! 
 
Att bli utsatt för kränkningar och mobbning på sociala medier är tyvärr inte ovanligt. Blir du utsatt för 
kränkningar och mobbning på sociala medier så kan du alltid anmäla till sidan där det händer. Om det 
handlar om att personen har lagt ut någon text, bild eller film eller liknande kan du be sidan att ta 
bort den. 
 
Du kan också ta screenshoots/Printscreen på kränkningen och mobbningen så att du har det som 
”bevis”. För att sedan visa ”bevisen” för en vuxen som du har förtroende för. Det kan vara en vuxen 
hemma eller vuxen på skolan. Du kan även vända dig till Ungdomsmottagningen.  
Känner du att du inte har en vuxen att prata med så försök ta hjälp av en kompis, ett syskon eller 
någon annan du litar på, så att hen kan hjälpa till att berätta för en vuxen. Det viktiga är att du inte är 
ensam i situationen.  
 
Hälsningar Anna på Bris. 

 

 

Livechatt Puberteten, besvarad av kurator Ellen. Mitt urval: 5 chattar, 472 ord   

(1) Hej! 
 
Puberteten är en tid som kan kännas väldigt olika för olika personer. Det kan också kännas olika, olika 
dagar.  
 
Många upplever att både glada och ledsna tankar och känslor plötsligt känns mycket starkare än 
förut. En kan känna sig både förvirrad och utmattad av alla tankar och känslor som snurrar runt i en. 
Då kan det vara skönt att inte gå ensam med sina funderingar. Kom ihåg att du alltid har rätt att dela 
med dig av dina tankar med en vuxen i din närhet och få stöd och hjälp om något känns svårt.  
 
Hälsningar Ellen på Bris 

 

(2) Hej! 
 
Att brösten börjar växa eller kännas ömma är ett tecken på att en kommit in i puberteten. En del 
tycker då det är skönt med en bh eller topp som stöd och skydd. Det kan till exempel kännas ömt i 
brösten när en går i trappor eller stöter i något. 
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Det kan kännas pinsamt att fråga sin förälder om att en vill ha en bh. Men kom ihåg att för en vuxen 
är det inget konstigt, alla vuxna har själva gått igenom puberteten. Är det svårt att hitta orden kan 
det vara lättare att skriva ned sin fråga. Till exempel i ett brev som du lämnar över till din mamma, 
eller i ett sms.  
 
Hälsningar Ellen på Bris 

 

 
(3) Hej! 
 
Olika personer känner på olika sätt under puberteten. Vissa tycker att livet känns ungefär som 
vanligt, andra kan känna sig ledsna, glada, arga eller irriterade i en enda röra.  
 
Om en känner sig ledsen eller orolig har en alltid rätt att få stöd och hjälp. Det kan vara skönt att 
prata med en vuxen om sina funderingar och känslor.  
 
Tips på vuxna att prata med är en förälder, skolsköterskan eller skolans kurator.  
 
Hälsningar Ellen på Bris 

 

 
(4) Hej! 
 
I puberteten är det vanligt att humöret svänger snabbt. En kan känna sig glad ena stunden och nästa 
stund jätteledsen eller arg. Det kan vara både jobbigt och frustrerande.  
 
Ett tips är att prata med människor runtomkring om hur en känner. Dels kan det vara skönt att sätta 
ord på sina känslor, det blir också lättare för de runtomkring om de förstår varför en blir ledsen eller 
arg.  
 
Tips på vuxna att prata med kan vara en förälder eller någon i skolan du känner dig trygg med. Till 
exempel en lärare eller skolkurator. 
 
Hälsningar Ellen på Bris 

 

 

(5) Hej! 
 
Det är ganska vanligt att känna starka känslor under puberteten. Vissa känner mer ilska och irritation, 
men även glädje. Vissa dagar kan en känna sig sur, andra dagar kan det kännas på ett annat sätt. Det 
är olika för alla.  
 
Om en ofta känner sig sur så kan det vara skönt att prata om det med någon. Ett annat tips är att 
fundera kring vad en tycker är roligt och göra mer av det.  
 
Hälsningar Ellen på Bris 
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Livechatt Ångest, besvarad av kurator Nils. Mitt urval: 4 chattar, 483 ord 

 

(1) Hej! 
 
Det finns olika saker du kan göra för att minska ångesten. Alla är olika, ett råd som fungerar för en 
person kanske inte fungerar för en annan. En behöver försöka hitta sitt sätt och lära sig vad som 
funkar bäst för en själv för att minska sin ångest.  
 
Här är några tips på hur en kan minska sin ångest för stunden: 
 
• Andas lugnt. Ta djupa och lugna andetag och lägg en hand på magen och känn andningen. 
 
• Beskriv för dig själv vad som händer just nu och tillåt dina tankar och känslor att vara som de är. 
 
• Fortsätt eller börja om med det du tänkte göra från början, innan du fick ångest. 
 
 
Här är tips på hur en kan göra för att minska sin ångest i vardagen: 
 
• Berätta om din ångest för någon du känner dig trygg med.  
 
• Pröva att skriva om de jobbiga känslorna, eller att måla eller skapa på andra sätt. 
 
• Rör på dig, ta en promenad, dansa, träna 
 
• Gör avslappningsövningar 
 
• Försök att vila och få tillräckligt med sömn och mat 
 
Du kan också tänka på vad som fungerade förra gången när du fick ångest och pröva det igen.  
 
