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Förord 

Inspirationen till detta arbete hämtades från en lektion på Sköndal högskola i februari 2012. 

De fragmentariska anteckningarna från lektionen lyder: ”Självhjälp på internet. Väldigt 

okontrollerad form då det finns många som kanske ger felaktig information. Exempel när en 

person mår dåligt söker hjälp på forum, mm. Lite forskning finns inom detta område?!” 

Dessa aningen lösryckta anteckningar skrevs under föreläsningen: Välfärd bortom den 

offentliga sektorn, på kursen medborgarperspektiv på välfärden. Anteckningarna blev sedan 

grunden till uppsatsen. Härifrån grodde ett intresse och under våra gemensamma diskussioner 

växte mer detaljerade planer fram. Men från en anteckning till en färdig uppsats är det väldig 

mycket arbete. Att det skulle komma att innebära så mycket arbete var något vi inte insåg 

denna februarimorgon, som senare blev startskottet till arbetet. Och tur är väl det, för om vi 

hade insett det, så kanske vi inte vågat gå ut så hårt som vi gjorde.  

Nu när uppsatsen tagit form och vi förhoppningsvis lägger våra händer vid det allra sista, då 

känner vi oss hur som helst både nöjda och stolta. Kanske är det så att vad man lärt inser man 

först efteråt… för arbetet med uppsatsen har ju varit väldigt utvecklande. 

Innan vi sätter punkt vill vi tacka vår handledare Lars-Erik Olsson för hjälp och stöd, samt 

projektledare för socialrådgivningen på internet, Johanna Löfvenius på socialförvaltningen i 

Stockholms stad för information och material. 

Tullinge augusti 2012 Samuel Jacquet och Linus Ginsburg 
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Abstract  

I den här undersökningen har vi tagit del av diskussioner på två nätforum. Det ena är 

Flashback, ett privat, kommersiellt och mer eller mindre icke-kontrollerat forum. Det andra är 

Soctanterna på nätet, som drivs av Malmö stad och inom vilket professionella 

socialsekreterare verkar. Vårt material består av trådar där unga beskriver och diskuterar 

problem med den egna psykiska hälsan och som därför har sökt hjälp på dessa forum. I 

studien jämförs de två forumen med utgångspunkt i forumets kontroll, vertikal och horisontell 

dialog, samt den professionella ansatsen som Soctanterna på nätet har, respektive den icke-

professionella ansatsen som förekommer på Flashback. Undersökning är alltså komparativ 

och syftar till att belysa möjligheter och hinder för självhjälp på internet. För att analysera 

materialet har vi använt innehållsanalys, och konstruerat ett kodningsschema. Det resultat som 

framträder är att kontrollen på det professionella forumet Soctanterna på nätet begränsar 

samtalet och påverkar hur kunskap förmedlas, men också att den kontroll som där finns 

medför en trygghet i dialogen. Professionalitet skapar en kärnfull kunskap i ett mer vertikalt 

samtal medan icke-professionalitet, vilket gäller Flashback, kan ge en erfarenhetsbaserad 

kunskap i ett horisontellt samtal. En risk som framträder på det icke-professionella forumet är 

bristande struktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Självhjälp, kontrollerat forum, icke kontrollerat forum, internet, vertikal och 

horisontell relation, professionell, icke-professionell  
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Del 1 

 
1. Inledning 
Aktuell forskning visar att unga oftare rör sig i den digitala världen. Framförallt ökar 

användningen av internet (Medierådet, 2008, s 9-10 ). Dagens tonåringar har vuxit upp med 

internet som en naturlig del av sina liv (Ungdomsstyrelsen, 2009, s. 4). Ungdomar öppnar sig 

på internet. De diskuterar sina liv och de svårigheter livet för med sig.  

I en kartläggning med fokus på ungas hälsa som genomförts av Ungdomsstyrelsen (2007, s 

58) finner man en ökning av ungas ohälsa under perioden 1980 fram till 2000-talet. 

Kombinationen av dessa två faktorer, ungas ohälsa, samt ungdomarnas användning av 

internet, utgör ett motiv för att undersöka på vilka sätt forum för självhjälp på internet innebär 

möjligheter och hinder för unga som vänder sig till sådana.  

Det är dessutom viktigt att socialt arbete flyttar in i den digitala världen för att anpassa sig 

till den tekniska utvecklingen, och till ungdomars värld. Dessutom innebär en internettjänst en 

ökad tillgänglighet, i synnerhet för ungdomar.  

Det finns också flera sådana projekt på gång, till exempel håller Stockholm stad på att 

utveckla en socialtjänst på internet som ska vara klar inom en snar framtid. Vårt arbete kan 

förhoppningsvis öka kunskapen inom ett fält som är under snabb utveckling och som det 

hittills heller inte finns så mycket kunskap om.  

De forum som finns är olika, vissa är mer kontrollerade där forumregler och ansvariga för 

hemsidan bevakar och begränsar användarna, medan andra forum inte kontrolleras i samma 

utsträckning.  Hur ett forum är uppbyggt får förstås konsekvenser för användarna. Genom 

forum för självhjälp på internet ökas tillgängligheten, eftersom det fungerar både var som 

helst och när som helst. Men samtidigt finns en risk att den hjälpsökande i sammanhanget, 

trådskaparen, exempelvis kan få bristfällig information. Mot denna bakgrund undersöker vi 

och jämför två olika forum på internet, främst utifrån den hjälpsökandes perspektiv. Det ena 

är ett icke-kontrollerat forum, Flashback (bilaga 4) där ungdomar har möjlighet att söka 

självhjälp. Det andra forumet är ett kontrollerat sådant, Soctanterna på nätet (bilaga 3), vilket 

Malmö stad tillhandahåller. Det vi frågar oss och vill kartlägga är främst vilka skillnader som 

finns forumen emellan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur två olika typer av forum som kan användas 

till självhjälp riktade till ungdomar skiljer sig åt med avseende på graden av kontroll. Genom 

våra frågeställningar vill vi belysa vad som skiljer dem åt och mer övergripande se hur graden 

av kontroll på de olika forumen påverkar möjligheter och hinder för ett antal hjälpsökande 

ungdomar som har sökt sig till de två forumen. Vår ambition är också att utifrån vårt resultat 

diskutera hur de olika forumen kan bidra till att hjälpa ungdomar som söker svar där. Med 

mer kunskap om hur forumen fungerar idag blir det också lättare att i framtiden utforma bättre 

plattformar för självhjälp på internet. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

- På vilket sätt skiljer sig forumen beträffande möjligheten till samhörighet mellan deltagarna? 

- På vilket sätt skiljer sig forumen med avseende på trådskaparens möjlighet att utveckla 

kunskap kring det beskrivna problemet? 

- Vilka slutsatser kan vi dra av sambandet mellan graden av kontroll och skillnaderna 

beträffande möjligheten till samhörighet, samt utvecklandet av kunskap? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvudsektioner. För att förenkla vidare läsning, följer här en 

kortare sammanfattning av kapitlen: del 1 (forskningsproblemet), del 2 (metoden) och del 3 

(resultatet) (Backman, 2008, s.36). Studiens inledning fokuserar främst på att ge läsaren en 

överblick kring forskningsproblemet. För detta ändamål redovisar vi först motiv och 

problemformulering i ett inledande kapitel. Sedan beskriver vi vårt syfte och frågeställningar, 

bakgrund med övergripande information om våra studieobjekt och sedan centrala begrepp. 

För att fördjupa kunskapen inför uppsatsens andra del avslutar vi med tidigare forskning som 

är kopplad till vår teoretiska ram, som vi rundar av första delen med. 

     I studiens andra del lyfter vi främst fram vår metod. Här går vi tydligt igenom hur vi funnit 

och bearbetat vår empiri. Vi börjar delen med vår förförståelse kring uppsatsens 

forskningsområde. Efter detta inleder vi metodkapitlet, genom att beskriva våra 

metodologiska överväganden, forskningsansatsen, kopplingen till socialt arbete och 

litteratursökningen. Efter detta går vi djupare in i metoden genom att redogöra för våra urval, 

materialinsamling och en beskrivning av vår metod - innehållsanalys. Vi går avslutningsvis 
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igenom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt vår metodkritik. Vi rundar av denna 

del med etiska överväganden. 

     Resultatet, den längsta av studiens delar binder ihop vår forskning. För att tydliggöra våra 

analyser och slutsatser har vi med förklarande tabeller i resultatbeskrivningen. I 

resultatanalysen beskriver vi med hjälp av cirkel- och stapeldiagram våra analyser. Varje 

frågeställning, som också agerar rubriker i denna del, innehåller också i slutet en kortare 

sammanfattning där vi går igenom våra slutsatser. Avslutningsvis har vi med en 

resultatdiskussion, egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Flashback 

Flashback grundades som tidning 1983, en internettjänst startade 1995, men själva forumet 

startade inte förrän 2000. På detta forum kunde man även som privatperson börja diskutera 

olika ämnen med andra som sökte sig dit. Sju år senare öppnade ämnet Psykisk ohälsa där 

användarna kunde skriva om sina problem.  

     Målet med verksamheten på Flashback är att upprätthålla och utveckla yttrandefriheten, 

vilket forumets slogan yttrandefrihet på riktigt antyder. En grundtanke är att alla ska komma 

till tals oavsett åsikt. Regler finns dock, till exempel måste man vara 18 år för att få skapa ett 

konto på forumet vilket krävs för att kunna publicera inlägg. På Flashbacks hemsida redovisas 

också 22 andra regler. Regel nummer 18 lyder: “Grova personangrepp, trakasserier, hot eller 

förtäckande hot riktade mot andra användare är förbjudet”. Efter en rättsprocess mot 

Flashback i Sverige 2002-2003 dömdes Flashback till att betala ett vite på 400 000 kr för icke 

passande inlägg på forumet. Vidare beslutade marknadsdomstolen att Flashback skulle 

kontrollera alla inlägg innan de publicerades. Flashback blev ensamt ansvarigt för det som 

skrevs på hemsidan. Flashback flyttade då verksamheten till New York där verksamheten 

fortfarande bedrivs. Inläggen kontrolleras således fortfarande inte innan de publiceras utan 

måste anmälas av någon användare för att en moderator (administratör) ska ta bort inlägget 

och eventuellt stänga av användaren. En moderator kan även stänga tråden om inläggen anses 

vara olämpliga. (bilaga 4). Flashback har över 650 000 användare. Alla ämnen, regler, trådar 

och inlägg vi har läst är på svenska, och antagligen är en majoritet av användarna svenskar. 

Totalt har det skrivits över 35 miljoner inlägg. Siffrorna ger perspektiv på hur stort forumet är 

och hur svårt det är för Flashback att upprätthålla regler och kontrollera inläggen före 
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publicering. Under datainsamlingen kunde vi konstatera att kontrollen på forumet är låg. 

Åldersregeln bryts vid upprepade tillfällen och många skribenter uppger sig vara underåriga 

(se bilaga 4). Flashback är ett privatdrivet företag. Där svarar i regel privatpersoner på 

frågorna, dock förekommer det i undantagsfall att moderatorer svarar. 

 

2.2 Soctanterna på nätet 

Soctanterna på nätet som Malmö stad står bakom har bedrivit sin verksamhet sedan 2007. Det 

är också Malmö stad som finansierar hemsidan. Det är två socialsekreterare som besvarar 

frågorna och de garanterar svar inom 24 timmar. De två ansvariga socialsekreterarna har 

också möjlighet till extern hjälp från andra yrkesverksamma experter inom fältet om så 

behövs. Forumet vänder sig främst till personer inom Malmö stad, men alla får egentligen 

söka hjälp på detta forum. På Soctanernas forum har drygt 1000 diskussioner skapats och 

drygt 2000 inlägg har skrivits. 

     Behov av medlemskap finns inte, men allt som skrivs där kontrolleras innan det publiceras. 

Dessutom kontrolleras samtliga IP-adresser. Citatet nedan ger en förklaring till varför man gör 

så: 

 

När en person väljer att delta i en diskussion godkänner personen också att dennes IP-adress lagras 

tillsammans med inlägget. Detta gör det möjligt att polisanmäla meddelanden som strider mot 

svensk lag (bilaga 3). 

 

Det finns 5 regler att förhålla sig till, de är övergripande och rör bland annat uppmuntran till 

brott, lagbrott och barnpornografi.  

     Sammanfattningsvis skiljer sig villkoren rörande kontroll och professionalitet mycket åt på 

de två forumen. På forumet Soctanterna på nätet är det Malmö stad som bedriver 

verksamheten, socialsekreterarna får stå för huvuddelen av alla svar till dem som söker hjälp 

(se bilaga 3).  

 

3. Centrala begrepp 

Några av de begrepp som är centrala i vår studie kommer här att beskrivas för att öka 

förståelsen för läsaren, samt för att förtydliga vårt syfte och frågeställningar. De begrepp som 

vi har identifierat som väsentliga är: kontroll, professionalitet, forum och självhjälp. Vi har 

främst inriktat oss och försökt att förklara begreppen utifrån hur vi har använt oss av dessa. Vi 

har i det här avsnittet även tagit med våra förkortningar och förklarat vad de betyder. 
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3.1 Kontroll  

Kontroll är en företeelse som begränsar hur individer får skriva och uttrycka sig på forumen. 

Kontroll sker på två sätt. För det första genom tekniska funktioner, sådana kontroller 

genomförs bland annat av Soctanterna på nätet. Där kontrolleras alla inlägg innan de 

publiceras. En kontroll av IP-adressen görs dessutom, vilken begränsar anonymiteten för 

användarna. På Flashback finns det moderatorer som har befogenhet att ta bort inlägg och 

ansvar över att hålla forumet rent, så att forumets regler upprätthålls. Regler är den andra 

formen av kontroll, där Flashback har många fler än Soctanterna på nätet. Exempel på regler 

på Flashback är åldergräns, alternativa konton (fler än ett är förbjudet) och förbud mot att 

göra reklam. Vi har dock märkt att kontrollen av dessa regler, vilket tidigare påpekats, är 

bristfällig. 

     Vi anser att de tekniska funktionerna på Soctanterna på nätet skapar en större begränsning 

för individen eftersom den möjliggör kontroll av allt som skrivs. Därför ser vi Soctanterna på 

nätet som ett mer kontrollerat forum än Flashback (bilaga 3 & 4). Men för att tydliggöra 

skillnaderna har vi använt oss av dikotomierna kontrollerat och icke-kontrollerat forum. Då 

Soctanterna på nätet drivs av kommunen har de ett större ansvar för individen, bland annat har 

man lagar att förhålla sig till. Verksamheten som Soctanterna på nätet bedriver är dessutom en 

del av kommunal tjänst. Kontroller på Soctanterna på nätet finns alltså på två nivåer: på 

individnivå (kontroll av trådskaparen) genom kontroll av det som skrivs och IP-adresser, samt 

på en mer övergripande och strukturell nivå genom lagar (krav på respondenten). Flashback 

bedriver sin verksamhet utanför Sverige och kan därmed inte kontrolleras på samma sätt av 

svenska staten (lagen). Mot den tecknade bakgrunden för att tydliggöra skillnaden mellan 

forumen kommer vi fortsättningsvis att polarisera dem genom att kalla Soctanterna på nätet 

kontrollerat och Flashback icke-kontrollerat. 

 

3.2 Professionalitet 

Vi har kopplat ihop begreppet professionalitet med Soctanterna på nätet eftersom den 

yrkeskunskap som socialsekreteraren har i de flesta fall inte kan jämföras med den som 

privatpersoner på Flashback representerar. Det är socialsekreterarens arbete att svara på frågor 

om bland annat ungas ohälsa. Genom deras yrkesroll skapas ett ansvar gentemot dem som 

söker hjälp. De har både en myndighetsutövande roll och en stödjade yrkesroll som påverkar 

samtalet (Åman, 2008, s. 9). Dessutom bör de genom sin yrkesroll ha stor erfarenhet i att 
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möta unga med problem. Detta medför att vi har valt att kalla Soctanterna för ett 

professionellt forum och Flashback för ett icke-professionellt forum. 

 

3.3 Självhjälp 

Enligt psykologilexikon kan självhjälp betyda två saker. 1. Att hantera uppgifter utan hjälp av 

någon annan. 2. Att lösa de problem som man har på egen hand utan hjälp av någon som är 

professionell på området (Egidius, 2005, Psykologilexikon). Vi använder oss i vår uppsats av 

en modifikation av den senare definitionen. Med ny teknologi så har själva kontexten 

förändrats och genom internet kan unga få ett visst stöd såväl av expertis som av andra. Vi 

väljer att definiera självhjälp som att en sådan också kan omfatta visst perifert professionellt 

stöd via internet. Det stöd som kan fås är som sagt mest vägledning och det är perifert. Det är 

trots expertens medverkan individen själv som måste agera för att förändra sin livssituation. 

Den professionelle ger endast råd som hjälpsökaren kan förhålla sig till på det sätt han själv 

väljer och han behöver heller inte stå till svars ansikte mot ansikte med den professionelle. 

 

3.4 Forum 

I vårt fall handlar forum om diskussioner som förs mellan minst två individer på internet. 

Dialogen sker i form av trådar som innefattar ett huvudämne som den i vårt fall hjälpsökande 

själv publicerat, och som vi valt att benämna som trådskapare. Det ena forumet Flashback har 

ingen koppling till den svenska staten och bedriver sin verksamhet från New York, men 

vänder sig till främst svenskar. Soctanterna på nätet är en kommunal verksamhet och det är 

Malmö stad som driver den. Det vänder sig framför allt till människor inom kommunen. 

 

3.5 Förkortningar 

TS = Trådskapare är den personen som skriver om sitt problem och inleder tråden.  

TR = Trådrespondent är den/de personer som svara på trådskaparens fråga/frågor. 

IP-adress (nummer) = Det nummer som används som adress för enskilda datapaket som 

skickas över internet. 

FLB = Flashback. 

SON = Soctanterna på nätet. 
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4. Tidigare forskning 

Det primära syftet med forskning är att producera kunskap. Denna kunskap kan vara mer eller 

mindre förankrad i redan existerande kunskap (Patel & Davidson, 2011, s. 10). Vi har inte 

hittat någon forskning som angriper det som specifikt berör vårt forskningsfokus. Därför 

hoppas vi att kunna ge ett bidrag till den kunskapslucka som finns. När det finns luckor i ett 

kunskapsområde blir undersökningen utforskande. Den typen av undersökning kallas därför 

explorativ (a.a., s. 12). Vi har däremot hittat tidigare forskning som är besläktat med vårt 

område. 

     Vi har hittat en del forskning och studier som har analyserat olika former av självhjälp 

både på internet och utanför den digitala världen, som bland annat vänder sig till unga. 

Studierna har till viss del fokuserat på vad dessa användare erfar samt förklaringar till och 

konsekvenser av dessa upplevelser. Man har funnit hur de unga använder internet, vad de 

användarna gör, vad som erbjuds samt vilka risker och möjligheter som finns. En vanlig 

forskningsmetod har varit att intervjua unga internetanvändare. Forskningen har intresserat sig 

för olika former av chatt, forum, sociala nätverk och andra sociala tjänster. Dock har vi inom 

tidigare forskningsstudier inte funnit någon studie där man gjort en klar distinktion mellan 

kontrollerade och icke-kontrollerade forum. De vill säga av hur de grundläggande villkor som 

styr forumet påverkar själva tjänsten, vilket vi avser att göra inom vår studie. Den mest 

relevanta och intressanta studien för vårt intressefält som gjorts på nationell nivå menar vi är 

Cecilia Löfbergs och Margaretas Aspáns (2011) forskning och deras studie blir därför en 

kärna och ett stöd i vår egen undersökning (mer om detta under rubriken litteratursökning). 

