


Att kommunicera med unga om 
svåra saker på nätet  

Stockholm, 3 oktober 2012 
Lotta Nordh Rubulis, kommunikationsansvarig 
Liselotte.nordh@inera.se 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Cecilias rapport. (Slippa face to face, skam, att ha kontroll över situation, få svar av vuxen kompetent person utan att behöva vara där fysiskt)  Kolla veckans fråga om alkohol och tobak. http://www.umo.se/Alkohol-tobak-droger/Alkohol/Bjorns-pappa-har-alkoholproblem/  Berätta om hur vi hänvisar, hur vi använder berättelser för att skapa igenkänning. Professionen använder sajten för att få kunskap. Bra att läsa ungas egna berättelser. http://www.umo.se/Familj/Att-ha-en-foralder-eller-annan-narstaende-som-ar-deprimerad/ (rättighetsperspektiv) Prata utifrån normkritiska grundpelare. 



Juni 2007 
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”Ungdomsmottagningen skall innehålla 
kvalitetssäkrade texter om framförallt 

sexuell och reproduktiv hälsa, 
relationer, könsroller, kroppens 

utveckling, stress, psykisk hälsa, 
livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld 
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld 

och förtryck, och våld i samkönade 
relationer(…). 

Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och 
stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling 
och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra 

unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad 
kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information 

inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta 
upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt 
redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett 

tydligt jämställdhetsperspektiv(…)En 
ungdomspanel skall upprättas som en referensgrupp (… )                                                                                              

  

Presentatör
Presentationsanteckningar
juni 2007 fick vi vårt uppdrag, ungdomsmottagningarna via FSUM skrev ett brev till regeringen där man lobbade för att få en gemensam plats på nätet. En plats som skulle fylla ett tomrum. En trygg plats där unga kunde få svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Inera fick uppdraget via Socialstyrelsen och arbetet med att utveckla en ungdomsmottagning på nätet började. Här ser ni ett utdrag från det uppdrag som regeringen gav oss. Det här som står i uppdraget resulterade i fem viktiga utgångspunkter. 



Delaktighet  

Tillgänglighet 
Empowerment 

   

Öppenhet 

Lika villkor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad innebär det att jobba normkritiskt på UMO? Fem delar som vi kan identifiera som är viktigaVad innebär det att jobba normkritiskt på UMO? Fem delar som vi kan identifiera som är viktiga och som behövs. alla de här fem delarna beskriver vårt sätt att arbeta. Empowerment handlar om att öka handlingsutrymmet för unga. Att ge dem egenmakt och att stärka och stödja dem i sin utveckling.Tillgänglighet handlar om att göra sajten tillgänglig för alla. Alla ska känna sig välkomna. Så många som möjligt ska kunna förstå innehållet oavsett funktionalitet och bakgrund. Öppenhet handlar om att vi är öppna för samarbete och att vi inte är protektionistiska. Finns det någon annan som kan göra det här bättre än vi? Lika villkor handlar om att vi vill göra unga medvetna om sina rättigheter.  Och att hjälpa dem beakta och bevaka sina rättigheter. De förutsättningar man har kan leda till orättvis behandling och kränkningar. UMO vill stärka ungas självkänsla och ge dem kraft att stå upp för sig själva – en kraft som vi vill ska komma inifrån de själva. När man jobbar med lika villkor betraktas ingen som ömklig utan alla behandlas med respekt. Lika villkor utgår från de sju diskrimineringsgrunderna. Och om dem har vi gjort sju filmer som man kan titta på på UMO. Delaktighet handlar om att vi gör UMO för unga på ungas villkor. Det är de som är de främsta experterna. Därför har vi utarbetat en arbetsprocess där de får vara med när vi tar fram innehåll. Vår tolkning blev att arbeta med ett integrerat normkritiskt perspektiv!Bolla ut: Vad är en norm? Tänk, prata med den som sitter bredvid. - Får vi höra, vad säger ni?Svar: Det är svårt, något man ofta inte lärt sig att se, man måste få syn på. Det är OSYNLIGT! NE: Det normala eller godtagna beteendet i tex. En social grupp, konvention praxis…Att tillhöra en norm, det vanliga och icke-ifrågasatta, innebär fördelar, som blir synliga först när någon eller något bryter mot normen. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
ÄmnenUngdomsmottagningarFråga UMOInfo på olika sätt: film bild osvAnpassningar: textstorlek, lyssna, översätta via google translatePanikDölj känsliga bilderEgna berättelserVeckans fråga Nyheter