Hälsningar Nils på Bris. 

 

 

 

(2) Hej! 
 
Du kan egentligen prata med vem du vill. Det kan vara en kompis, förälder, släkting eller någon vuxen 
på skolan (lärare, kurator, skolsköterska) eller ungdomsmottagningen. Det är vad som känns tryggt 
för dig. Att få prata om ångesten är ett bra sätt att minska ångestkänslorna. Ju mer vi sätter ord på 
det vi upplever desto lättare brukar det bli att hantera känslorna.  
 
Vill du vara anonym så kan du givetvis prata/chatta/mejla med oss på Bris. 
 
Hälsningar Nils på Bris 
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(3) Hej! 
 
Ja om du har haft ångest så länge och upplever att det inte blir bättre är det viktigt att du får stöd. Du 
kan vända dig till din skolkurator eller en kurator på ungdomsmottagningen. Om det känns som ett 
stort steg att prata med en kurator face to face kan du börja med att ringa eller chatta med oss på 
Bris. När en har börjat att prata lite om hur en har det med någon brukar det kunna bli lättare att 
söka mer hjälp.  
 
Hälsningar Nils på Bris 

 

 

(4) Hej! 
 
Det finns mediciner för att lindra kraftig ångest men den vanligaste behandlingen mot svår ångest är 
samtalsbehandling. Mediciner kan vara ett komplement till samtalen.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att medicinerna inte löser orsaken till att en får ångest utan kan lindra 
känslan så att vardagen blir lättare att hantera. Det är därför viktigt att även få stöd i att lära sig 
hantera ångest så att den minskar och inte påverkar ens liv så att en blir begränsad. Det är endast 
läkare som kan göra bedömning om en skulle vara hjälpt av medicinering.  
 
Det här är den sista frågan och svaret i den här chatten.  
 
Tack alla ni som har varit med! 
 
Hälsningar Nils på Bris 

 

 

Livechatt Näthat vs nätkärlek, besvarad av kurator Jonas. Mitt urval: 7 chattar, 503 
ord 

(1) Hej! 
 
Nätkärlek som vi tänker är att peppa, stötta, hylla och ge kärlek till andra på nätet. Att ge likes och 
tummen upp är också ett sätt. Nätkärlek är som medicin mot näthat och är ett enkelt och fint sätt att 
ge och få uppskattning. Vårt forum på www.bris.se är ett bra exempel på hur nätkärlek kan se ut.  
 
Hälsningar Jonas på Bris 

 

(2) Hej! 
 
Vad fel av honom. När du är modigast i världen så gör han så mot dig. Jag önskar han kunde vara en 
snäll och fin person mot dig så att du slapp bli ledsen. Berätta för andra! Be om pepp och stöd från 
kompisar, vänner på nätet och bra vuxna. Och en person som behandlar dig så illa ska inte få massa 
fin kärlek från dig tänker jag.  
 
Hälsningar Jonas på Bris 
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(3) Hej! 
 
Ja verkligen! Förhållanden som ger oss pepp och kärlek är alltid bra. Ibland kan en tänka att 
förhållanden på nätet inte är lika riktiga som IRL. Kärlek kan en ge via ord, bilder, mejl, snaps och 
likes. Hurra för förhållanden på nätet! 
 
Samtidigt är det bra att vara medveten om att en inte alltid kan veta att den som skriver är den en 
tror. Så att vara källkritisk är också viktigt! 
 
Hälsningar Jonas på Bris 

 

(4) Hej! 
 
Vilken taskig kille! I relationer när en får bra känslor så gör en såklart saker av dom känslorna. Att 
skicka bilder till någon en gillar är ju helt normalt när en är kär. Men att han behandlar dig illa är fel. 
Du ska ju bli superfint behandlad i kärlek så klart. Tyvärr blir en ibland lurad i kärleksrelationer på och 
utanför nätet. Då är ett tips att tänka att den som luras inte är värd din fina kärlek. Det finns andra 
som är värda den! 
Bra att du vägrat skicka bilder till honom! Du är så bra och stark. Om han lägger ut bilderna kan du 
faktiskt polisanmäla honom. För då begår han ett brott! 
 
Hälsningar Jonas på Bris 

 

(5) Hej! 
 
På nätet är det lätt att bli lite mer. Alltså lite mer elak, lite mer modig, lite mer snäll än det en vågar 
face to face. Det är svårt att veta varför någon är elak, både IRL och på nätet. Dom som är elaka är 
nog det av olika anledningar.  
 
Hälsningar Jonas på Bris 

 

(6) Hej! 
 
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Så himla bra. Gör det nu om du vill. Nätkärlek är bättre än godis, en får typ 
aldrig nog.  
 
Hälsningar Jonas på Bris 

 

(7) Hej!  
Viktig fråga! Lite samma som när en är kompis utanför nätet. Stötta, peppa, hylla lyssna och fråga. 
Och dela med dig av det som är viktigt för dig. En sak med nätet är att en kan ta sig tid att svara på 
och komma på bra frågor och svar. Och i kompisrelationer är ju frågor och svar superbra att hålla på 
med.  
 
Det här var sista frågan och svaret i den här livechatten. Tack alla fina, kloka, modiga som frågat, läst 
och deltagit. Ni är bäst!!!! 
Hälsningar Jonas på Bris 