Men vi kommer även att lyfta fram andra studier, både nationell och internationell forskning 

som är relevant för vårt område. 

 

4.1 Unga, internet och psykisk ohälsa 

Enligt Medierådets rapport (2008) ökar ungas användning av internet markant varje år. Av de 

unga i åldersgruppen 12-16 använder sig 70 procent av internet på fritiden (a.a., s. 31). Tre av 

fyra unga är medlemmar i något socialt nätverk visar rapporten Unga svenskar och Internet 

(Medierådet 2009). Det är vanligare att äldre unga i åldern 16-25 är medlemmar i en social 

gemenskap på internet (a.a. s. 6). Det är förhållandevis många unga som är medlemmar i en 

sådan typ av gemenskap, då det totalt sett är 39 procent av internetanvändarna som är 

ungdomar (a.a., s.18). Löfberg och Aspán refererar i sin studie till olika forskare som menar 

att internet på flera sätt blivit ett naturligt inslag för unga i deras vardag (Löfberg & Aspán, 
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2011, s. 26). Löfberg och Aspán lyfter även fram Susanna Sterns forskning som menar att 

internet erbjuder ett socialt sammanhang där känslor och tankar som vanligtvis är privata kan 

ges ett utrymme för reflektion, till exempel tankar rörande den egna hälsan (a.a., s. 43). 

Medierådet (2008) redovisar också vad unga gör på internet. Några av de vanligaste 

aktiviteterna för åldersgruppen 16-25 är chatt (70 procent) och sociala hemsidor (68 procent) 

(a.a., s. 47). De flesta unga kommunicerar med någon varje gång de är på internet och 

använder sig av någon typ av social kommunikationstjänst. Av de unga som är på internet så 

erhåller eller skickar 99 procent av dessa meddelanden varje gång de är aktiva (Maczewski, 

2002, s.117). 

     Internet kan användas för den egna personliga utvecklingen, man kan söka stöd och 

kunskap om exempelvis samlevnad, droger eller psykisk ohälsa. I BRIS rapport Barnen, BRIS 

och IT (Jonsland, 2011) så visar det sig att 30 procent av de inkommande e-postmeddelandena 

som når BRIS (Barnens rätt i samhället) handlar om psykisk ohälsa. Meddelanden kan röra 

sig om tankar kring självmord, den egna kroppen och frågor om kärlek (a.a., s. 6). Det kan 

upplevas lättare att samtala om dessa ämnen på internet där normer och värderingar inte blir 

lika tydliga (Löfberg & Aspán 2011, s. 40), som i direkta möten med vuxenvärlden utanför 

internet. I ungas föreställningar kan vuxenvärlden upplevas skrämmande. Detta kan förklaras 

av att många unga bär på övertygelsen att mötet också är sammankopplat med risken att 

förlora den egna integriteten eller att den vuxne agerar utan att den unge har något att säga till 

om (a.a., s 43). Många unga väljer också internet som en kommunikationskanal då det alltid är 

tillgängligt, och därmed också är något som kan användas när det finns ett behov i stunden, av 

att exempelvis samtala om den egna livssituationen. 

 

4.2 Forum som plattform för självhjälp 

Det finns många vägar att finna självhjälp och olika internetforum som har specifika 

inriktningar, så som psykologi-, livsstils- eller hälsoforum, vilka alla erbjuder stor 

tillgänglighet. Här kan man få information och svar inom det specifika område man är 

intresserad av just när man själv valt att söka efter detta, oberoende av tid eller plats. En fördel 

med just forum är att de oftast är asykrona (vilket innebär att det inte behövs någon aktiv 

mottagare, utan att det skickade inlägget kan besvaras nästa gång denna mottagare är 

inloggad), vilket ger den unge tid och därmed möjlighet att fundera igenom och reflektera 

innan ett inlägg publiceras på forumet. Det finns många saker man kan diskutera på forum, 

men enligt Löfberg och Aspán (2011) som refererar till en amerikansk studie (Borzekowski, 

Dina & Rickert, 2001) söker 46 procent av de tillfrågade gymnasieungdomarna information 
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om både fysiska och psykiska hälsorelaterade frågor (Löfberg & Aspán 2011, s. 2). I Löfbergs 

och Aspáns (2011) rapport Digitala erbjudanden som baserar sig på forskningsprojektet: Att 

uttrycka det svåra online - om ungas sätt att ta det virtuella rummet i anspråk i samtal om den 

egna livssituationen, undersöker de hemsidor (UMO, Tjejzonen och Killfrågor) med 

inriktning mot ungdomar i åldrarna 13-18. I studien kartläggs bland annat olika orsaker till 

varför de unga valt att använda sig av just dessa hemsidor. Orsakerna är bland annat 

möjligheten till bibehållen integritet, lindring av oro och ångest, samt råd, kunskap och 

igenkännande (genom att läsa andras inlägg). Det visade sig också att majoriteten 

(medelvärdet är 81 procent på de tre sidorna som undersöktes) av de tillfrågade tyckte att det 

var lättare att tala om känsliga saker på internet (a.a., s. 36-40). På en av dessa hemsidor var 

de vanligaste ämnena bland annat relationer (främst till föräldrar, men också vänner), ångest, 

smärta, självmordstankar, depression, ätstörningar, livet i skolan och i allmänhet, mobbning 

och självförtroende (i denna ordning) (a.a., s. 76-77). 

     Inom tidigare forskning visas på, förutom skillnader på vad olika hemsidor kan erbjuda, 

skillnader mellan samtal via telefon och chatt. I Fukkink och Hermanns (2009) komparativa 

forskning har man jämfört telefonhjälp med chatthjälp på Dutch Kindertelefoon som är en 

tysk hjälplinje för barn mellan 8-18 år. Där fann man bland annat att dialogen pågår längre i 

chatten än i telefon, chatten var något bättre än telefonhjälpen när det gällde att öka 

välmåendet och för att minska upplevelsen av problemets omfattning. Det visade sig också att 

de som använde chatten i större omfattning hade emotionella problem (Fukkink & Hermanns, 

2009, s. 762-764). 

     Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av internet för självhjälp i 

jämförelser med att söka annat stöd. I Karlsson (2006) används Farris Kurtz (1997) forskning, 

han lyfter i en komparativ studie fram några för- och nackdelar med internetbaserade 

självhjälpsgrupper i jämförelse med andra hjälpformer. Några fördelar med självhjälpsgrupper 

på internet är enligt Kurtz att de inte är begränsade till tid, de är mer jämlika i jämförelse med 

grupper som träffas i en lokal där exempelvis klädkoder eller andra statussymboler syns, de 

ger bättre förutsättningar för att finna relevant information då man snabbt via en länk kan 

hänvisa till en extern hemsida, samt att de som är professionella och arbetar med gruppen får 

mer tid på sig att fundera och kanske rådfråga en kollega innan publicering av ett inlägg sker. 

De nackdelar Kurtz lyfter fram är att tekniken kan vara opålitlig och därmed störa ett samtal, 

att personer som ger uttryck för att vara i en nödsituation tenderar att inte bli tagna på allvar 

och därmed ignorerats, att personer kan utnyttja internet för att skada de som redan befinner 

sig i en problematisk situation och att det som sägs i självhjälpsgruppen på internet riskerar att 
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komma fram i andra sammanhang då det som blivit publicerat på internet är svårt att skydda 

(Karlsson, 2006, s. 175). 

4.3 Möjligheter och hinder för självhjälp på internet 

Enligt rapporten Koll på nätet så har fyra av tio barn och unga blivit illa behandlade på 

internet (Friends, 2009, s. 9). Detta visar att det är ganska vanligt att bli kränkt på internet. 

Även om man inte blir direkt illa behandlad så kan man känna att man inte får det stöd som 

man behöver på andra sätt. Det kan handla om en situation där en hjälpsökande söker stöd på 

ett forum. Då behöver det inte alltid vara en tydlig kränkning som kan få en person att må 

dåligt. Detta kan handla om att den etablerade relationen kan påverkas negativt av flera olika 

faktorer. Det kan vara så att personen som söker stöd istället blir ifrågasatt eller anvisad till 

annan hjälp, vilket kan tolkas negativt och kan få den etablerade relationen att brytas. Den 

hjälpsökande kan bli hänvisad till att söka hjälp utanför den digitala världen, exempelvis bli 

hänvisad till en psykolog eller kurator, vilket enligt Löfberg (2008) kan ge en känsla av 

förlorad kontroll eftersom beslutet om att söka hjälp utanför internet kanske ännu inte är 

förankrat i den hjälpsökandes tankebanor (Löfberg, 2008, s. 7). Andra saker som kan få den 

hjälpsökande att bryta med sin tråd på forumet kan vara bristen på användning av 

känslosymboler (smileys), vilka i ungas sätt att kommunicera kan öka tydligheten i budskapet. 

Bristen på sådana symboler kan bidra till att det som skrivits blir mer svårtolkat (Löfberg & 

Aspán, 2011, s. 95) i jämförelse med en situation utanför internet där kroppsspråket och 

röstens tonläge kan tydliggöra budskapet. 

    Trots de hinder som finns på internet finner många unga en slags fristad där då de normer, 

förväntningar och värderingar som finns utanför den digitala värden inte äger samma 

giltighet. Det kan handla om att skapa en påhittad karaktär i ett spel eller i exempelvis ett 

forum. På det sättet kan man finna en frihet oberoende av vem man är utanför den digitala 

världen (Friends, 2009, s. 24). Man kan alltså välja att vara helt anonym, vilket ger möjlighet 

att undvika andra människors (ofta vuxnas) inblandning i sitt liv utanför den digitala världen. 

Andra människors inblandning behöver inte alltid handla om vuxna, utan det kan också 

handla om vänners dömande (Löfberg & Aspán 2011, s. 50). 

     Den unge har därmed fördelen att välja stöd, råd och kunskap som ges utifrån sina egna val 

(a.a., s. 7). På det sättet behåller den unge sin integritet och därmed sin autonomi (a.a., s. 51). 

Men här råder det delade meningar. Drew (2005) menar att de flesta personer på internet 

använder sig av sin egen äkta identitet, man är den man utger sig för att vara. En anledning till 

att det är så, är många ungas negativa erfarenheter av falska identiteter på internet. Både den 

som utger sig för att vara en annan, och den som är ärlig med sin identitet blir besvikna om 
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den falska identiteten avslöjas. Detta innebär att alla har nytta av att vara ärliga med sin 

identitet på exempelvis ett internetforum (Drew, 2005, s. 451-452).  

Att vara deltagare på ett forum, oavsett om man är anonym eller inte, innebär att det finns 

möjlighet att det skapas en slags intersubjektivitet, och detta kan utmana och utveckla den 

unges egen förmåga till reflektion. Detta sker då den unge får tänka igenom och formulera 

sina tankar och sedan få dessa testade utifrån sina egna förutsättningar och val (a.a., s. 100). 

En annan stor fördel med internet som plattform är det stöd som unga ges via exempelvis de 

vuxna som bland annat förmedlar kunskap. Denna kunskap kan sedan enligt Löfberg och 

Aspán fungera som en slags maktutjämnare mellan vuxna och unga i det fysiska rummet 

(Löfberg & Aspán, 2011, s. 74). 

 

4.4 Sammanfattning av kunskapsläget 

Tidigare forskning visar att unga i ökande utsträckning använder sig av olika typer av 

internettjänster som ett sätt att försöka bemästra den befintliga livssituationens olika 

svårigheter. 

 Men inom den forskning vi funnit har det inte gjorts någon direkt distinktion mellan 

kontrollerade och icke-kontrollerade former av tjänster på internet. Detta anser vi vara 

väsentligt att undersöka då exempelvis faktorer som vem som är ansvarig och vilket syfte 

tjänsten har påverkar de villkor som blir styrande och därmed påverkar dem som använder sig 

av tjänsterna. 

 Man har funnit både fördelar och nackdelar med internettjänsterna, samt förklaringar till 

och konsekvenser av ungas människors användande av dessa tjänster. Däremot har tidigare 

studier inte inriktats på att jämföra forumen utifrån de bakomliggande faktorer som påverkar 

de villkor som format olika tjänster. 

 De studier som gjorts lyfter heller inte fram en helt entydig bild av för- och nackdelar med 

olika självhjälpsformer för unga på nätet. Exempel på detta kan vara att vissa forskare anser 

att forum är öppna och att det därmed är lätta att diskutera ett ämne, medan andra anser att det 

skapas hierarkier och normer på forum där det kan bli svårt att föra en öppen diskussion 

(Drew 2005, s. 451-453). En del forskare menar att de unga väljer att vara anonyma, medan 

andra finner att de flesta inte är anonyma. 

 Enligt Maczewski (2002) använder många unga internet som kommunikationskanal då det 

alltid är tillgängligt. Fördelen med detta är att den unge kan söka information eller stöd i det 

ögonblick hjälp behövs. Detta kan ge den unga möjligheten att i förlängningen utvecklas och 

därmed öka tron på den egna förmågan (Maczewski, s. 120-121). 
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 Hur kan man då bygga en tjänst på internet för exempelvis självhjälp som på bästa sätt kan 

öka möjligheten att bidra till denna utveckling? Löfberg och Aspán (2011) menar, att 

mediekommunikation är en pågående utvecklingsprocess. Vuxenvärlden kan via internet möta 

unga i denna process, och de föreslår alternativ som icke-kommersiella, kvalitetssäkrade och 

målgruppsanpassade mötesplatser som kan syfta till att stödja och hjälpa den unge (Löfberg & 

Aspán, 2011, s. 2). Inom tidigare forskning ges dock få förslag på hur en sådan mötesplats 

kan tillgodose de behov som finns. Att forskningen hittills inte gett underlag för hur ett sådant 

forum för unga bäst kan utformas kan ses som en brist och en kunskapslucka i fältet. Kanske 

kan vår uppsats bidra till den diskussionen. 

5. Teoretisk ram 
För att förklara och förstå så mycket som möjligt av vårt studerade objekt har vi valt två olika 

teorier, och en modell som verktyg för att på bästa sätt försöka skapa så god kunskap som 

möjligt. Vår insamlade data har analyserats genom en teori som är förankrad i den 

socialpsykologiska forskningen, som handlar om vertikalitet och horisontalitet. 

Socialpsykologi är vår huvudsakliga teoretiska förankring vilken också är en utgångspunkt i 

Löfbergs och Aspáns (2011) forskning. Vi har också haft stor användning av Löfbergs och 

Aspáns studie som både inspiration och stöd. Tillsammans med tidigare nämnd teori, har vi 

använt oss av en slags förklaringsmodell som ett verktyg för att få en djupare och bättre 

tolkning av vad som händer inom den vertikala och horisontella relationen (modellen för 

perspektiv, aspekt och meningshorisont). Vi tar utgångspunkt i de definitioner och 

beskrivningar som Magnus Karlsson (2002) formulerat om självhjälpsgrupper, 

kunskapsbildning, samt professionell och icke professionell kunskap. Karlssons definitioner 

passar vår studie, vilken syftar mot att jämföra två forum på internet som främst används av 

personer i Sverige, och Karlsson undersökning är också inriktad på en svensk kontext. 

Gemensamt för Karlssons och Löfbergs och Aspáns studier är att de involverar människor och 

deras relation till sig själva, varandra och omvärlden.  

 

5.1 Vertikala och horisontella relationer 

Ivar Frønes (1995) menar att jämlikheten i relationen mellan människor påverkas av ålder. I 

relation till jämnåriga har barn en ömsesidig relation, medan barn i relation till en vuxen 

försöker använda sig av den vuxnes synsätt. Barnet anpassar sig till den vuxne då barnet vet 

att den vuxne i “princip” vet hur världen fungerar och kan förmedla den kunskapen. Dessa två 
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typer av relationer: barn-barn och vuxen- barn, delar Frønes upp i begreppen vertikal relation 

(vuxen-barn) och horisontell relation (barn-barn) (Frønes, 1995, s. 170-174). I den 

socialpsykologiska forskningen har man i relationen mellan barn och vuxna, samt mellan barn 

alltså gjort en distinktion mellan vertikalitet och horisontalitet (Montgomery, Qvarsell & 

Ellheden-Schedin, 2001 s. 246). Detta handlar i grunden om hur maktordningen ser ut mellan 

dem som befinner sig inom relationen, som antingen kan ”dra” mot beroende (från den person 

som befinner sig i ett underläge) eller samhörighet. Löfberg och Aspán (2011) använder sig 

av dessa två begrepp för att öka förståelsen av ungas världar och för att beskriva det sociala 

samspelet (Löfberg & Aspán, 2011, s. 61). För att förtydliga skillnaderna mellan vertikala och 

horisontella relationer har vi nedan listat några av de främsta kännetecken som präglar dem. 

 Det som kännetecknar den vertikala relationen är bland annat att den ena parten med 

disciplinära medel formar den andres perspektiv, att samtalsämnet präglas av ett rätt-eller-fel-

tänkande, ger upphov till en stel konstellation av ömsesidigt beroendeperspektiv och att fokus 

oftast läggs på det ämne som dialogen kretsar kring. 

 Det centrala i den horisontella relationen är den samhörighet som uppstår i igenkännandet 

av den andres sociala position. Det är genom denna delaktighet som en känsla av samhörighet 

kan uppstå (Löfberg & Aspán, 2011, s. 72). Några av de kännetecken som utmärker den 

horisontella relationen är att det pågår en förhandling och att parterna ger uttryck för 

gemensamma tankar, upplevelser av gemenskap, samtalsämnet präglas av ett mitt-synsätt-ditt-

synsätt, motivation att byta perspektiv och att den gemensamma upptäckten ger relationen 

mening. 

5.2 Perspektiv, aspekt och meningshorisont 

För att få en djupare förståelse och bättre tolkning i vår analys har vi använt oss av en slags 

förklaringsmodell. Vi använder oss alltså inte av denna modell som en teori, utan modellen är 

snarare ett verktyg. Vi har dock använt oss av denna modell tillsammans med teorin om 

vertikalitet och horisontalitet. I Montgomerys m.fl. (2001) antologi beskriver Ulf Janson 

(2001) som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, hur han använder sig av 

modellen när han i en studie undersökt förskolebarns förhandlingar i lekandet. Enligt honom 

handlar förhandlingar inte bara om det visuella perceptionsfältets perspektiv, utan också om 

det som inom psykologin kallas för selektiv perception. Detta innebär att individen ser på det 

som står i centrum för diskussionen utifrån bland annat erfarenhet, förväntningar och 

motivation. Förenklat kan man översätta perspektiv till en slags tankestil som upprättas inför 

omvärlden (Montgomery, m.fl., 2001, s. 240). Det som personen utifrån tankestilen 
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koncentrerar sig på kallar Janson för saken, alltså det ämne som exempelvis en diskussion kan 

handla om (Fig. 1).  

 

Fig. 1 – En individ ser på saken  

 

En individ (deltagare) ”ser” genom selektiv perception på saken (ämnet). 

 

Vi har i vår uppsats i huvudsak använt oss av begreppet ämnet när vi syftar på det som Janson 

(2001) valt att kalla för saken, men även Jansons begrepp saken förekommer. Att se på saken 

ur ett perspektiv som begränsas av den selektiva perceptionen begränsar alltså perspektivet. 