Om UMO 
• Har ca 340 000 besök/månad 
• Har haft över 5 miljoner besök sen starten  
• Vartannat besök från en mobil plattform 
• Fråga UMO svarar på 10 000 frågor och hade sommaröppet 

för första gången 2012 
• Flest frågor om sex, kroppen, att skydda sig 
• Kännedom på 55 %  2011 (15 -17 år) 
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Jag vill bara säga att jag är så tacksam över  
att ni finns. Det värmer mitt hjärta så mycket!!  
Att jag kan få svar på frågor som gör mig orolig.  
Att jag kan andas ut och vara lugn.  
Jag är så väldigt tacksam.  
Tack, tack, tack för att ni finns.  
Tänk att ni finns! Internets snällaste och vänligaste 
plats! 
 
Pussar och kramar från 
Maja 21 år som är helt normal 

 



Att uttrycka det svåra online 

10/31/2012 

• 3-årigt forskningsprojekt 
• I samverkan med tjejzonen.se och 
killfrågor.se 

• Cecilia Löfberg och Margareta Aspán 
• Anonymiteten jämnar ut maktbalansen 
mellan ung och vuxen  

• Leder till ökat handlingsutrymme 



Är man anonym så 
slipper man skämmas 
över sina funderingar. 
Kille 16 år 

” jag känner  igen mig i 
saker som hänt mig det 
står där och stärker mig för 
att det finns andra som 
upplevt samma sak och att 
dom (UMO) har sett det.   
Tjej 15 år  
 

”Man vågar mycket mer när 
man skriver. Det jag skrivit 
online till UMO skulle jag 
ALDRIG NÅGONSIN våga 
säga i verkliga livet , det 
skulle bli för stor press” 
Tjej 14 år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bibehållen integritet (kunna undvika face-to-face kontaktman uttrycka sådant som upplevs som pinsamt hantera sin rädsla för omvärldens reaktioner Möjlighet att avsluta Att kunna fråga saker som ingen kan få reda på) Slippa tappa ansiktetTillitLindrar oro och ångestTid och platsIgenkänning och gemenskapTips och råd



När man skriver med någon så 
kan de inte se ens känslor och 
ansiktsuttryck, så personen man 
skriver till märker inte ifall man 
skulle börja gråta eller liknande, 
det känns mycket bättre så, för 
när man pratar med någon känns 
det som den kan se rakt in i en 
och i allt man tänker och känner 
(tjej 16) 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Slippa tappa ansiktet



”Det bästa med UMO är 
att man inte är ensam 
om någonting. När man 
är inne på UMO så 
känner man sig trygg i 
saker och ting.” 



10/31/2012 

 



10/31/2012 

 





Hur ska jag berätta för 
mina vänner att mina 
föräldrar ska skiljas?  

Min pappa är 
manodepressiv, 
kommer jag också att 
bli det?  

Min mamma dricker 
varje kväll, vad ska jag 
göra?  
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Hej! Vill först bara tacka för 
grym sida, utan er hade jag 
inte vågat gå till 
ungdomsmottagningen och 
utan dom hade jag inte mått 
lika bra som jag gör idag! Tack 
för att ni finns!! :D (Tjej 18) 
  
 

Tack på förhand för 
hjälpen, och måste 
också säga att jag älskar 
er hemsida, här får man 
svar på allt man undrar 
:) (Tjej 14) 

PS ja älskar 
Umo.se! / en kille 
som saknar 
kärlek. (Kille 14) 
 

Tack för en 
awesome sida! <3 
(Tjej 14) 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
  Hej jag vill bara säga att umo är en jätte bra sida. (Tjej 23) jag ville börja ed att säga att ni är jätte duktiga p åatt svara o jag vill säga tack för att ni svarar på alla brev :) jag har några fågor till er. (Tjej 15)  



Frågor?  
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