Det sker ofta med utgångspunkt från icke-medvetna behov, som styr vad man uppfattar och 

inte uppfattar (Egidius, 2005, s. 612). Detta i sin tur kan visa en särskild aspekt av saken, 

vilket också resulterar i att det utesluter andra möjliga aspekter. Det sista begreppet i rubriken, 

alltså meningshorisont, handlar om alla de möjliga tolkningarna av, eller förståelse för, den i 

perspektivet framträdande aspekten (Löfberg & Aspán, 2011, s. 62). Meningshorisonten kan 

således innebära oändligt många tolkningar, då hur saken uppfattas kan tolkas i ett oändligt 

antal perspektiv. Denna modell kan användas i interaktioner mellan flera personer. I ett 

sammanhang där två personer samtalar med varandra, kan den användas för att se hur en 

aspekt av saken kan sammanfalla med en annan aspekt (Fig. 2). Detta kan alltså handla om 

när två personer har ett gemensamt perspektiv på saken, där båda ser på detta på ungefär 

samma sätt.  
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Fig. 2 - Interaktion mellan flera personer 

 

I denna figur kommunicerar person A och B, och de ser på saken på ungefär samma sätt. 

 

Detta kallas för sakförhållande. Interaktionen handlar således om ett utbyte av sakförhållandet 

som utgångspunkt. Skulle dessa personer inte alls förstå varandra, skulle det kunna handla om 

att de helt enkelt har olika behov och erfarenheter, de ser därmed utifrån den selektiva 

perceptionen helt olika på saken. Utan en gemensam utgångspunkt skulle alltså de två som 

samtalar inte förstå varandra. Modellen kan på det här sättet användas för att tolka olika typer 

av interaktioner. Andra exempel på hur och vad man kan använda modellen till är att tolka 

och förstå om interaktionen handlar om att exempelvis övertyga någon annan eller 

internalisera den andres synsätt (Montgomery, m.fl, 2001, s. 245-46). Stel konstellation i 

interaktionen mellan individer kan medföra att samtalet blir vertikalt, då någon av 

samtalspersonerna intar en bestämd roll och försöker få den andra personen att se från sitt 

synsätt (a.a., s 247). 

5.3 Professionell och icke-professionell kunskap  

Forskaren och läraren Magnus Karlssons avhandling Själv men inte ensam – om 

självhjälpsgrupper i Sverige (2002) tar bland annat upp vilken typ av kunskap som bildas i 

självhjälpsgrupper och hur denna kunskap ställer sig till den professionella kunskapen. I 

avhandlingen undersöks bland annat vad som sker inom en grupp, dess inre och yttre 
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förutsättningar som handlar om vad som är viktigt i gruppen och deras relation till andra 

aktörer i samhället. Dessa aktörer kan vara professionella yrkesföreträdare och frivilliga 

organisationer (Karlsson, 2002, s. 111). Vi har använt oss av delar ur denna avhandling för att 

kunna använda hans beskrivningar och definitioner, till viss del anpassade och förenklade. 

 I avhandlingens sammanfattning redovisar Karlsson de huvudsakliga resultaten. Han 

identifierar att självhjälpsgruppen då det gäller de inre förutsättningarna har fyra värden. 

Dessa värden är den gemensamma förståelsen, det ömsesidiga stödet, möjlighet till 

information och den sociala gemenskapen (a.a., s. 239, 241). Sammanfattningsvis kan man 

säga att självhjälpsgruppen är viktig för att den bland annat genom en process rör sig från den 

gemensamma erfarenheten till en erfarenhetsbaserad kunskap (a.a., s. 218, 241-242) vilket 

bidrar till ny kunskap om problemet (Fig. 3). 

 

Fig. 3 - Kunskapsprocessen - från gemensamma erfarenheter till erfarenhetsbaserad kunskap 

och ny kunskap om problemet 

Gemensamma erfarenheter → Gemensam förståelse → Ömsesidigt stöd → Erfarenhetsbaserad 

inlärning → Möjligheten att pröva kunskapen i sitt liv → Erfarenhetsbaserad kunskap → Ny 

kunskap om problematiken. 

 

I grupper som haft en ledare och där information baseras på professionell kunskap, så betonas 

själva informationsutbytet mer och man betraktar sina grupper som ett komplement till annan 

behandling i större utsträckning. Grupperna som inte haft någon tydlig formell ledare betonar 

mer den gemensamma förståelsen och gruppen som viktig i sig (a.a., s. 230, 236-237). 

 

Tabell 1. Ledarskapets effekt på gruppen - Konsekvenser på gruppen vid olika typer av 

kunskap 

Professionell kunskap (formell ledare) Erfarenhetsbaserad kunskap (ej formell ledare) 

- Resultatet av färdig kunskap. 

- Tilltro till den kunskap som den formelle 

ledaren tillför (bygger på professionell kunskap). 

- Informationen blir viktigare än gruppen. 

 

- Varje deltagares erfarenhet är viktig. 

- Ömsesidigt stöd. 

- Gruppen och stödet blir viktigare än 

informationen. 

- Bättre förutsättningar för erfarenhetsbaserad 

kunskap. 
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När det gäller de yttre förutsättningarna visar studien att deltagarna skiljer på den hjälp som 

ges av professionella och den som ges av gruppen. Deltagarna använder den hjälp som är bäst 

lämpad för den situation de befinner sig i (a.a., s. 243). 

 Karlsson (2002) framför utifrån teoretisk kunskap vid flera tillfällen att den kunskap som 

skapas i självhjälpsgrupper skiljer sig från den som professionella ofta innehar. Karlsson 

hänvisar till Borkman (1999) som menar att den dualistiska uppdelningen mellan 

professionell kunskap och icke-professionell kunskap är en förenkling av verkligheten och 

lyfter utifrån det resonemanget fram ytterligare ett perspektiv. Det hon kallar för den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. Kunskapstyperna kan delas upp i tre olika grupper utifrån vad 

som kännetecknar dem. Professionell kunskap kännetecknas av att den ofta är akademisk och 

förankrad i vetenskap. Lekmannakunskap är ofta ytlig och internaliseras bland annat via 

sådant personen läst. Den sista typen av kunskap kallas erfarenhetsbaserad kunskap och är 

ofta här-och-nu orienterad, konkret och holistisk (Karlsson 2002., s. 216-217). Vi har i vår 

analys gjort uppdelningen i professionell kunskap och slagit ihop lekmannakunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap till en gemensam kategori (då dessa ligger väldigt nära varandra), 

vilken vi kallar erfarenhetsbaserad kunskap. 

 

Tabell 2. Kännetecken för kunskapstyper – Borkmans(1999) uppdelning av tre olika typer av 

kunskap 

Professionell kunskap Lekmanna- (allmän) kunskap Erfarenhetsbaserad kunskap 

- Används inom vissa 

yrkeskårer (människovårdande 

professioner i Borkmans 

framställning). 

- Akademisk. 

- Analytisk. 

- Abstrakt. 

- Förankrad i teori. 

- Förankrad i vetenskapliga 

principer. 

- Sunt-förnuft-kunskap. 

- Ytlig. 

- Vad man hört berättas, läst 

eller på annat sätt tillfogat sig 

på. 

- Baseras på personens egen 

erfarenhet av en speciell 

situation. 

- Kontrast till den 

professionella. 

- Pragmatisk. 

- Här-och-nu orienterad. 

- Holistisk. 

- Konkret (genom personers 

erfarenheter). 

 

Borkman menar enligt Karlsson att den erfarenhetsbaserade kunskapen hanteras särskilt 

fördelaktigt av självhjälpsgrupper då dessa besitter en styrka eftersom de har förutsättningar 

för det hon kallar erfarenhetsbaserad inlärning. Deltagarna kan genom gruppen utveckla sin 

kunskap genom att använda sig av den i vardagen i de utmaningar de kan tänkas ställas inför. 

De kan på så sätt lära sig genom egen erfarenhet (Karlsson 2002., s.218). I vår analys lutar vi 
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oss främst mot Karlssons definitioner och förståelse av kunskapsprocessen, ledarskapets 

effekt på gruppen och de kännetecken han identifierat för olika kunskapstyper.  

DEL 2 

6. Metod och material 

6.1 Förförståelse. 
I forumet Flashback hade vi, innan vi började denna studie, läst att användare gått till 

personangrepp mot andra användare. Vi hade även upptäckt att det där förekom dåliga råd och 

tips. Till exempel såg vi en användare ge tips till en annan hur man kunde begå självmord på 

bästa sätt (den tråden stängdes dock senare).  

     Texterna på Flashback kan tolkas på flera sätt och dessutom är det svårt att få grepp om 

hela det sammanhang som den som initierar en tråd befinner sig i. Dessa tidigare erfarenheter 

medförde att vi var en aning skeptiska till Flashback och ifrågasatte hur forumet skulle kunna 

utföra liknade verksamhet som socialtjänsten. Vi hade ingen tidigare kunskap om Soctanterna 

på nätet, men genom vår utbildning har vi insyn i socialtjänsten och deras verksamheter. Detta 

skapade givetvis en del förväntningar på hur Soctanterna på nätet skulle bedriva sin 

verksamhet. Detta var en del av den förförståelse och de förutfattade meningar som vi bar 

med oss in i projektet. Vi har förstås också andra erfarenheter som haft betydelse för detta 

projekt. En av oss har utbildning inom psykoterapi (KBT) och yrkeserfarenhet inom IT, och 

vi har båda arbetat med socialt utsatta ungdomar. Detta tror vi också påverkar hur vi ser på de 

villkor och regler som präglar forumen och är en faktor som inverkat på hur vi bearbetat 

informationen. 

 

6.2 Metodologiska överväganden 

Från början var det svårt att bestämma metod då vi inte visste hur vi skulle angripa materialet. 

Det var för oss främmande att använda oss av ett redan existerande material, där vi inte kunde 

påverka frågor eller svar (som vi har erfarenhet av att göra vid kvalitativa intervjuer). De två 

metoder som vi till slut valde mellan var kritisk diskursanalys och innehållsanalys för att de 

både används för att analysera redan skriven text, vilket det i vår studie skulle handla om. Den 

förstnämnda metoden blev aktuell mest för vi inte fann någon metodbok som beskrev 

innehållsanalys på ett tillfredsställande sätt.  
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 En annan idé som dök upp i vår handledningsgrupp, var att genomföra en experimentell 

studie där vi själva skulle publicera en fråga på de både forumen och sedan analysera det 

materialet. Det fick dock läggas ner på grund av etiska skäl.  

     Vi kom också fram till att den kritiska diskursanalysen var för svår att använda i den 

komparativa undersökningen som vi ville genomföra. Det som då återstod var då 

innehållsanalys. En av innehållsanalysens fördelar är att den passar bra när man vill jämföra 

olika åsikter eller former av samtal, så när vi hittade en bra metodbok om innehållanalys 

kände vi oss nöjda med valet. Metoden rymmer brister och begränsningar, bland annat är det 

mycket tidskrävande att sätta sig in i metoden. 

 

6.3 Forskningsansats 

När syftet är att öka kunskapen inom ett specifikt område menar Bryman att det är 

naturligt att använda en kvalitativ metod och genom en induktionsprocess dra generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer (Bryman, 2004, s.22). Vi har observerat två forum på 

nätet, ett kontrollerat (Soctanterna på nätet) och ett icke-kontrollerat (Flashback). Vi kan 

dock inte påstå att studien är helt och hållet kvalitativ eller att den har en allt igenom induktiv 

ansats.  

 För att konstruera ett kodningsschema har vi utgått från tidigare forskning, men också 

använt material och data från observationer av de båda forumen i de pilotstudier vi 

genomförde, för att utveckla kodningsschemat och göra det mer precist och detaljerat. Alla 

kategorier på övergripande nivå i kodningsschemat är kopplade till vad forskning menar kan 

leda till horsonatlitet, vertikalitet och vad som är typiskt för professionell kunskap och icke- 

professionell kunskap. Subkategoriernas nivå beskriver hur detta kommer till uttryck på de 

båda forumen. Det blir därför svårt att hävda en strikt induktiv metod, men deduktiv metod 

stämmer inte riktigt heller in på vårt tillvägagångssätt (a.a., s 23-24). Metoden närmar sig mer 

en så kallad abduktiv ansats, där vi pendlar mellan induktion och deduktion (Davidson, 2011, 

s. 24). 

Uppsatsen består av kvalitativa och kvantitativa inslag och är en komparativ studie mellan 

ett mer kontrollerat och mindre kontrollerat forum. Vi har byggt upp ett kodningsschema som 

rymmer delar som är enkla att tyda (kvantitativa) och mer öppna och svåra att tolka 

(kvalitativa). Detta kommer att beskrivas mer utförligt senare i metoden (Schreier, 2012 s. 89-

90). 
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6.4 Koppling till socialt arbete 

Internet kommer att kunna ge nya möjligheter att nå utsatta människor, eftersom internet i 

princip alltid är tillgängligt. Människor som bor väldigt långt ifrån varandra med liknade 

problem kan diskutera problem tillsamman i forum. Man ser både förändringar idag och 

tecken på att socialt arbete kommer att ha en större närvaro på internet i framtiden. Det finns 

bland annat nätvandring som är en motsvarighet till nattvandring, som riktar sig mot barn och 

unga på internet. Fryshusets nätvandrare erbjuder bland annat chatt via MSN och har en egen 

metodskrift för nätvandring. Malmö stads Soctanterna på nätet kanske bara är början på något 

som kommer att växa i framtiden. Att Stockholms stad just nu håller på att utveckla en 

plattform för socialrådgivning på nätet kan ses som ett tydligt tecken på denna utveckling, då 

andra kommuner förmodligen kommer att se Stockholm som en förebild om de själva 

utvecklar denna typ av tjänst. 

     Fukkink skriver att barn känner en större trygghet när de skriver om sina problem än när de 

pratar om dem per telefon (Fukkink & Hermanns, 2009, s. 762-764). Denna trygghet kan 

alltså underlätta för unga att diskutera hur de mår. Internethjälp är åtminstone i ett lokalt 

perspektiv ganska outforskat och där kan vår uppsats kanske fungera som intresseväckare för 

en mer omfattade forskning. 

6.5 Litteratursökning 

I samband med att vi skulle söka litteratur till studien träffade vi Johanna Löfvenius, som 

leder ett projekt för Stockholm stad som bygger upp socialrådgivningen på nätet. Hon gav oss 

tips om och skickade Löfbergs och Aspáns rapport Digitala erbjudanden (2011) till oss, 

vilken hon tillsammans med andra dokument har använt sig av i sitt arbete. Dock byggde 

rapporten delvis på sekundärkällor varför vi behövde söka upp primärkällorna. Vi använde 

oss av sökmotorerna Academic Search Premier, DiVA och ProQuest för att finna Löfbergs 

och Aspáns (2011) källor och annat material. Vi sorterade dock bort mycket av den 

internationella forskning vi fick fram eftersom vi ville ha en stark koppling till svensk 

forskning. Då vi undersökte svenska internetsidor ansåg vi att dessa var mer relevanta. 

Dessutom beskriver Karlsson (2002) i Själv med inte ensam – om självhjälpsgrupper i Sverige 

att svenskar både kan ta till sig hjälp som skapas i självhjälpsgrupper och i möten med 

professionella på ett sätt som för dem vid det tillfället lämpar sig bäst. De båda hjälpkällorna 

konkurrerar alltså inte, de kan komplettera varandra. Karlsson skriver att det finns en 

diskussion om att just denna förmåga skulle kunna kopplas ihop med en svensk eller möjligen 

nordisk kontext (Karlsson, 2002, s. 243). Det betyder att individer från andra kulturer som 
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befinner sig i ett läge där de nyttjar både kunskap från professionella och självhjälpsgrupper 

kanske skulle ta till sig hjälpen och kunskapen på ett annat sätt. Det skulle i sin tur kunna 

betyda att det finns skillnader i hur man ser på självhjälp i ett globalt perspektiv och självklart 

kan det finns många andra skillnader också utöver den tendens som Karlsson (2002) 

beskriver. Därför har vi valt att koppla tidigare forskning mer till svenska rapporter. Inom det 

område vår studie omfattar finns det inte mycket material, och därför har Löfbergs och 

Aspáns (och till viss del Karlssons) arbeten blivit centrala. 

Vi använde dessa sökord: cyberkids, internet, identity, experiences, child helpline, telephone 

support, online support, barn, digital kommunikation, internet och psykisk ohälsa. Sökningar 

genomfördes 19/4 och 9/5 2012. Rob Drew (2005) skriver i journalen Symbolic Interaction 

om barn i informationsåldern. Just den artikeln kändes så pass intressant att vi använde delar 

av den, även om det inte fanns någon svensk koppling. 

 

6.6 Urval 

Vi har valt att fokusera på unga som söker hjälp via internet. Ingen hänsyn har tagits till 

personens kön då det är en faktor som är irrelevant för studiens syfte. Vi är främst intresserade 

av skillnader mellan de undersökta forumen. Eftersom internetanvändning ökar hos unga, och 

unga är den grupp individer som är uppvuxna med internet anser vi att det är mest intressant 

och nödvändigt att undersöka den gruppen (Medierådet, 2008 s. 9-10). Internet är en mer 

naturlig del av deras liv i jämförelse med hur det är för vuxna. Som tidigare beskrivits mår 

unga sämre och sämre (Ungdomsstyrelsen, 2007 s. 58.), men idag finns också fler sätt att söka 

hjälp på. Många unga vänder sig till forum för att söka svar på sina problem. Vi har valt två 

forum och undersöker vilka möjligheter och hinder de kan innebära för unga att vända sig till 

respektive forum. Vi har valt att beskriva hur forumen fungerar genom begreppen vertikala 

och horisontella relationer, professionella och icke-professionella respondenter samt 

kontrollerat och icke-kontrollerat forum. Undersökningen fokuserar på forumen Flashback 

och Soctanterna på nätet. FLB är ett i stort sett icke-kontrollerat forum. Det finns regler 

(Bilaga 4), men det är svårt att upprätthålla dessa eftersom det publiceras så oerhört mycket 

data. Valet av det kontrollerade forumet var mycket enkelt. Malmö stad var först i Sverige 

med att öppna internetforum som ägnar sig åt att hjälpa bland annat ungdomar. Forumet är 

relativ nytt (2007) men med tanke på att det bör vara den mest utvecklade kommunala 

forumet inom området så valde vi detta.  

     Undersökningen består av 20 trådar. Tio på FLB, tio på SON. Vi behövde gå igenom 25 

trådar på SON för att finna tio som passade våra frågeställningar. Tidsintervallet mellan den 
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första och sista tråden var 2,5 år. På FLB behövde vi gå tillbaka 80 dagar i tiden för att hitta 

14 användbara trådar (250 stycken trådar totalt). Målet var att få så pass liten tidsdifferens 

som möjligt mellan forumens trådar. Därför gick vi inte längre tillbaka i tid på SON. En 

annan anledning var att SON:s forum är relativ nytt och strukturen på forumet skulle ha 

kunnat förändras eller ha uppdaterats under tiden, därför försökte vi att ta de allra nyaste 

trådarna. Sedan behövdes ytterligare trådar till piloten och det blev mycket svårt att hitta flera 

trådar. Vi blev tvungna att använda oss av personer som var under 18 år på SON för att hitta 

tillräckligt med material för piloter.  

     Valet av total 20 trådar gjordes för att materialinsamling på SON var väldigt begränsad, 

eftersom vi som vi just påpekat också behövde mycket material till piloterna. Hade vi tagit 

fler trådar från SON hade vi varit tvungna att frångå de tre kriterier som vi utgick från i 

materialinsamlingen. Vi fick ändå enligt vår mening ihop ett tillräckligt stort 

materialunderlag. När man slår samman de trådar vi använt så omfattar materialet drygt 100 

sidor text. För att göra fördelningen mellan forumen så jämn som möjligt har vi sett till att vi 

har lika många trådar från respektive forum. Detta underlättar också uträkningen av den totala 

differensen i segmenten, och de procentuella uträkningarna.  

     Med utgångspunkt i den urvalsprocess som beskrivits ovan så formulerade vi följande tre 

kriterier - som alla måste vara uppfyllda för att få ingå i kodningsschemat - utifrån vår 

problemformulering och frågeställningar: 

 

1. Hjälpsökaren skulle skriva om sig själva. 

2. I tråden skulle problemet beskrivas tydligt och vi skulle kunna tolka det beskrivna 

problemet som en psykisk ohälsa. 

3. Hjälpsökaren skulle uppge sig vara 15-25 år. 

(Samtliga i undersökningen är 16-21 år gamla. I materialinsamlingen finns det med personer 

som är under 18 år även på FLB.) 

 

Malmö stads forum har inte lika mycket data varför vi började vår insamling där. Inom 

forumet har det totalt publicerats ca två tusen inlägg och ca 50 diskussioner berör psykisk 

ohälsa. I genomsitt är det två inlägg per tråd. På Flashback har det skapats 6300 inlägg inom 

ämnet psykisk ohälsa och ofta är det många svar. Vi har sett över tusen inlägg i en tråd men 

mer vanligt är det med cirka tio svar per tråd. Alltså finns mångdubbelt med data på FLB. När 

insamlingen var klar på SON insåg vi att det behövdes en metod för att göra ett lika stort urval 

på FLB. Därför kontrollerade vi hur många trådar som publicerats inom psykisk ohälsa på 
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respektive forum per år (1140 FLB och 10 SON). På Socialtanterna fanns alltså ungefär 0,9 

procent av Flashbacks material. Så för att få lika mycket data från de bägge sajterna så gjorde 

vi ett urval på 0,9 procent av hela tidsperioden på SON (två åt halvt år) vilket då motsvarade 

ca åtta dagar på FLB. Dock kände vi att det var bättre att göra ett större urval på FLB så att 

inte tidsintervallen mellan de olika forumens trådar skulle bli för stort. Som sagt behövde vi 

använda material som gick tillbaka 2,5 år för att hitta tio inlägg på SON och att då bara gå 

igenom åtta dagar på FLB kändes för lite med tanke på den långa tidsintervallen som 

materialet på SON representerade. Vi ökade istället urvalet till att vara en tiondel så stort som 

det på Soctanterna på nätet, vilket innebar ca 90 dagar. Vi hittade många fler än tio 

användbara trådar på Flashback, och vi slumpade bort de som blev över. Vi märkte snabbt att 

de kriterier som vi ställt för materialinsamlingen inte gick att tillämpa lika lätt på FLB som på 

SON:s forum. Vi hittade bara 14 användbara inlägg av de drygt 250 inläggen på FLB. Detta 

berodde på att trådskaparen dels inte skrev hur gamla de var, dels ofta tog upp problem som 

gällde någon annan (på SON gick vi igenom knappt 30 och fann tio användbara).  

6.7 Materialinsamling och avgränsningar 

Av de fyra trådar som tidigare hade slumpats bort från FLB användes tre i de pilotstudier som 

vi gjorde innan den riktiga insamlingen. Till piloten använde vi också tre ytterligare trådar 

från SON. För att hitta ytterligare trådar där blev vi tvungna att ta med personer som var 

under 18 år. Egentligen var det tänkt att bara använda inlägg med personer som var över 18 

år, eftersom det finns en regel som förbjuder användare under 18 år på FLB. Vår grundtanke 

var dock att ha med personer som var mellan 15 och 25 år då mycket av den tidigare 

forskningen utgått från de åldrarna. På FLB skriver många att de är under 18 år och i och med 

den bristfälliga kontrollen så tas heller inte deras inlägg bort. Av de tio inlägg som är med på 

FLB är två trådskapare under 18 år. Detta gör att material mellan forumen korrelerar bra 

eftersom endast tre trådskapare från materialet på SON är under 18 år. 

 Schreier (2012) poängterade vikten av att testa kodningsschemat innan man gör den 

huvudsakliga undersökningen. En pilotstudie kan behöva göras när man känner att 

kodningsschemat har brister och är för diffust, vilket var fallet för oss. Men kodningsschemat 

förbättrades i arbetet med pilotstudierna och en fördel är att vi är två som skapat schemat och 

testat det. Vi har alltså båda kodat materialet på liknade sätt i pilotstudierna och det betyder ju 

att vi uppfattar kategorierna lika vilket innebär en ökad chans till reliabilitet (Schreier, 2012, 

s. 169). 

     Kodningsschemat (bilaga 1) är uppbyggt utifrån Schreiers definitioner av kategorier. Det 
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finns tre kriterier (ibland fyra) som måste vara uppfyllda för att man ska kunna definiera en 

kategori. Först och främst ska varje kategori ha ett namn och ett nummer. För det andra ska 

man beskriva vad kategorin betyder. Det tredje kravet är att man i förväg helst ska ha 

konkreta kategoriexempel från piloten så att man lättare kan få en förståelse för vad de olika 

kategorierna innebär. Det finns också ett fjärde kriterium, att man specificerar och gör 

detaljerade regler för kodningen när man inte vet i vilken av två (eller fler) kategorier man ska 

sortera in materialet i. 

Det kan vara så att kategorierna kan vara för lika. Detta problem har vi löst genom att göra 

en regel som bestämmer vilken kategori som har förtur i de fall då en utsaga skulle kunna 

placeras i flera kategorier. I detta stödjer vi oss på det Schreirs (2012) beskriver i Qualitative 

Content alalyses in Practice. Hon beskriver där att när man inte vet vilken av kategorierna 

som ligger närmast segmentet, så kan man välja att alltid koda denna typ av osäkra segment 

inom en kategori, en kategori som får förtur. Detta hände oss ofta när trådrespondenten 

försökte styra trådskaparen mot sitt synsätt genom att trådrespondenten såg en lösning på 

problemet. Både lösning och styrning var två kategorier vi använde oss av, men flera 

respondenter använde både lösning och styrning i sina svar och vi skapade då en regel om 

förtur för styrningen. Så när lösningen innehåll ord som var uppenbart var styrande, till 

exempel: du måste, vi råder dig att gå till psykologen så har vi valt att koda segmentet som en 

styrning. När TS ges flera möjligheter och styrningen inte blir lika uppenbar så kodades 

istället dessa respondentsvar som lösning (a.a., s. 95, 102). 

     I vår pilotstudie där vi arbetade fram kodningsschemat började vi med att var och en för 

sig segmentera samma tråd från SON, för att se om vi fick fram ungefär lika många segment 

(denna process upprepades senare med materialet på FLB).  Segmenteringsprocessen är en 

slags första grovkodning som ska förenklare den senare kodningen. Den innebär en sortering 

av materialet utifrån de frågeställningar man har, man sorterar bort irrelevant material och får 

kvar de relevanta segmenten. Det blev en differens på tolv segment mellan oss på tråden i 

SON, då en av oss såg flera delar av texten som användbara. Vi diskuterade varför det blivit 

så och kom fram till att vi måste vara mer försiktiga, att skillnad mellan segmenteringen 

kunde förklaras med att någon av oss i vissa fall kodade irrelevant data. Att uppfatta 

frågeställningen lika är absolut det viktigaste om fler personer ska koda. Målet med den andra 

piloten blev därför att få ner antalet segment och få fram ungefär lika många segment var. Det 

är bättre att missa att koda relevant data än att koda irrelevant data som relevant enligt 

Schreier (2012) och därför valde vi att minimera antalet segment hellre än att ta med för 

många. Vi försökte alltså jämna ut segmentering genom att vara mer selektiva. Under andra 
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piloten från FLB blev differensen mellan oss bara tre segment. Det är väldigt svårt att uppnå 

hundraprocentig likhet i segmenteringen. Texten kan vara svårtolkad, ibland vet man inte om 

en del/segment är användbar eller inte. Dessutom kan det vara skillnad på hur långa eller 

korta segment kodarna gör. Det finns flera olika delar som kan göra att skillnader uppstår. 

Förmodligen skulle det skilja ganska många segment om vi hade kodat om varandras delar. 

Men det viktigaste är att båda förstår frågeställningar och ungefär har samma förståelse för 

hur texten ska kunna ge svar. Dessutom kan skillnaderna vara positiva, om man ser problemet 

från olika infallsvinklar kan kodningsschemat bli fylligare. Vi kände oss nöjda med hur båda 

uppfattade texten och nästa fas av piloten kunde börja. I nästa fas gick vi in djupare i 

segmenten och kontrollerade hur vi valt att koda dem, men andra ord kontrollerade vi att vi 

tolkade kategorier på samma sätt. 

     På FLB kodade vi materialet 65,2 procent lika och på SON 68,4 procent lika. Mellan 

forumen var kodningen procentuellt sett relativt lika, men reliabiliteten var fortfarande låg. 

Schreier menar att man bör ha över 75 procent likformighet, men detta är bara ett ungefärligt 

riktmärke. Är materiellt väldigt tolkningsbart och kodningsschemat bygger på väldigt många 

kvalitativa kategorier, så kan man acceptera lägre reliabilitet än 75 procent. Men är 

kodningsschema väldigt kvantitativ och undersökningsmaterialet lätt att tyda bör materialets 

likformighet vara betydligt högre. Vi har få kategorier och en del kvantitativa delar därför 

nöjde vi oss inte med att ha en likformighet på cirka 65 procent. 

     Efter att vi diskuterat varför vi kodade olika så förtydligade vi kodningsschemat ytterligare 

med exempel från piloten (trådarna) som skulle definiera kategorier. Vi lade också till 

subkategorier i kodningsschemat som vi tyckte var intressanta för frågeställningen. Till 

exempel så insåg vi att egna erfarenheter från trådrespondenten var relevant och förde in det i 

schemat. Pilot nummer två fungerade alltså också som påfyllnad av subkategorier till 

schemat. Vi testade schemat igen och fick ett aningen sämre resultat, vi kodade materialet 61 

procent lika på FLB, 63 procent SON. Detta fick oss att tänka om en del. Vi förenklade, slog 

samman kategorier och omplacerade kategorier och försökte ta in fler exempel till 

subkategorierna som Schreier rekommenderar (a.a., s. 104). Det innebär att det blir enklare att 

koda materialet på ett mer likartat sätt, när det inte finns lika många valmöjligheter. I den 

tredje piloten som vi gjorde fick vi också ett mycket bättre resultat, 82,6 procent likvärdighet 

på Flashback och 84,1 procent på Soctanterna på nätet. Vi ansåg att vi kunde nöja oss med 

denna reliabilitet. Dock gjorde vi några små ändringar, men ansåg att de var så pass små att 

det inte behövdes en ytterligare pilot. 
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Skillnaderna i de kvalitativa delarna var störst på subkategorinivån. Alltså var 

likvärdigheten mycket stor när det gällde de överordnade kategorierna, men något mindre då 

det gällde subkategorierna. Till exempel var det relativ lätt att koda materialet som negativt 

eller positivt (överordnade kategorier), men svårare att helt likvärdigt identifiera 

subkategorierna, det vill säga på vilket sätt det var negativt eller positivt. Om en TR skriver 

Jag tror på dig skulle det kunna tolkas som uppmuntran (en subkategori) med samtidig skulle 

det också kunna passa in under en annan positiv subkategori: inge hopp. Då det gällde de 

kvantitativa delarna i kodningsschemat kodade vi dem exakt lika vilket höjde 

likvärdighetsprocenten. Några av de kvantitativa delarna innebar att räkna antalet deltagare i 

en tråd och se hur ofta någon deltagare återkom med information. Något som inte krävde 

tolkning, utan snarare noggrannhet.  

     Kodningsschemat består av tre olika dimensioner (A, B och C). Dimension A rymmer all 

information som trådrespondenten (TR) ger. Inom den dimensionen finns fyra kategorier. Den 

första innehåller svar som vi tolkat som positiva. Den andra kategorin innehåller svar som vi 

tolkat som negativa. Den tredje handlar om kunskap, här beskriver eller ger TR förslag på hur 

TS bör gå tillväga för att lösa problemet. Den fjärde kategorin kallar vi styrning, och den 

innebär att respondenten försöker få in trådskaparen på samma synsätt som sig själv. 

Dimension B är mer kvantitativ, där räknar vi antal deltagare i tråden, hur många inlägg som 

gjorts med mera. Men vi drar också slutsatser om hela tråden, vilket kommer att beskrivas 

tydligare i resultatdelen. I Dimension C kodas information om trådskaparen, vilken 

problematik denne beskriver sig ha och här ingår också problematik som denne eventuellt 

utvecklar senare i tråden. Denna dimension omfattar både kvantitativa och kvalitativa delar 

och är också precis som övriga dimensioner indelad i kategorier och subkategorier. 

     I analysen har vi först gjort en kvantifiering av samtliga segment. Därefter har vi sorterat in 

subkategorierna under begreppen vertikal eller horisontell och räknat ut en procentsats för 

respektive enhet. I analysen har vi tagit stöd av Löfbergs och Aspáns samt Karlssons och 

andra forskares arbeten för att kunna analysera och avgöra om subkategorin lutar mot 

horisontalitet eller vertikalitet. På liknande sätt har vi utgått från tidigare forskning för att 

tolka om respondentens svar kan definieras som ett professionellt hjälparbete eller ej. Då det 

gäller frågan som rör kontroll har vi i tolkningen utgått från de villkor som gäller för forumet 

(se Centrala begrepp). Därefter har vi gjort en sammankoppling och tolkat hur kontroll kan 

kopplas till vertikalitet respektive horisonalitet. Till sist har vi gjort en sammanslagning av 

subkategorier i ett diagram och gjort en slutlig tolkning. Detta kommer att förtydligas i 

analys- och resultatdelen. 
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6.8 Innehållsanalys 

En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys används som metod för att behandla och analysera 

materialet. Metoden fungerar bäst med frågeställningar som är beskrivande och målet är att 

det ska leda till djupare och bredare förståelse (Schreier, 2012, s. 42), vilket också är orsaken 

till att vi valde denna metod. Det finns oerhört stora mängder material att analysera om 

självhjälp på internet. Då det gäller de forum vi valde så var datan på SON begränsad, men på 

FLB finns det tiotusentals sidor som rör självhjälp. En fördel med innehållsanalys är att den 

avgränsar materialet så att det blir mer lätthanterligt. Allt material i texten som inte passar 

ihop med någon kategori kodas inte och mycket data försvinner därmed. På så sätt undviker 

man den förvirring som kan uppstå genom att behöva hantera en alltför stort mängd data (a.a., 

s. 4). Viktigt att tillägga är att insamlingen av material sker utifrån egna val och att tolkningar 

av materialet alltid görs. Materialet talar på så sätt tillbaka och en reflexiv insikt är i högsta 

grad väsentlig i både insamlingsprocessen och i kodningsprocessen. Med detta menas att man 

inte helt kan avskilja sina egna uppfattningar i vare sig insamlings- eller kodningsprocess; det 

går helt enkelt inte att uppnå objektivitet. Men forskaren bör göra själva forsknings- och 

tolkningsprocessen så genomskinlig och tydlig som möjligt. När man undersöker latent text, 

alltså material som är mer tolkningsbart, så kan det finnas fler “rätta” svar beroende på vad 

man är ute efter att undersöka. Det innebär att själva intressevalet för forskningen bär ett visst 

mått av subjektivitet, det är format utifrån ens egna erfarenheter och dessa erfarenheter har 

även betydelse när man tolkar (Schreier, 2012, s. 23). 

     Inom kategorierna (se tidigare förklaring kring hur kodningsschemat konstruerats) finns 

underkategorier (subkategorier) som huvudsakligen konstruerades och byggdes på i 

pilotstudien. En anledning till att subkategorier konstrueras i efterhand är just att materialet 

talar tillbaka och att man inte i förväg kan förutse allt som materialet kan ge. Men 

kodningsschemat måste vara klart innan själva undersökningen börjar och särskilt viktigt är 

detta när man är två som kodar. Annars skulle vi ha kunnat hitta olika subkategorier och detta 

skulle leda till att vi kodat materialitet olika, vilket i sin tur skulle ha inneburit lägre 

pålitlighet. Självklart måste de underkategorier som konstrueras hänga ihop med 

frågeställningen. Detta ökar djupet i undersökningen och även validiteten genom att man inte 

utestänger relevant data, vilket är en kvalitativ aspekt av metoden. Men inom den metoden 

som används här inryms såväl kvalitativa som kvantitativa delar.   

      Konstruktionen av kategorier och subkategorier i innehållsanalys är gjord med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Denna typ av undersökning är alltså en kombinerad variant 

av concept-driven (deduktiv) och data-driven (induktiv) metod. I våra pilotstudier har vi 
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samlat in information genom att observera de båda forumen för att göra kodningsschemat 

fylligare. Kodningsschemat bygger också på logiska slutsatser (concept-driven) och 

observationer (data-driven) (a.a., s. 84). Ett exempel på en logisk slutsats i studien är följande: 

När en person skriver att han/hon vill ha flera kommentarer men inte får det så är det en 

negativ avslutning. Uttrycker personen däremot att han/hon är nöjd med de svar han/hon fått, 

så innebär det en positiv avslutning. 

6.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten i en undersökning kan riskeras om kategorierna är för diffusa eller för likartade. 

Om man inte vet inom vilka kategorier materialet ska kodas in i, alltså hur det ska sorteras, så 

blir undersökningen reliabelt svag. Därför ska man utforma kategorierna noga. Men 

konstruerar man kategorierna alltför precist så blir materialet svårkodat; det passar inte in i 

någon kategori. Då riskerar man att förlora relevant material, vilket leder till att validiteten 

begränsas när material som faktisk är relevant inte används. Därför bör en pilotstudie göras 

där man testar sitt kodningsschema, vilket vi har gjort. Ett vanligt sätt inom innehållsanalys är 

att man låter en utomstående koda materialet för att säkerställa reliabiliteten. Kodar personen 

på samma sätt som man själv gjort, så är kodningsschemat utfört på ett reliabelt sätt. Dyker 

det upp tvivelaktigheter, det vill säga den utomstående kommer fram till annat än man själv 

gjort, så bör det material som detta gäller tas bort. Det är bättre att man missar att koda 

relevant data, än att irrelevant data kodas som relevant data (Schreier, 2012, s. 168, 170-171). 

När fler personer testat schemat och är överens uppnår man intern-reliabilitet (Bryman, 2008, 

s. 155). Detta har vi försökt eftersträva i utarbetandet av kodningsschemat. När man gör en 

innehållsanalys är det väldigt viktigt att vara systematisk, t ex att inte frångå de kategorier 

man valt. Om så sker, frångår man frågeställningarna eftersom kategorierna ska bygga på 

dessa. Detta kan innebära att validiteten i arbetet försvagas eller till och med förloras. Det blir 

mer objektivt om man skapar ett kodningsschema innan själva undersökningsprocessen är 

genomförd, vilket innebär att man sedan tolkar det insamlade materialet utifrån den på 

förhand konstruerade mallen. Fördelen här är att det blir lättare att säkerställa reliabilitet, 

eftersom andra forskare då kan använda kodningsschemat och kontrollera om materialet 

kodas in på samma sätt (a.a., s.34). Vi gjorde en mall som vi byggde på i piloterna och den 

slutfördes innan vi genomförde materialinsamlingen till uppsatsen. I piloten upptäckte vi 

viktigt material som kunde svara på frågeställningarna och det ledde till nya subkategorier. 

Därmed förbättrades validitet i studien eftersom mer av materialet kunde kodas in i 

subkategorier. 
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     Det går inte att generalisera utifrån den data som vi har. Vi har endast tagit del av 20 trådar 

och av den totala mängden data som finns på forumen är det endast en bråkdel. Det publiceras 

så mycket data framförallt på FLB, och de tio trådar som vi använt oss av kan därför ge en 

onyanserad bild. Vi har hittat indikationer på att det kan förhålla sig på vissa sätt, men vi 

skrapar bara på ytan. Det skulle behövas mer forskning inom området. Den tidigare forskning 

som vi hittat är heller inte tillräcklig och därför har vi inte så mycket att luta oss emot för att 

styrka resultaten i den här studien. 

 

6.10 Metod och teori kritik 

I denna del går vi först kritiskt igenom den metod vi använt, alltså innehållsanalys. Sedan 

granskar vi de teorier vi använt, alltså teorierna om vertikala och horisontella relationer samt 

professionell och icke-professionell kunskap. Vi har inte gått igenom modellen för perspektiv, 

aspekt och meningshorisont då denna använts främst som ett verktyg. 

6.10.1 Metod 

Ett problem med att tolka och förstå ett material ur ett visst perspektiv är att det blir svårare 

att få en helhet. Problemet med detta skulle ha blivit mindre om vi enbart använt en kvalitativ 

ansats och använt oss av ett stort material. Samtidigt är en sådan undersökning mycket 

tidskrävande och ryms heller inte inom ramen för en c-uppsats. Vi har därför valt bort att 

arbeta med hela texter och istället valt ut segment, alltså mindre delar av texterna, trots att 

detta då försvårar möjligheten till en helhetssyn på texter. 

     När vi generaliserar materialet tappar vi något av det unika i varje ämne. Det går inte att 

vara specifik när man försöker skapa ett generaliserbart svar. Man förlorar helt enkelt i djup 

(Schreier, 2012, s. 4-5). 

     Forumen består av mycket olika material, vilket försvårar hur man ska koda. Här måste 

man ta ett beslut hur man ska göra för att få en lika stor mängd material från båda forumen. 

Vi har valt att ha ett längre tidsintervall för det mindre kontrollerade forumet (SON). Detta 

innebär att vi inte riktigt har samma förutsättningar i datainsamlingen, men resulterar 

samtidigt i att fördelning av data blir jämnare. 

     Materialet blir inte manipulerat då det redan har skrivits i sin ”rätta” kontext där vi bara är 

osynliga aktörer och inte kan påverka det som redan skrivits. Schreier (2012) menar att 

innehållsanalys är väldigt flexibel. Forskaren har en ram och bygger upp metoden som det 

passar frågeställningarna. Men det gör samtidigt att det är väldigt viktigt att förstå ramen så 

att man inte bygger upp metoden på ett felaktigt sätt (a.a., s. 7, 24). Vi märkte att alla trådar på 
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SON var kortare, och det innebar att vi samlat in mindre material där (vilket samtidigt säger 

att man får text i svaren på FLB). Kanske skulle vi inte begränsat material till trådar med 

ämnet psykisk ohälsa utan istället fokuserat på det bredare självhjälps-begreppet. Själva 

kodningen gick fort, därför skulle materialet egentigen kunnat vara mer omfattande. Det som 

var tidskrävande var att skapa kodningsschemat. Vi hade inte mycket erfarenheter av denna 

metod, vilket innebar att vi inte visste hur lång tid alla delar skulle ta. Vi visste heller inte hur 

många kategorier som skulle kunna hanteras. Om man har fler kategorier kan man få ett 

fyllare resultat och det ger också ett tydligare helhetsintryck. Nu blev vi tvungna att stryka en 

del segment som vi inte kunde placera inom någon kategori. Hade vi haft ett bredare 

kodningsschema hade vi förmodligen kunnat innesluta dessa segment också. Men att ha ett 

större schema försvårar, kodaren måste ha fler kategorier i huvudet och ha ännu tydligare 

avgränsningar mellan kategorierna.  

     Det finns två tomma kategorier i kodningsschemat (B2 och B6) eftersom vi valde att ta 

bort dessa innan undersökningen. Att vi glömde att ändra om kategorinumren så att luckorna 

fylldes ut kan inte förklaras av annat än tidsbrist.  

 

6.10.2 Teorikritik 

 

6.10.2.1 Vertikala och horisontella relationer 

När vi har använt oss av teorin har vi gjort en stor skillnad mellan den vertikala och 

horisontella relationen under vår analys. Dock är begreppens innebörd mer nyanserade än så. 

Relationen mellan barn-vuxen karaktäriseras bland annat av att parterna från början är 

tillskrivna olika positioner. Men Montgomery (2001) menar att denna typ av vertikala inslag 

även kan förekomma i barn-barn relationen. Det överordnade barnet i den vertikala relationen 

utgår från ett tänkande som präglas av att saken (i vårt fall ämnet) antingen är rätt eller fel, 

istället för mitt synsätt och ditt synsätt (Montgomery, m.fl, 2001, s. 248). Han menar vidare 

att i den sociala interaktionen kan det förekomma en pendling mellan vertikalitet och 

horisontalitet, vilket innebär att det inte alltid är ett statiskt, utan också ett dynamiskt tillstånd 

(a.a., s. 238). Relationen mellan barn-förälder (vuxen) kan ytterligare nyansera begreppet 

vertikalitet.  I en sådan relation kan det finnas inslag av vertikalitet, utan att det för den skull 

innebär något negativt. Tvärtom kan den vertikala relationen vittna om omsorgsansvar och 

kärlek (a.a. 247). Som exemplen ovan illustrerar så är distinktionen mellan vertikalitet och 

horisonalitet inte alltid glasklar, men vi har valt att använda begreppen mer förenklat. Vi tror 

ändå att vi genom vår användning av denna teori i analysen fångat det som huvudsakligen 
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kännetecknar de undersökta forumen. Vi anser därmed också att användningen av teorin på 

detta sätt inte påverkat vår analys i någon vidare mening. 

 

6.10.2.2 Professionell och icke-professionell kunskap 

För att kunna skilja på hur kunskap förmedlas beroende på vem som är huvudsaklig 

förmedlare av densamma, har vi använt oss av Magnus Karlssons avhandling Själv men inte 

ensam – om självhjälpsgrupper i Sverige (2002). Bland annat använder vi oss av de 

kännetecken han identifierat för olika typer av kunskap. Vi har även använt oss av hans 

beskrivning av vad som sker i en grupp under en kunskapsprocess och av hur inre och yttre 

förutsättningar påverkar kunskapsbildandet. Vi har också tagit stöd i Karlssons (2002) 

definition och hans beskrivningar av hur kunskap skapas. Det huvudsakliga resultatet 

Karlsson påvisar i sin undersökning är att självhjälpsgrupper i Sverige förefaller vara ett 

komplext fenomen (Karlsson 2002, s. 252). Att hans undersökning påvisar att kontexten 

förefaller vara så viktig är en orsak till att vi väljer att använda en studie som är kopplad till 

den svenska kontexten i vilken också vår studie genomförs. 

     I vår studie har vi valt att fokusera på unga som sökt självhjälp via forum på internet. I 

avhandlingen har dock Karlsson främst undersökt självhjälpsgrupper som möts i 

“verkligheten”. Då det finns skillnader mellan möten på internet och de möten som sker 

utanför den digitala världen, kan detta ses som en brist. Vi kunde här ha använt oss av någon 

annan studie som undersökt samma eller liknande område, men det som främst finns inom 

detta fält är internationell forskning (a.a., s. 89).  Vi har valt att i så stor utsträckning som 

möjligt hålla oss till svenska studier för validitetens skull. Vi finner också andra skillnader 

mellan vår studie och Karlssons. Karlssons definition av en självhjälpsgrupp utgår från fyra 

kriterier. Dessa är att gruppen är liten, att den samlas kring ett gemensamt problem, dess 

främsta verktyg är stöd och ömsesidig hjälp och att gruppen är självstyrande (vilket innebär 

att deltagarna är där av fri vilja) (a.a., s. 55). Utgår man från dessa kriterier, så kan varken 

FLB eller SON klassificeras som fullvärdiga självhjälpsgrupper. Men FLB kan ses som en 

slags självhjälpsgrupp utifrån tre av de fyra kriterierna då det är en liten grupp, de samlas mer 

eller mindre kring ett gemensamt problem och är självstyrande. När det gäller SON, så 

uppfyller forumet kriterierna i mindre omfattning, då endast ett av de fyra kriterierna uppfylls 

(självstyrande då deltagarna är där av fri vilja). Sammantaget kan man säga att de båda 

forumen skiljer sig från självhjälpsgrupper, men att dessa ändå i mer eller mindre grad är så 

pass närliggande att de just kan kallas grupper som liknar självhjälpsgrupper. Det kan stödjas 
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av att det ofta finns självhjälpgruppsinslag också i andra grupper än självhjälpsgrupper (a.a., 

s.247).  

     I Karlssons undersökning av självhjälpsgrupperna så behandlades olika typer av 

problematik. Det handlade bland annat om missbruks-, sjukdoms- och sorgeproblem samt om 

mer specifika problem som migrän. Alla dessa har som gemensam kärna att det är någon typ 

av ohälsa oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk sådan. I den bemärkelsen ser vi 

ingen skillnad då våra undersökta forums främsta syfte (inom de diskussionsgrupper vi valt) 

var att diskutera men också hjälpa trådskaparna. Däremot kan det vara en skillnad i hur pass 

engagerade deltagarna varit i det ämne som behandlats. När det gäller självhjälpsgrupperna så 

har deltagarna främst samlats för att de har ett gemensamt problem som de kan ge och få hjälp 

med. Men när det gäller de två undersökta forumen så är det svårt att veta hur pass mycket de 

som agerade trådrespondenter själva haft eller har problem som kretsar runt det diskuterade 

ämnet. Vi utgick från att de flesta av dem som var med i diskussionen också själva i mer eller 

mindre utsträckning var berörda av det problem som diskuterades. Vi tror därför inte att detta 

haft en så stor påverkan eller att våra slutsatser skulle sett helt annorlunda ut om vi använt oss 

av en annan definition. 

 

6.11 Etiska överväganden 

All information vi har tagit del av är tillgänglig att läsa för allmänheten och är inte på något 

sätt konfidentiellt. Det finns inte mycket riktlinje för forskning som använder om material 

från nätet, mycket är både godtyckligt och tolkningsbart (Löfberg & Aspán, 2011, s 20). Det 

går likafullt inte att komma ifrån att materialet vi använder oss av är av känslig karaktär, 

samtycke från informanterna skulle varit önskvärd. Men vi har samtidigt ingen möjlighet att få 

ett samtyckte från personerna som vi samlat in information om, eftersom all insamlad 

information rör anonyma användare i en digital värld, som vi inte har någon kontakt med och 

inte vet vilka de är. Detta innebär i sin tur att vi inte kan informera om deras medverkan i 

uppsatsen eller förhålla oss till konfidentialitetskravet då vi inte har några direkta uppgifter 

om personerna. Detta betyder att tre av de etiska huvudkraven inte kan genomföras eftersom 

vi inte vet vilka de medverkande är och heller inte har eller haft någon kontakt med dem. 

(Vetenskapsrådet 2003, s. 7, 9, 12). Däremot har vi ett ansvar för hur vi nyttjar materialet. 

Hur man som forskare får nyttja sitt material finns också beskrivet i de forskningsetiska 

principerna (a.a., s. 14). Forskaren har ett ansvar över materialet, att det inte sprids eller 

nyttjas så att informanternas identiteter röjs. Citat från trådskapare och respondenter som 

används som exempel har därför omarbetats på ett sätt som inte förändrar innehållet, men som 
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innebär att information inte går att spåra till en viss användare. För även om användarna är 

anonyma är det tänkbart att dessa har skrivit sitt namn eller information om sig själv i någon 

annan tråd, och att det därför i sin tur går att koppla ihop så att användarens identitet avslöjas. 

Citat kommer inte heller att hänvisas till en användare utan istället till en hel tråd.  Till stor del 

har informationen som används i arbetet omarbetats till siffror i tabeller och det är dessa vi 

utgår ifrån i våra analyser. Det bör poängteras att vi inte är intresserade av individers 

uppfattning om ett visst tema eller ämne. Vi är bara intresserade av allmänna uppfattningar 

och skillnader och likheter mellan hur samtal förs på de olika forumen. Därför kommer inte 

några individer att lämnas ut, eftersom vi valt att fokusera på att skönja mönster.  

 

DEL 3 

 

7. Resultat 

7.1 Svar från respondenter 

Totalt var materialmängden större från Flashback. Antalet segment blev drygt dubbelt så 

många därifrån, 481 jämfört med Soctanterna på nätet 209 inom dimension A. I tabellen 

nedan visar procenten hur stor del segmenten från subkategorin är i förhållande till hela 

dimensionens segment. Vi undersökte tio trådar från varje forum, per tråd blev det alltså 48,1 

segment från Flashback och 20,9 från Soctanterna på nätet. Några kategorier har vi inte fått 

användning av i analysen. Dessa var frågans längd, avslutning och huvud fråga. 

 

Tabell 3. Dimension A 

Dimension A - Svar från respondenter               

  
  FLB   

 

  SON   

Kod: Subkategorier: Procent:   Segment:   Procent:   Segment: 

A.1.1 HUMOR 1,9% 

 

9 

 

0,0% 

 

0 

A.1.2 NORMALISERING 1,9% 

 

9 

 

1,4% 

 

3 

A.1.3 UPPMUNTRAN 9,8% 

 

47 

 

12,0% 

 

25 

A.1.4 INTRESSE 5,8% 

 

28 

 

4,8% 

 

10 

A.1.5 INGE HOPP 5,4% 

 

26 

 

1,9% 

 

4 

A.1.6 IGENKÄNNANDE 8,3% 

 

40 

 

0,0% 

 

0 

A.1.7 EMPATI 3,5% 

 

17 

 

11,5% 

 

24 

A.1.8 SPEGLING 0,4% 

 

2 

 

6,2% 

 

13 

A.2.1 IFRÅGASÄTTANDE 2,5% 

 

12 

 

0,0% 

 

0 

A.2.2 FÖRLÖJLIGANDE 2,7% 

 

13 

 

0,0% 

 

0 

A.2.3 AVVISANDE 0,8% 

 

4 

 

0,0% 

 

0 

A.2.4 PRATAR OM SIG SJÄLV 11,2% 

 

54 

 

0,0% 

 

0 

A.3.1 LÖSNING 15,0% 

 

72 

 

8,1% 

 

17 

A.3.2 KUNSKAPSFÖRANKRING 1,7% 

 

8 

 

0,0% 

 

0 
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A.3.3 EGEN ERFARENHET 9,6% 

 

46 

 

0,0% 

 

0 

A.3.4 EGEN KUNSKAP 11,0% 

 

53 

 

0,5% 

 

1 

A.3.5 KONKRET ÅTGÄRD 0,2% 

 

1 

 

20,1% 

 

42 

A.3.6 LAGKUNSKAP 0,2% 

 

1 

 

4,3% 

 

9 

A.3.7 YRKESKUNSKAP 0,2% 

 

1 

 

21,5% 

 

45 

A.4.1 PROFESSIONELL LÖSNING 5,6% 

 

27 

 

2,4% 

 

5 

A.4.2 PRIVAT LÖSNING 2,3%   11   5,3%   11 

 

Den första kategorin rör den positiva responsen (A.1) som trådskaparen har mottagit från de 

två olika forumen. Vi har delat upp den i åtta olika subkategorier. 

Den första subkategorin (A.1.1) humor gick inte att finna på SON:s trådar medan segment om 

humor kodades nio gånger från de tio undersökta trådarna på FLB. Generaliseras siffran ska 

humor brukas i 90 procent av trådarna. 

     Den andra subkategorin normalisering (A.1.2) fann vi på båda forumen, tre gånger på 

SON och nio gånger på FLB. 75 procent av all normalisering infaller alltså på FLB om man 

jämför antalet segment mellan subkategorierna. 

     Uppmuntran (A.1.3) är betydligt mer frekvent förekommande på de båda forumen, 25 

kodningar från SON och 49 kodningar från FLB. Utgår vi från antal kodningar om 

uppmuntran i förhållande till den totala mängden segment inom dimensionen på respektive 

forum, uppmuntrar man oftare på SON. 12 procent av segmenten på SON är uppmuntrade 

jämfört med 9,8 procent av FLB:s segment. Både på Flashback och Socialtanterna på nätet 

uppmuntrar man genom att bekräfta: ”Trevligt att höra att du känner dig bättre” (FBL) och på 

SON: ”Jättebra att du börjat titta på problemet”. Ett ytterligare exempel från SON: ”Väldigt 

positivt att du har vänner”. 

     A.1.4 handlar om att respondenten har visat intresse. Ofta visas intresse på detta sätt hos 

SON: ”Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig”. På FLB var det vanligare att 

respondenterna visade intresse såhär: ”Hur många har du umgåtts med? Alltså regelbundet?”. 

Procentuellt visade trådskaparen på båda forumen intresse ungefär lika ofta. Men på FLB är 

antalet segment som är kopplat till intresse betydligt fler. 

     Nästa subkategori (A.1.5) beskriver när respondenten försöker inge hopp (vi har tolkat 

hopp som att man ger TS en framtidstro). Det här svaret förekom på FLB: ”Det jag menar är 

att inte sluta kämpa, känner du att du inte får hjälp byt psykolog[…] någon gång kommer din 

socialfobi att släppa, med hjälp av en psykolog får man lite perspektiv”. Denna positiva 

subkategori var mycket mer frekvent på FLB, både procentuellt och antalsmässigt. 

     Subkategorin igenkänning (A.1.6) påträffades fyra gånger per tråd på FLB men hittades 

inte alls på SON. 
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     Den sjunde subkategorin empati (A.1.7) är den första subkategorin som de professionella 

på SON använde mer frekvent än FLB:s respondenter. Då det gäller denna kategori får SON 

en representation som omfattar 8 procentenheter mer än FLB:s. 

     Nästa kategori spegling (A.1.8) var ytterst ovanlig på FLB men relativt vanlig på SON, där 

genomsnittet per tråd var 1,3 speglingar. På SON började man ofta med en spegling troligen 

för att visa att man förstår trådskaparen: ”Du säger att du mår dåligt och vill söka hjälp”. Eller 

för att förtydlig hur situationen ser ut för trådskaparen: ”Som du själv skriver säger du att du 

inte har någon ekonomi till att flytta”. 

     Kategori (A.2) omfattar yttranden som uppfattas som negativa. Ingen av de negativa 

yttrandena hittades på SON, däremot kodades en del sådana på FLB. Ifrågasättande (A.2.1), 

förlöjligande (A.2.2) och avvisande (A.2.3) förekom inte ofta. Framförallt avvisande var 

ovanligt, endast fyra fall hittades, det vill säga 0,4 gånger per tråd. Det här visas mer utförligt 

i tabellen. Så här svarade en av respondenterna: ”Ha, ha första tjejen?” i ett av segmenten som 

vi kodade, vilket vi tolkade som förlöjligande. Den vanligast förekommande subkategorin i 

den negativa kategorin var prata om sig själv (A.2.4). Detta tolkade vi som negativt eftersom 

detta tar bort fokus från frågeställaren och dennes funderingar. Här följer ett exempel på när 

respondenten flyttar fokus från ämnet till sig själv och inte svarar på TS fråga: ”Jag stiger upp 

på morgonen för att jag vet att jag trots allt är grymt nöjd med att veta att en tro på livet är på 

väg, och eftersom jag trots allt lever ett grymt tillfredställande liv". Hela 54 gånger kodades 

denna kategori, 11,2 procent av alla segment på FLB. 

     Den tredje kategorin rymmer och förmedlar kunskap, från personlig till professionell, egna 

erfarenheter och igenkännande beteende. Kategorin rymmer också lagrum och direkt 

kunskap, exempelvis en länk eller ett telefonnummer. Kunskapen skall vara förknippad med 

en eventuell lösning på problemet som trådskaparen (TS) har. 

     Den första subkategorin lösning (A.3.1) är enkla snabba lösningar som oftast inte är 

speciellt genomtänkta. Ett exempel från SON lyder så här: “Det är bra att prata med en vän 

det kan också vara bra att prata med en vuxen”. Och ytterligare ett som är från FLB lyder: 

”Kasta saker, gå ut och vråla”. Denna typ av subkategori var ungefär fem gånger så vanlig på 

FLB, 72 segment från FLB respektive 17 segment från SON kodades. Totalt bestod 14,9 

procent av alla segment på Flashback av lösningar jämfört med 8,1 procent på Soctanterna på 

nätet. Den procentuella skillnaden är inte alls lika stor, vilket belyser faktumet att det är stor 

skillnad i antal segment. 

     Nästa subkategori är kopplad till evidens (A.3.2). Vi kontrollerade informationen som 

kunde innehålla evidens. Om information påträffades på sidor som vårdguiden eller någon 
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annan relativt erkänd kunskapshemsida inom området antog vi att information byggde på 

evidens. Denna subkategori har bara kodats från FLB eftersom all kunskap som har kunnat 

innehålla evidens från SON har kodats som yrkeskunskap. På Flashback skriver en TS så här: 

“Träning, bra matvanor och regelbunden sömn förbättrar förutsättningar för att komma ur 

depressionen”. Vi hittade 8 fall som innehöll evidens, alltså 0,8 gånger per tråd. 

Yrkeskunskapen på SON var mycket vanligare, hela 45 kodningar, vilket innebär en 

procentsats på 21,5 av segmenten. Vi upptäckte också ett segment med yrkeskunskap på 

Flashback där personen utgav sig för att vara professionell. Därför kodades segmentet i denna 

kategori istället för A.3.2 (evidens). Sammantaget får denna subkategori ett stort övertag på 

SON. Egen erfarenhet (A.3.3) fann vi bara på FLB, den subkategorin innehöll 46 segment 

vilket motsvarar 9,7 procent. Här har respondenten haft eller har samma problem som den 

hjälpsökande och beskriver sin egen erfarenhet och hur han/hon har gjort för att dämpa eller 

lösa detta problem. Konkreta lösningar är en stor del av alla segment på SON. Hela 20,1 

procent är kopplade till den subkategorin medan den endast kodades en gång, vilket motsvarar 

0,2 procent, på FLB. Kunskap kopplad till lag var också mer frekvent förkommande på SON, 

men denna typ av kunskap var inte speciellt vanlig på något av de två forumen, 9 från SON 

respektive 1 segment från FLB. 

     Den fjärde kategorin styrning handlar om när respondenten försöker styra in trådskaparen 

(TS) till sitt eget synsätt. Denna kategori har vi identifierat genom att leta efter starka ord (ord 

som förpliktar) som du måste, du gör bäst i att, enda utvägen för dig är. Styrningarna har 

varit starka eller svaga men har ändå kodats inom samma subkategori för att förenkla 

kodningen. Denna subkategori har vi delat upp utifrån i vilken riktning respondenterna styr, 

om man styr mot en professionell lösning eller mot någon annan typ av lösning. Alla 

subkategorier inom denna dimension är alltså kopplade till någon form av lösning. 

     A.4.1 styrning kopplad till professionell lösning kodas fler gånger från FLB och är 

procentuellt sett drygt dubbelt så stor på detta forum jämfört med kodningen från SON. 

Styrning kopplad till egen lösning är lika vanlig på de båda forumen och har därmed en högre 

procentsats på SON. 

 

7.2 Övergripande resultat av Dimension A 

Den första kategorin (positiv respons) är i princip lika stor procentuellt på de båda forumen, 

37,8 procent av alla segment på SON och 37 procent av segmenten på FLB. Flashback har 

dock större antal segment och har segmenten mer utspridda, alla kategorier kunde kodas. På 

SON kodas 6 av 8 kategorier. De mest använda subkategorier på SON var empati och 
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uppmuntran. På FBL förekom också uppmuntran i hög grad, men en stor skillnad på FLB var 

att den näst vanligaste subkategorin var igenkänning som inte förekom alls på SON. De enda 

subkategorierna som SON hade fler segment inom var empati och spegling. 

     Nästa kategori som rör negativ respons har vi endast funnits på Flashback, knappt 20 

procent av alla segment inom dimensionen består kategorin av. Mer än hälften är kodad i 2.4, 

”pratar om sig själv”, vilket vi inte enbart uppfattar som negativt. Övriga kategorier inom 

dimensionen uppfattar vi som mer negativa och dessa var inte speciellt vanliga. 

     SON väljer att lägga ett stort fokus på kunskap, drygt hälften av alla segment kodades 

inom den kategorin. Den kategorin är också procentuellt störst på FLB, knappt 40 procent. 

Trots det procentuella underläget så har FLB fler segment inom denna kategori. Alla 

subkategorier har kodats på FLB medan 1 subkategori återigen saknas på SON. Två 

subkategorier (A.3.5 och A.3.7) är överlägset störst på SON medan det är en lite mer jämn 

fördelning mellan subkategorierna på FLB. Totalt sett finns det fler segment på FLB och det 

innebär att fler svar ges. 

 

7.3 Dimension B  

Denna dimension rymmer båda kvalitativa och kvantitativa kategorier. Där segmenten 

omsluter hela tråden kan kategorin endast kodas en gång. Dessa kategorier är röd tråd, 

avslutning och trådens ansats. 

 

Tabell 4. Dimension B 

Dimension B - Kvalitativa och kvantitativa kategorier       

  

FLB 

 

SON 

Kod: Subkategorier: Segment:   Segment: 

B.1 FRÅGANS LÄNGD 0 

 

0 

B.3 ANTAL DELTAGARE 105 

 

20 

B.4.1 RÖD TRÅD – FINNS 6 

 

8 

B.4.2 RÖD TRÅD – FINNS INTE 4 

 

2 

B.5.1 AVSLUTNING – NEGATIV 2 

 

0 

B.5.2 AVSLUTNING – POSITIV 3 

 

0 

B.5.3 AVSLUTNING – NEUTRAL 5 

 

10 

B.7.1 PERSONLIGT ENGAGEMANG – EFTER INLÄGG 5 

 

0 

B.7.2 PERSONLIGT ENGAGEMANG – MULTIPLA INLÄGG 49 

 

0 

B.8 KÄNSLOSYMBOLER 92 

 

0 

B.9.1 ANSATS – PERSONLIG 10 

 

1 

B.9.1 ANSATS – FORMELL 0   9 

 

De kvantitativa kategorierna är bestående av deltagare (B.3), engagemang (B.7) samt 

känslosymboler (B.8). I B.3 så räknade vi endast hur många personer som gjorde inlägg i 
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tråden. Vi valde att inkludera TS som deltagare. B.7 var uppdelad i två subkategorier, ena där 

respondenten korrigerar inlägget eller lägger till information (B.7.1) och där respondenten gör 

ett nytt inlägg (B.7.2). Här räknade vi endast hur ofta respondenten ändrade eller återkom med 

information. Känslosymboler, har vi också bara räknat, inte tolkat vilken känslosymbol det är 

eller vilken betydelse den har (För att vi inte alltid vet vad personen menar eller ens vet vad 

alla känslosymboler betyder). Tidigare forskning visar på att sådana underlättar förståelsen 

(Löfberg & Aspán, 2011 s. 93). 

     De kvalitativa kategorierna är röd tråd (B.4), Anslutning (B.5) och personlig eller formell 

ansats (B.9). De här kategorierna skiljer sig ändå från Dimension A, då alla dessa bygger på 

ett helhetsintryck. I B.4 så analyserade vi om respondenterna svarar på TS frågor. Med det 

menar vi att den röda tråden bryts när respondenten går ifrån TS syfte med densamma. 

Exempel på detta kan vara att respondenter börjat diskutera med varandra istället för med TS 

och i andra fall att respondenten ställer frågor om sina egna problem. I B.9 har vi analyserat 

varje inlägg utifrån om ansatsen är personlig eller formell. Detta gjordes genom att analysera 

varje inlägg för sig, inlägget segmenterades som personligt eller formellt. Efter det räknade vi 

vilken av de två ansatserna som fick flest antal och i den slutliga kodningen blev tråden 

formell eller personlig. Vi sammansatte flera segment till ett, tråden kunde antingen bli 

personlig eller formell. Den sista kategorin B.5 som rör avslutning är uppdelad i 3 

subkategorier: en positiv, en negativ och en neutral. En negativ avslutning på FLB kunde 

uttryckas så här: TS skriver: ”finns det några fler förslag på hur jag bör gå tillväga?”. Här 

slutar tråden abrupt, TS får ingen respons vilket vi tolkar som en negativ avslutning. Om TS 

uttryckligen är nöjd med svaren så kodas det positivt.  Om vi inte ser tydliga positiva eller 

negativa tendenser så kodas subkategorin neutralt.  

 

7.4 Övergripande resultat 

Segmentmässigt så består Flashback av dryg fem gånger så mycket material. Det är tre 

kategorier som skapar denna olikhet i mängden material. I B.3 är det 20 deltagare på SON och 

105 deltagare på FLB, en skillnad på drygt 80 procent. B.8 har också segmenteras ofta, 92 

kodningar på FLB, kodningar på SON. B.7.2 (personligt engagemang) har kodats 49 gånger 

på FLB, 0 gånger på SON eftersom tråden slutat efter att en respondent svarat. Det personliga 

engagemanget består delvis av att en respondent återkommer med information vilket förklarar 

skillnaden i denna kategori. De resterade kategorierna är likformiga segmentmässigt, vilket är 

logiskt eftersom kategorin bara har kunnat kodas en gång per tråd. Dock är subkategorierna 

fyllda annorlunda. B.4.1 har kodas fler gånger på SON (8, 6), alltså har den röda tråden hållits 
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oftare där. Det betyder i sin tur att den röda tråden oftare brutits på Flashback. I alla trådar är 

avslutningen neutral på SON vilket gäller för hälften av trådarna på FLB. I tre av trådarna där 

är avslutningen positiv och två gånger är den negativ. Kategorin ansats är uppdelad i två 

subkategorier, personlig och formell. I nio av tio fall så har ansatsen varit formell på SON. 

Resultatet är polärt motsatt på FLB, där alla trådar kodats inom kategorin personlig. 

 

 

7.5 Dimension C - Trådskrivarens frågor och respons 

Den sista kategorin beskriver den hjälpsökandes fråga/frågor samt eventuella respons på svar. 

 

Tabell 5. Dimension C 

Dimension C - Trådskrivarens frågor och respons       

  

FLB 

 

SON 

Kod: Subkategorier: Segment:   Segment: 

C.1 ÅTERKOMMER MED MER INFORMATION 43 

 

0 

C.2.1 RESPONS PÅ SVAR – DISKVALIFICERANDE 12 

 

0 

C.2.2 RESPONS PÅ SVAR – GODKÄNNANDE 24 

 

0 

C.3 INTRESSE AV SVARAREN 6 

 
0 

C.4.1 PROBLEMATIK – UPPLEVD OHÄLSA 13 

 

14 

C.4.2 PROBLEMATIK – MEDICINS/DIAGNOSTICERAD OHÄLSA 15 

 

6 

C.5 HUVUDFRÅGA/OR 21 

 

20 

C.6 NY FRÅGA 11   0 

 

Den första subkategorin C.1 har kodats om TS återkommer med information som beskriver 

den psykiska ohälsan. Respons på svar (C.2) blev uppdelade i två subkategorier, 

diskvalificerande (C.2.1) respektive godkännande (C.2.2). Så här kunde godkännande 

utryckas på FLB: ”Kommer att fundera på det. Skönt med genomtänkt respons” och 

diskvalificerande: ”Nej det skulle inte, aldrig gå, har inte tiden som krävs” Nästa kategori C.3 

rubriceras som TS intresse av respondenten och har kodats om TS skriver en direkt fråga till 

en respondent. Du kanske också skulle behöva söka upp en psykolog, det fungerar ju för 

mig”. Ett annat exempel: ”Hur vet du det? Jobbar du inom psykvården?”.  

     Kategori C.4 använde vi oss av för att beskriva vilken form av psykisk ohälsa TS har. 

Denna kategori är också uppdelad i två subkategorier: upplevd ohälsa och 

medicinskt/diagnosticerad ohälsa. Är den kodad som det sistnämnda så har den hittats i 

Psykologlexikonet (Egidius, 2005). Har inte benämningen hittats där så kodade vi det 

beskrivna som upplevd ohälsa. I en av trådarna så beskrev TS sitt problem så här: ”Jag mår 

dåligt”, vilket är ett exempel på ett av de segment som kodas som upplevd ohälsa. 

Beskrivningen gick inte att koppla till lexikonet. 
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     Nästa kategori rör på vilket sätt man vill ha hjälp med sitt problem. Så här kunde det låta 

på FLB: ”Hej. Jag behöver bara prata av mig”. I ett annat fall sökte personen mer vägledning 

på FLB: ”Hur gör ni, hur skulle ni ha gjort?”. På SON var frågorna ofta mer slutna: ”Vilken 

hjälp kan jag få?”, ”Behöver föräldrar få veta? Sista kategorin kodades om den hjälpsökande 

också frågade något nytt senare i tråden, till exempel: ” Känner mig även deprimerad, någon 

som har bra tips hur man kan komma ur det? 

 

7.6 Övergripande resultat i dimension C 

Inom denna dimension är det väldigt stora skillnader mellan de två forumen. I SON har vi 

bara kunnat koda två av det sex kategorierna. Detta beror på att TS aldrig återkommit med 

information eller nya frågor (tråden stängs inte efter att SON har svarat, i fall som inte är med 

i undersökningen har flera inlägg förekommit). Om vi jämför de kategorier som faktisk båda 

har några segment i så ser vi skillnader men även likheter. Ungefär lika många segment har 

kodats, 49 respektive 40 (18 procent fler på FLB). Men det är vanligare på FLB att TS 

beskriver den psykiska ohälsan med en diagnos, det är drygt dubbelt så vanligt att den 

medicinska/diagnostiserade subkategorin kodats. När det gäller C.5 som rör den 

hjälpsökandes fråga/frågor så var det väldigt jämt. I genomsnitt har varje TS ställt två frågor 

var, endast en mer fråga har kodats på FLB (20, 21). 

     De resterande kategorierna går bara att dokumentera på FLB. Responsen (C.2) som TS ger 

är båda negativ och positiv, men dubbel så ofta godkänner TS trådrespondentens inlägg. Sex 

segment hittades då TS var intresserad av respondenten och ställde en fråga riktad till denne. 

Det var dessa subkategorier som kodats minst antal gånger på FLB. Inte heller speciellt 

många segment inom kategorin som gällde nya frågor segmenterades. Endast 11 segment 

förekom, det vill säga 7,5 procent. Absolut vanligast var att respondenten återkom med 

information. Hela 43 segment förekom, cirka 30 procent av alla segment. 

 

8. Resultatanalys 

 

I detta avsnitt presenteras tolkningen av resultatet från vår innehållsanalys. För att tolka 

empirin har vi använt oss av två teorier samt en modell som tidigare är beskrivna under 

kapitlet teoretisk ram. Med frågeställningen som rubrik presenterar vi först en 

sammanfattning av vilka data vi använt i analysen och hur vi brukat dessa. Sedan redogör vi 

våra slutsatser och avslutar med en kortare sammanfattning. Vi kommer att förtydliga våra 
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resultat genom användning av cirkel- och stapeldiagram för att göra det hela mer tillgängligt 

och konkret. I analysen använder vi oss av resultatet som vi har presenteras i tabellerna och i 

den löpande texten i resultatdelen. Vi har sorterat in kategorier och subkategorier i de mer 

övergripande begreppen vertikalitet och horisontalitet som hämtats från socialpsykologin, 

dessutom, med hänvisning till Karlsson (2002), inslag av professionalitet och icke-

professionalitet.  

8.1 På vilket sätt skiljer sig forumen beträffande möjligheten till 

samhörighet mellan deltagarna? 

Alla 21 subkategorier i Dimension A hade inslag av antingen vertikala och horisontella 

faktorer och alla subkategorier kodades på FLB (Fig. 4). De subkategorier på SON som 

innehöll noll procent valde vi att inte ta med i analysen, därför fanns det endast 13 användbara 

kategorier på det forumet (Fig. 5). De kategorier som passade in på både vertikal och 

horisontell relation valde vi att koda in som en korsning av dessa som vi helt enkelt kallade 

vertikal-horisontell relation. Dimension A är till stor del den dimension som visar på 

horisontalitet eller vertikalitet, men några få delar av dimension B och C kommer att användas 

i analysen. 

 

Fig. 4 – Horisontalitet och vertikalitet på FLB 

 

Grön färg representerar horisontalitet, röd vertikalitet och blå horisontalitet-vertikalitet. 
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Fig. 5 – Horisontalitet och vertikalitet på SON 

 

Grön färg representerar horisontalitet, röd vertikalitet och blå horisontalitet-vertikalitet. OBS! De subkategorier 

som saknar färg är sådana som har noll procent, och därmed inte tagits med i analysen. 

 

8.1.1 Vertikalitet 

Inom den vertikala relationen hittade vi totalt nio subkategorier i dimension A (svar från 

respondenten). Dessa var ifrågasättande, förlöjligande, avvisande, professionell lösning, privat 

lösning, kunskapsförankring, konkret åtgärd, lagkunskap och yrkeskunskap. För att kunna 

dela in begreppen under den vertikala relationen så började vi med att utifrån våra definitioner 

i kodningsschemat, tidigare forskning och litteratur avgöra vilket begrepp som passade bäst 

inom relationen. Vi lutade oss mot tidigare forskning, till exempel fann vi i boken om 

samtalsmetodik vilken betydelse spegling kan ha i ett samtal med klienter (Nelson-Jones, 

2005). Vi ställde sedan resultatet från vår uppdelning mot modellen för perspektiv, aspekt och 

meningshorisont (Montgomery, m.fl., 2001, s. 236-252). Inom styrning (både professionell 

och privat) relaterade vi exempelvis till det Löfbergs och Aspáns forskning visat, att en 

hänvisning till en annan insats kan bryta den horisontella relationen (Löfberg & Aspán, 2011, 

s. 70-71) och att det därmed finns en stor risk att relationen övergår till en vertikal relation. Ett 

annat exempel är avvisandet som vi valde att koppla ihop med att samtalsämnet präglas av ett 

rätt-eller-fel-tänkande vilket är en av de faktorer som är utmärkande för den vertikala 

relationen (Montgomery, m.fl., 2001, s. 248). 
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8.1.2 SON 

På fem av dessa nio subkategorier (fig. 5) hittade vi inslag av vertikalitet. Trots att SON 

innehöll färre subkategorier med vertikalitet än på FLB så blev det totala procentsatsen 53,6 

procent (fig. 6). Det är till stor del subkategorierna konkret åtgärd och yrkeskunskap som 

leder till att den vertikala relationen blir så stor. De två kategorierna tillsammans står för 40 

procent av all vertikalitet. Vertikal-horisontell relation bestod av två subkategorier lösning 

och egen kunskap, procentsatsen blev 8,6 och lösning var den mycket större av 

subkategorierna. 

 

Fig. 6 – Vertikalitet på SON 

 

 

 

8.1.3 FLB 

Alla nio subkategorier (fig. 4) som hade inslag av vertikalitet fann vi på FLB. Den 

sammanlagda summan blev 16,2 procent (fig. 7). På FLB är den vanligaste subkategorin 

styrning med underkategorin professionell lösning. Styrningen bestod av 5,6 procent av allt 

kodat material inom dimension, ingen de vertikala subkategorierna förekom speciellt ofta. På 

FLB är vertikaliteten mycket mer utspridd. De ryms fler kategorier men i mindre och jämnare 

antal procentuellt sätt. Den vertikal-horisontella relationen innehöll 3 subkategorier och var 

procentuellt större; 37,2 procent. Här ser vi också en relativt jämn fördelning, den minsta 
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kategorin egen kunskap är på 11 procent och den största lösning 15 procent. 

Slår vi samman de vertikala med vertikala-horisontella subkategorierna så motsvarar det 53,4 

procent av den totala procentsatsen, alltså mindre än SON:s sammanlagda vertikala 

procentsats. Viktigt att tillägga är att den vertikala-horisontella subkategorierna lika gärna kan 

vara horisontella som vertikala. 

 

Fig. 7 – Vertikalitet på FLB 

 

 

 

 

8.1.4 Övrig vertikalitet i dimensionerna B och C 

Inom dimension B och C så finns det också material som kan tolkas som vertikalt respektive 

horisontellt. Detta går inte kvantifiera och tolka på samma sätt då en del subkategorier 

beskrivits på ett övergripande plan, där ett segment motsvarar en hel tråd. Andra 

subkategorier har vi kodad in det TS skrivit och inte enbart kodat material om TR. Detta 

skulle ha blivit för komplicerat att koppla ihop materialet om TS med det kodade materialet 

av TR. Värdet i cirkeldiagrammen skulle tappa koherens, med tanke på segmentens olika 

betydelser. 

     I dimension B har vi kodat ansatsen i tråden, där den antigen är formell eller personlig. 

Den formella ansatsen menar vi leder till vertikalitet, då det är svårare att bygga upp en 

horisontell relation då man som professionell utifrån sin yrkesroll ofta ser på ämnet ur ett 
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annat perspektiv och därmed en annan del av meningshorisonten. Detta innebär att man som 

TS har svårare att identifiera sig med TR. Formalitet medför ett distanstagande där den ena 

parten diskuterat ämnet med personen, istället för att vända sig direkt till individen 

(Montgomery, m.fl., 2001, s. 247). Nio av de tio trådarna på SON uppfattade vi som formella, 

ingen av trådarna på FLB kodades som formella. Detta är en stor skillnad, där SON är mer 

vertikalt. 

     Dimension C består av material där TS återkommer med information. I dimensionen har vi 

tolkat en subkategori som vi ansåg bidrar till en vertikal relation. När TS diskvalificerar det 

TR skriver så är det ett bevis på att samförståndet är bristfälligt. TS diskvalificerar endast på 

FLB och det förekommer drygt en gång per tråd (12 totalt gånger). Här är FLB mer vertikalt. 

8.2 Horisontalitet 

I den horisontella relationen fann vi totalt nio subkategorier. De kategorier som passade inom 

denna relation var humor igenkännande, empati, spegling, pratar om sig själv. Men också de 

vi fann i den horisontell-vertikala faktorn, som var, enkel lösning, egen kunskap och egen 

erfarenhet. Empati kopplade vi exempelvis ihop med horisontalitet då den inlevelseförmåga 

som TR förmedlar också kan ha betydelse för TS såsom att denna blivit rätt förstådd, 

godtagen som person, vilket kan lätta plågan och känslor av ensamhet (Gordon, 2004, s. 125, 

128.). Detta stämmer överens med en av de kännetecken som präglar den horisontella 

relationen, då den genom att förmedla empati kan uppstå upplevelser av gemenskap. Vidare 

kopplade vi ihop igenkännande med det som tidigare forskning visat, att när TR ger uttryck 

för igenkänning så ökar samhörigheten (Löfberg & Aspán, 2011, s. 61-62). På samma sätt 

kopplade vi ihop resterande subkategorier med det vi fann i vår empiri. Här nedan redovisar 

vi resultatet vår analys av horisontalitet. 

 

8 2.1 SON 

Av de sammanlagt 21 kategorier inom dimension A tolkades sex subkategorier (fig. 5) som 

horisontella, 37,8 procent av dimensionen A är horisontell (Fig. 8). De största subkategorierna 

var uppmuntran (12 %) och empati (11,5 %), mellanstora subkategorier var spegling (6,2 %) 

och intresse (4,8 %), de minsta subkategorierna var inge hopp (1,9 %) och normalisering (1,4 

%). På SON uppmuntrar man lite oftare och visar mer empati än vad man gör på FLB. Men 

att inge hopp och normalisera är man mer försiktig med. 
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Fig. 8 – Horisontalitet på SON 

 

 

 

 

8.2.2 FLB 

På FLB fann vi nio subkategorier (fig. 4) med horisontalitet. Den totala procentsatsen blev 

46,6 procent (Fig. 9), nästan hälften av Dimension A är horisontell. Uppmuntran (9,8 %), 

kodades flest gånger, sedan egen erfarenhet (9,6 %), igenkännande (8,3 %), intresse(5,8 %), 

inge hopp (5,4 %), empati (3,5 %), humor (1,9 %) normalisering (1,9 %) och minst antal 

kodningar hade spegling (0,9 %). Uppmuntran är den vanligaste subkategorin på båda 

forumen, men den nästa vanligaste och tredje vanligaste subkategorin på FLB, igenkännande, 

har inte ens hittats på SON. Men en relativ vanlig kategori som spegling på SON är mycket 

ovanlig på FLB. Så det är skillnader procentuellt sett, men också i hur den horisontella 

uttrycks. 
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Fig. 9 – Horisontalitet på FLB 

 

8.2.3 Övergripade horisontalitet i B och C 

Inom dimension B finns en subkategori som vi anser bidrar till en horisontalitet: personligt 

engagemang. Om respondenten utgår från sig själv blir relationen mellan denna och TS mer 

jämlik (Gordan, 2004, s. 117). Att ha en dialog som är jämlik är ett starkt kriterium för 

horisontalitet (Löfberg & Aspán, 2011, s. 72). Alla FLB-trådar har en personlig ansats, bara 

en tråd på SON har en personlig ansats. Här har FLB ett starkt övertag där horisontaliteten är 

större. 

     Dimension C har fler kategorier och subkategorier med horisontalitet. När TS godkänner 

det TR skriver, när TS visar intresse av TR och när TS återkommer med information. 

8.3 Sammanfattande resultatanalys 

Vertikaliteten är större på SON inom alla dimensioner, detta tar sig uttryck främst genom 

fokus på trådens huvudämne. Med hjälp av sin yrkeskunskap hänvisar man till och förmedlar 

konkreta åtgärder. Ett exempel på detta är när SON ger telefonnumret och adressen till 

vårdcentral eller sjukhus, med en specifik hänvisning till psykiatrin eller liknande. Det 

förekommer också konkreta svar, medan man däremot inte inbjuder till dialog. Allt detta är 

kännetecknande för den vertikala relationen. En faktor som styrker detta är att TS aldrig 

återkommer med ny information eller frågor om ämnet i de trådar vi analyserat. Personen kan 
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heller inte känna igen sig i TR då de i de analyserade trådarna inte skriver om sin egen 

situation. Vertikaliteten uttrycker sig på olika sätt inom de två forumen. På FLB ser vi att den 

främst yttrar sig genom styrning, men också genom ifrågasättande och förlöjligande. 

Ifrågasättande och förlöjligade förekommer inte alls på SON. 

     Stel konstellation är något som Montgomery (2001, s.247) menar är ett kännetecken för 

vertikalitet. På SON är socialarbetarna formella och försiktiga i vad de säger. Det skapar 

enligt vårt förmenande en känsla av att TS får svar som bygger på en mall och samtalet får 

inte någon personlig karaktär. Detta menar vi hänger ihop med det Montgomery hävdar, att 

socialarbetena inte försöker använda ett språk som ligger på TS nivå, utan alltid använder det 

något konstlade språket utifrån sin yrkesroll. De diskuterar mer utifrån ämnet än med hänsyn 

till personen de talar med. Kanske är det så för att de på detta sätt undviker gissningar och 

förutfattade meningar om personen. Vi tror detta är både positivt och negativt, diskuterar man 

med problemet som utgångspunkt istället för personen riskerar man inte att på samma sätt bli 

lika styrd av sina känslor. På FLB får vi känslan av att man blir mer engagerad, kanske för att 

man själv varit i situationen eller för att man ser personen från sitt eget perspektiv. Detta 

menar vi leder till att man oftare försöker styra den person som ber om hjälp och råd. Man 

använder sig mer av rätt-och-fel-tänk, vilket är ett kännetecken för vertikalitet. Men samtidigt 

öppnar man sig mer för ett personligt samtal som bjuder in till en öppnare och mer jämlik 

dialog. 

     På FLB är horisontaliteten större och bredare, den fylls av flera kategorier som inte går att 

finna på SON. TS är mycket mer aktiv på FLB där man godkänner eller avfärdar det TR 

skriver. TS visar ett intresse på FLB som leder till en djupare dialog och en samhörighet där 

skribenterna känner igen det den andra skriver. De lägger sig också på en nivå där man är mer 

personlig och använder känslosymboler för att underlätta, vilket leder till en ökad förståelse 

(Löfberg & Aspán, 2011, s. 95). På FLB förekommer det en del humor, något som vi menar 

tar bort allvaret från ämnen utan att göra det mindre betydelsefullt. Här försöker man fokusera 

på relationen och samspelet. Detta menar vi går att likna med det Janson(2001) skriver i 

Montgomery, att det är talande för den horisontella leken barn emellan (Montgomery, m.fl., 

2001, s. 247). 

     När vi granskar resultatet från analysen inom varje kodad kategori finner vi mer detaljrik 

data i vår empiri. Båda forumen har ungefär samma mängd normalisering, men något mer på 

FLB. Ambitionen att hjälpa TS att känna sig normal ter sig alltså lika stor, men det kan ta sig 

olika uttryck. Vi vet att TR bland våra undersökta trådar på SON främst är vuxna i sin 

yrkesroll och därför relaterar normaliseringen till andra, medan TR på FLB oftare sätter sig 
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själva som exempel. Båda bidrar alltså till en känsla av att det TS känner är något som andra 

också kan känna, men med den skillnaden att FLB också kan förstärka känslan av 

gemensamma tankar och därmed ökar gemenskapen. Att motivera TS skapar horisontalitet 

och det görs på båda forumen genom uppmuntran och hopp. Det är lite vanligare med 

uppmuntran på SON medan det är mer än dubbelt så vanligt att man inger hopp på FLB. Att 

inge hopp anser vi är en starkare känsla som kan ge TS mer, men samtidigt kan det också 

innebära en risk om det blir ett orealistiskt avstånd mellan där TS står nu och vad TR menar 

kan ske i framtiden. Skillnaden mellan forumens olika risktagande kan förklaras av att i en 

professionell roll så har man ett större ansvar för vad som sägs och hur det uttrycks. Detta 

ansvar bygger förmodligen på den tillit som finns mellan en anställd socialarbetare och den 

enskilde utifrån det ansvar som socialarbetaren har i sin yrkesroll. Skulle det visa sig att man 

inger falskt hopp som professionell bör det få större konsekvenser än om en privatperson 

begår samma misstag. Dock kan det just vara hoppet som TS behöver för att ta sig vidare. 

Motivationen som TR försöker ge kan innebära att TS byter perspektiv och ser det mer på 

samma sätt som TR. När TR och TS närmar sig varandra genom ett gemensamt synsätt så 

stärks relationen. Genom att TR ställer frågor som visar intresse för TS ökar interaktionen 

mellan dessa, detta anser vi bidrar både till ett ökat samspel och en större förståelse av TS. 

Denna förståelse är viktig för att kunna ge den hjälp som efterfrågas av TS. 

     På båda forumen så visar man intresse för TS, men på FLB gör man detta genom att ställa 

frågor, vilket vi inte funnit på SON. Vi fann dessutom i några enstaka trådar att TS visade ett 

intresse för TR, dock förekom detta endast på FLB. Detta kan vi tolka som ytterligare ett 

tecken på att detta intresse förstärker och utvecklar samspelet. Kategorin igenkännande 

kodades bara på FLB och är en viktig komponent för att skapa samhörighet och förståelse. 

Om TR känner igen sig i vad TS skriver betyder ju det att man själv också varit eller befinner 

sig i en problematisk situation. Det kan resultera i att TS lättare öppnar sig för TR, ibland 

händer också att denne försöker hjälpa TR. Då släpper TS sin beroendeställning och agerar 

själv “hjälpare”. Det kan i sin tur leda till en dialog där man ger varandra ömsesidigt stöd. 

     Empati handlar i grunden om en slags inlevelseförmåga och är något som vi finner i 

mycket större omfattning på SON. Att TR på SON visar empati kan ha flera betydelser för 

TS. Det kan innebära att personen känner sig bättre förstådd och godkänd. Genom att TR på 

SON visar den här typen av inlevelse kan man också tänka sig att TS känner att dennes 

synsätt är accepterat, även om det skulle kunna vara så att TR har ett annat sätt att se på saken. 

På FLB finner vi som sagt inte lika mycket empati, vilket kan minska förutsättningar för ett 

samförstånd på en djupare nivå. Tyvärr så är också tråden ofta väldigt kort (oftast en fråga och 
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ett svar) på SON, vilket gör det svårt att bygga upp en sådan djup relation. Spegling kan skapa 

självinsikt hos TS, när denna får “se sina egna” ord användas och uttryckas av någon annan 

(Nelson-Jones, s. 80-81). När TR speglar TS kan det även vara ett sätt att visa att man både 

förstått och accepterar var TS står. Att försöka få TS att hjälpa sig själv genom att tydligare se 

sin egen problematik, menar vi är horisontellt. Då man inte försöker utnyttja sin roll som 

hjälpare och istället använder sig av de verktyg som TS har inom sig själv. SON använder sig 

ofta av spegling i början av svaret för att visa hur de tolkat TS. Även om spegling i det här 

sammanhanget inte kan jämföras med den som kan finnas i ett samtal utanför internet så kan 

det ändå innebära en bekräftelse, att TR tagit till sig och förstått. På SON används spegling 

oftare än FLB och inom denna subkategori finns det en större möjlighet till en mer horisontell 

relation. Att personer börjar prata om sig själva, men också med varandra var något som vi 

endast såg på FLB, och detta att prata om sig själv kan ta bort fokus från TS. Att 

trådrespondenterna börjar prata mer om det som berör dem själva kan TS uppleva som att 

hon/han hamnar i skymundan, vilket kan återverka på dialogen mellan TS och TR. Men det 

kan lika gärna vara så att de andra deltagarna diskuterar det som berör TS, och då kan det 

handla om en förhandling om gemensamma tankar som kan få TS att uppleva en större 

gemenskap och förstå den andra parten. På samma sätt tolkar vi både lösning och egen 

kunskap. Risken är att man utgår för mycket från sig själv och glömmer bort TS men att det 

också finns möjligheter att skapa gemenskap och förståelse för den andra. 

     Vår sammanfattning visar här att vertikaliteten är mer framträdande på SON och att det 

horisontella samtalet inte förekommer lika ofta som på FLB. Detta är genomgående inom alla 

dimensioner. Det finns många olikheter i hur vertikalitet och horisontaltet tar sig uttryck. På 

flera punkter är SON mer horisontell än FLB men slår man ihop alla kategorier så får vi ett 

resultat där FLB är mer horisontellt. Dock kan vi se några risker inom några få kategorier som 

kan leda till vertikalitet på FLB. För det första finns en större representation i de kategorier 

som är vertikal-horisontella. Det innebär en risk att fokus kan riktas för mycket mot de andra 

deltagarna på FLB. För det andra finns det risker i en av kategorierna inom den horisontella 

relationen, då den kan tolkas på flera sätt. Vi tänker på subkategorin inge hopp, som kan 

resultera i att TR inger ett falsk hopp, men som också kan resultera i ett stöd som kan 

behövas. Men även om vertikaliteten syns mer på SON, så innebär det stöd som ges i form av 

bland annat uppmuntran, hopp och empati mindre risker. Detta anser vi leder till en 

horisontalitet som är mer trygg, men kanske också mer begränsad. 
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8.4 På vilket sätt skiljer sig forumen med avseende på trådskaparens 

möjlighet att utveckla kunskap kring det beskrivna problemet? 

I denna analys använde vi oss av våra resultat ifrån samtliga dimensioner (A, B och C) från 

vår materialinsamling. Totalt sett var det 18 subkategorier (fig. 11 och 12), varav sju inom 

dimension A som delades upp i professionell och icke-professionell kunskap. Resterande 11 

subkategorier inom dimension B och C valde vi att kalla för grupp (Fig. 10). Detta då alla 

dessa subkategorier bidrar till att en grupp kan bildas. I en grupp kan kunskap genereras, 

genom att man delar med sig av egna erfarenheter eller kritiserar varandras synsätt. Eftersom 

det aldrig uppstod en grupp på SON i de trådar vi undersökt är det främst på FLB vi har 

kunnat analysera de kategorier vi delat in under grupp. På SON har vi endast kodat material 

inom subkategorierna antal deltagare och röd tråd. Det förs inte en diskussion fram och 

tillbaka mellan flera deltagare. I alla trådar på SON finns det bara en eller flera frågor från TS 

och ett svar från socialsekreterare. Där slutar tråden och ingen tendens till grupp eller 

gruppkänsla skapas. 

 

Fig. 10 – Subkategorier inom Grupp 
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8.4.1 Icke-professionell kunskap 

Enkla lösningar, egen erfarenhet och lekmannakunskap är de tre kategorier som vi ansåg hade 

högst överensstämmelse med icke-professionell kunskap (Fig. 11). Lösningar (A.3.1) och 

lekmannakunskap (A.3.4) har kodats på båda forumen, även om den sistnämnda endast har en 

enda inkodning på SON. Egen erfarenhet (A.3.3) var något vi endast såg på FLB. För att dela 

in dessa i icke-professionell kunskap så utgick vi från våra definitioner i kodningsschemat. Vi 

använde också Karlssons (2002) avhandling för att identifiera de kännetecken för olika 

kunskapstyper, och på det sättet avgöra vilket kategori som passade bäst inom vilken. 

     Karlsson refererar till Borkman (1999) i sin uppdelning av olika kunskapstyper. Inom 

denna analys har vi slagit ihop det Borkman kallar lekmannakunskap och erfarenhetsbaserad 

kunskap i begreppet icke-professionell kunskap (Karlsson, 2002, s.216). För att exemplifiera 

detta så tog vi bland annat kategorin enkla lösningar och kopplade det till en slags ytlig 

kunskap. Detta är något som enligt Borkman (1999) hör ihop med erfarenhetsbaserad 

kunskap. 

 

Fig. 11 - Subkategorier inom Icke-professionell kunskap 
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8.4.2 SON 

Inom dimension A identifierade vi ett lägre antal kodade segment i kategorin lösning (17) på 

SON i jämförelse med FLB som hade mer än fyra gånger så många. Ingen egen erfarenhet (0) 

delades på SON, och i stort sätt inte heller inom kategorin lekmannakunskap (1). 

     I dimension B fann vi att SON hade få deltagare (20) på forumets trådar. På åtta av tio 

trådar höll deltagarna den röda tråden (8). På resterande två trådar såg vi att samtalsämnet inte 

hängde ihop (2). Vi fann inget personligt engagemang (0) på någon av trådarna då de 

professionella inte återkom med mer reflektioner kring frågan överhuvudtaget. I 

nästkommande dimension C så var det inte någon av TS (0) som återkom med mer 

information kring situationen. Det var heller inte någon av TS som gav respons på de svar de 

fått (0). Ingen av deltagarna (0) återkom med en ny fråga på SON. 

 

8.4.3 FLB 

Det högsta antal vi uppmätt i vår första dimension A, är den vi kallar lösning (72). På andra 

plats finner vi lekmannakunskap (53), och här finner vi också kategorin egen erfarenhet (46) 

som också hade ett högt antal. 

     I andra dimensionen, B, hade FLB så mycket som 105 deltagare totalt spritt över de tio 

trådarna. I ungefär hälften av fallen höll deltagarna på FLB den röda tråden (6), men i fyra av 

de tio trådarna så ändrades ämnet något (4). Vi fann att TR återkom med ny information eller 

ändrade sitt inlägg ett fåtal gånger (5), men när det gällde multipla inlägg var det avsevärt 

många fler inlägg (49). I dimension C var det många av TS som återkom med mer 

information (43). Vi fann både diskvalificerande och godkännanden från TS på forumen, men 

det var exakt dubbelt så många godkännanden (24) som diskvalificeranden (12). Några TR 

visade intresse (6) för TS på forumet. Skulle man generalisera resultatet under subkategorin så 

återkom alla deltagare med i genomsnitt en ny fråga (11) per tråd. Dessa kategorier har vi med 

eftersom de visar på att det är en grupp individer som diskuterar och förmedlar kunskap. 

 

8.5 Professionell kunskap 

Det är fyra subkategorier som vi analyserat, utifrån de olika kunskapstyperna, som vi ansåg 

höra ihop med ett professionellt förhållningssätt (Fig. 12). För denna uppdelning gick vi 

tillväga på samma sätt som föregående rubrik (icke-professionell kunskap). Den första 

subkategorin är kunskapsförankring (A.3.2), den kategorin har enbart kodas på FLB och vi 

kallar den evidensbaserad information (se tidigare förklaring i resultatkapitlet). Kategorin är 
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ett substitut till subkategorin yrkeskunskap som kodats på SON. De två är alltså identiska 

subkategorier med skillnaden att vi vet att segmenten med evidens på SON besvaras av en 

som är professionell, därför har vi slagit ihop dem i stapeldiagrammet nedan. Men vi kommer 

att presentera det som yrkeskunskap. Övriga kategorier är konkret åtgärd (A.3.5), lagbunden 

kunskap (A.3.6) och yrkeskunskap (A.3.7). Alla dessa kategorier har vi tolkat som 

professionell men de kan ibland ha inslag av en mer icke-professionell karaktär. 

 

Fig. 12 - Subkategorier inom Professionell kunskap – redovisas i antal segment 

 

 

 

8.5.1 SON  

Tre av fyra kategorier har kodats på SON, alla kategorierna har ett stort övertag på FLB. 

Yrkeskunskap har kodats en gång på FLB och 45 gånger på SON. Lägger man till de åtta 

gånger evidensbaserad kunskap har kodats på FLB (den kategori som motsvara yrkeskunskap) 

har SON ändå ett stort övertag. De andra kategorierna följer samma mönster, konkreta 

åtgärder har kodas en gång på FLB och 42 gånger på SON och i den sista kategorin, 

lagkunskap, finner vi relativt få kodningar på båda forumen. Där har SON åtta fler kodningar. 



61 
 

Viktigt att tillägga är att den totala mängden segment på forumen skiljer sig mycket, SON har 

betydligt mindre mängd, vilket gör övertaget procentuellt sett än större. 

8.5.2 FLB 

På FLB har alla kategorier kodats, men vissa tillskriver vi väldigt liten betydelse i 

sammanhanget då dessa endast har dykt upp vid ett tillfälle under subkategorierna konkret 

åtgärd, lagkunskap och yrkeskunskap. Dock fann vi några inslag (8) av evidens. Men det är 

knappt en femtedel i jämförelse med vad som vi fann på SON vid en sammanslagning av 

kategorierna kunskapsförankring och yrkeskunskap enligt ovanstående resonemang. 

  

8.5.3 Sammanfattande resultatanalys 

Enligt vår teori finns det skillnader i kunskapsbildandet beroende på om den hämtas från ett 

professionellt eller icke-professionellt kunskapsperspektiv. Vi fann till att börja med att det 

fanns mer än fem gånger fler deltagare på FLB än på SON. Vi kan tolka detta som att TR blir 

fler när de får vara med och justera och verifiera kunskapen och sedan se hur TS svarar på den 

förmedlade kunskapen i form av godkännanden eller diskvalificeranden. Skillnaden tolkar vi 

som beroende av att den kunskap som genereras från professionella ofta är färdig kunskap 

som inte behöver bearbetas i någon större utsträckning. Just att få bearbeta kan vara positivt, 

att man tar ställning, prövar och får egna erfarenheter (Karlsson, 2002, s. 216-218).  

Detta kan dock också delvis förklaras av att deltagarna kanske uppfattar SON som en tjänst 

främst inriktad till medborgarna i Malmö stad, medan FLB riktar sig mot alla i Sverige. 

Tidigare resonemang kan å andra sidan stärkas av att vi såg ett stort engagemang från TR i 

form av att de funderat och reflekterat över TS tankar och sedan återkom med fler tankar och 

information.  

     Det händer också att TR omarbetat sina inlägg, för att förtydliga eller för att de funderar 

vidare kring problemet. Ibland återkommer dessutom TS med en ny fråga, vilket medför att 

man som läsare får en bredare förståelse om problemet och diskussion kan då hamna på 

djupare nivå. Detta liknar det Karlssons skriver om att gruppdeltagarna tar mer utrymmer när 

en professionell ledare saknas. Stödet från gruppen blir viktigare och kunskapen blir mindre 

viktig (a.a., s. 230).  

     Dessutom kan man som TR känna att de professionella på SON redan givit ett korrekt svar 

och den egna uppfattningen blir inte längre lika värdefull. Många av deltagarna diskuterade 

sina egna erfarenheter som oftast var kopplade till det som TS skrivit, och som vi därav kan 

tolka som en slags gemensam erfarenhet. Detta ger också bra förutsättningar och därmed en 

ökad sannolikhet för utvecklandet av en gemensam förståelse. Tar vi sedan in analysen av 
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godkännandet eller diskvalificerandet från TS, tolkar vi detta som att personen tillämpat de 

förslag som kommit i tanke eller handling. Utifrån kombinationen av dessa tre faktorer kan vi 

dra slutsatsen att TS utvecklar det som Karlsson kallar för erfarenhetsbaserad kunskap (a.a., s. 

241-241). 

     På FLB visar TS intresse av de andra deltagarna med likande problematik och försöker 

ibland även hjälpa dem, vilket styrker resonemanget ovan om en gemensam förståelse. 

Karlsson (2002) pekar också på att det kan uppstå ett ömsesidigt stöd när kunskapen 

genereras tillsammans med andra som inte är professionella. På SON är ofta kunskapen redan 

färdig och tråden har stabilitet och då krävs det också mindre av TS. Vi såg större stabilitet på 

SON när det gällde att förhålla sig till det givna ämnet. Vi tolkade det som ett resultat av att 

det ofta just är given kunskap som förmedlas. Det skapas också en dynamik när fler deltagare 

med olika syn möts i en diskussion. På SON utmärks kunskapen av att den bland annat är 

akademisk, analytisk samt förankrad i teori och vetenskapliga principer (a.a., s. 216). Detta 

kan tolkas som att TS blir trygg med den kunskap som förmedlas via SON och därav inte 

känner behov av att ställa fler frågor kring ämnet. Förutom den här kunskapen förmedlar man 

också på SON information om TS rättigheter, främst kopplat till socialtjänstlagen. Detta kan i 

sig skapa det utrymme som ger TS trygghet och möjlighet att i längden söka sig till en 

socialsekreterare. Andra möjligheter TS får via SON är de konkreta åtgärder forumets TR 

föreslår. De är i antal jämförbara med den kunskap som FLB:s TR delar med sig av i form av 

erfarenhetsbaserad kunskap. En skillnad är att svaren inte utvecklas i någon vidare mening på 

SON. Ofta förekommer det att SON informerar om adresser och telefonnummer till 

akutpsykiatrin i staden, men kanske inget mer än så. På FLB kan TS däremot få kunskap om 

vad som händer på en mottagning och hur andra har blivit hjälpta där.  

Enligt Karlsson innebär den icke-professionella kunskapen att gruppen och stödet blir 

viktigare än själva kunskapen och att det ofta skapas stark gruppsammanhållning och 

ömsesidighet (a.a., s. 230). Men då det gäller dessa forum som vi analyserat, så är 

gruppbildningen inte så framträdande att den betyder mer än den kunskap som förmedlas. 

Kanske är det så att TR och TS inte hinner bygga upp så starka band till varandra innan en 

tråd bryts. Det är en skillnad då självhjälpgrupper träffas utanför internet och under en längre 

tid bygger upp relationer till varandra. Dock ser vi att gruppen är mycket starkare på FLB än 

på SON, vilken i praktiken inte har något som indikerar en gruppkänsla. 

     Det genereras en hel del erfarenhetsbaserad kunskap på FLB, men det Karlsson kallar för 

lekmannakunskap finner vi ännu mer av. Detta kan vara egen kunskap, men är ofta av 

spekulativ natur och något ytlig. Enligt Karlssons uppdelning ser vi också så kallad sunt-
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förnuft-kunskap vilken förmodligen bygger på sådant TR hört, läst eller på annat sätt lärt sig 

(a.a., s. 217). Man kan tänka sig att denna kunskap ibland kan vara bra, men inte lika nyttig 

och utvecklande eftersom den är just ytlig. I förlängningen innebär det att den totala mängden 

kunskap som finns på FLB inte blir lika kärnfull. Totalt sett drar vi ändå slutsatsen att TS i de 

flesta fall är nöjd med den kunskap som erbjuds genom FBL. Den tolkningen finner vi stöd 

för genom att det är exakt dubbelt så mycket godkännanden från TS som diskvalificeringar. 

     Sammanfattningsvis kan man säga att TS kan få en bredare kunskap på FLB, om än då av 

naturliga skäl inte lika evidensbaserad som på SON. På FLB bildas också en svag 

gruppkänsla, man ger varandra ömsesidigt stöd. Detta saknas helt på SON där dialogen alltid 

slutar direkt efter svar från den professionella. På SON är svaren väldigt konkreta, 

kunskapsinriktade och samtalet har samma uppbyggnad i varje tråd, en struktur som gör det 

enkelt för läsare att förstå. På FLB får TS mer information som dock inte alltid är lika 

kärnfull. Ibland spekulerar TS och i vissa enskilda fall byts ämne. På FLB får TS dock fler 

svar och alternativa lösningar, vilket kan ge TS fler möjligheter. Antalet diskvalificeringar 

och godkännanden på FBL ger också stöd för tolkningen at TS oftast är nöjd.  

 

8.6 Vilka slutsatser kan vi dra av sambandet mellan graden av kontroll och 

skillnaderna beträffande möjligheten till samhörighet samt utvecklandet av 

kunskap? 

För att på ett övergripande sätt belysa hur graden av kontroll kan få konsekvenser för den 

hjälpsökande, har vi gjort på följande sätt. Ur vår definition av begreppet kontroll har vi först 

listat alla faktorer som vi identifierat som kontrollerande på forumen. Det handlar om regler, 

tekniska funktioner och vem som ger svar på frågorna. Sedan har vi utifrån våra slutsatser 

från de två första frågeställningarna försökt hitta samband och belysa hur kontrollen kan 

resultera i antingen möjligheter eller hinder. Vi utgick från att de ansvariga på respektive 

forum är de som också har makt att i varierande grad fastställa de villkor som präglar FLB 

och SON. Vi uppfattar att de regler som deltagare har att förhålla sig till återspeglas i den 

dialog som förs i trådarna. Villkoren har alltså konsekvenser för deltagarna. I vår 

undersökning har vi främst analyserat hur det påverkar möjligheten till samhörighet och 

kunskap kring det beskrivna problemet. Dessa konsekvenser kan antingen innebära en 

möjlighet för den hjälpsökande, öka chansen att utvecklas, eller utgöra ett hinder mot att 

komma vidare. 
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8.6.1 Villkor genom regler 

På SON har deltagarna fem regler att förhålla sig till, på FLB 23. En av reglerna på SON 

lyder: “Det du skriver i dina inlägg får inte: kränka andra personer eller vara hotfulla, obscena 

eller stötande”. Alla regler på SON är väldigt övergripande, liknade regler finns också på 

FLB. Men här använder de sig också av detaljerade regler och en del diffusa regler som för 

oss är svårtolkade. Ett exempel på en svårtolkad regel är den tredje: “Inlägg som är off-topic 

eller trams kan raderas utan förvarning och motivering”. 

     På FLB beskriver de också fler lagbrott, kanske för att de har problem med överträdelser 

och vill göra det extra tydligt vad man inte får göra. Det finns moderatorer som ska se till att 

regler följs och dessa kan ge varningar och även stänga av användare. Det är förbjudet att 

kommentera en moderators inlägg, vilket visar vilken maktställning en moderator har på 

forumet. SON har inte samma problem med överträdelser, då de kontrollerar alla sina inlägg 

innan de publiceras och därför heller inte behöver lika detaljerade regler. På FLB har man valt 

att ha en åldergräns på 18 år, något som inte finns på SON. 

8.6.2 Tekniska funktioners inverkan på villkor 

Det finns ett antal förutsättningar som påverkar dialogen. På FLB kan de ta sig i uttryck 

genom moderatorer som kan flytta eller ta bort det som skrivs, inom SON kontrolleras 

inläggen och icke önskvärda inlägg publiceras aldrig. SON registrerar IP-nummer så att 

personen inte på samma sätt blir anonyma för dem. Alla funktioner som vi anser påverkar 

deltagarna går att läsa nedan. 

 

Tabell 6 -Tekniska funktioner: 

SON  FLB 

- Kontrollerar inlägg innan publikation. 

- IP-nummer registreras. 

- Går inte att skapa egna diskussionsgrupper. 

- Känslosymboler går inte att använda. 

- Åldergräns 18 år (måste skapa ett konto, där  

åldern kontrolleras genom en funktion i 

registreringsprocessen). 

- Moderatorer. 
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8.6.3 Villkor genom svaren 

I huvudsak är det professionella som svarar TS på SON. Det är alltid socialsekreterarna som 

ger det första svaret, sedan får övriga deltagare medverka. Men även om det inte förkommit 

fler svar utöver de professionellas i vårt analyserade material, så förekommer sådana i andra 

trådar vi läst på det undersökta forumet. Högsta antalet svar vi såg var sju svar inom gruppen 

psykisk ohälsa på detta forum. Som professionell har man ett ansvar och förväntningar från 

både kommunen (arbetsgivaren) och från den hjälpsökande. Detta ansvar finns inte på FLB, 

där är det inte deras ansvar att hjälpa TS. Ansvaret blir ett villkor som förändrar svaren, vilket 

påverkar dialogen så att färre deltar i den. 

 

8.6.4 Möjligheter på SON 

SON har möjligheten att kontrollera inläggen innan de publiceras, då de genom forumets 

tekniska uppbyggnad har de verktyg som behövs för att kunna kontrollera informationsflödet. 

De anställda på SON kan dessutom rådfråga kollegor och andra yrkesverksamma inom 

området för att avgöra huruvida ett inlägg följer de regelverk som omfattar forumet. Detta 

leder till att TS på SON inte riskerar att utsättas för någon riktad negativ kritik eftersom 

socialarbetarna aldrig skulle tolerera att något sådan publiceras. Kontrollen skapar alltså en 

trygghet. De fördelar som SON tydligast har i en horisontell bemärkelse är uppmuntran, 

empati och spegling (kategorier som förekommer ofta). Dessa används förmodligen för att de 

korrelerar med arbetsrollen. Då frågorna oftast besvaras (direkt eller indirekt) av anställda 

som i sin tur är kontrollerade av sin arbetsgivare, ser vi detta som en typ av kontroll. Att 

kunna tänka igenom, verifiera och kontrollera den information som offentliggörs tillsammans 

med den yrkeskunskap socialarbetarna innehar ger forumet bra förutsättningar för att ge 

exempelvis uppmuntran. Detta skapar en ökad chans för TS att förstå problemet. Forumets 

form medför andra fördelar som att det ger goda förutsättningar för TS att bli hjälpt, till 

exempel genom bra kunskap och en kontroll som ger TS trygghet. Konkreta åtgärder är ofta 

förekommande i TR:s svar. Information är kärnfull och TR svävar aldrig iväg i sina egna 

problem. 

8.6.5 Möjligheter på FLB 

Det är betydligt fler deltagare på FLB och trådskaparen får många fler svar. TR är mer 

personlig och bjuder in till ett samtal på TS nivå. Ett horisontellt samtal förs där både TS och 

TR ger råd och tips till varandra. Det bildas ibland en grupp där kunskapsutbyte sker. TS är 

mycket mer aktiv vilket kan tolkas som att denne känner en trygghet med situationen på 
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forumet. Den begränsande mängden kontroll kan tänkas bidra till TS aktivitet. Det finns ingen 

kontroll av IP-adress som betyder att TS kan känna sig anonym på riktigt. På FLB 

kontrolleras inte inläggen innan publikation. För TS innebär det en möjlighet för snabbare 

svar och att tråden inte dör ut på grund av lång väntetid. Tråden håller igång mycket länge på 

FLB och det ökar möjligheten att TS får ut vad den ville ha sagt. 

     TS godkänner och diskvalificerar svar som fås, vilket skulle kunna betyda att kunskapen 

blir erfarenhetsbaserad, alltså att TS provar sig fram till vilka råd som lämpar sig bäst. TR är 

inte lika försiktigt med svaren som denne ger eftersom de inte har någon professionell 

yrkesroll att förhålla sig till (detta kan också underlätta för TS och ge en annan förklaring till 

att TS är mer aktiv). De säger vad de tycker, delar med sig av egna erfarenheter och känner 

igen sig i TS. De är djärvare där med att försöka ge en positiv känsla, till exempel så försöker 

de inge hopp oftare. En fördel med FLB:s kontroll är att om moderatorer upptäcker olämpliga 

svar så kan de ta bort dessa eller stänga hela tråden. 

8.6.6 Hinder på SON 

Känslosymboler förekommer inte på SON, kanske tar de bort dem eller så användes de inte på 

grund av att det inte skapar samma känsla av professionalitet. Även om det går att skapa 

känslosymboler manuellt så är det också vanligt att diverse forum har tekniska funktioner i 

form av knappar där användaren kan välja bland olika alternativ. Där finns oftast just en 

knapp för att välja bland grafiska känslosymboler och på det sättet uttrycka sig. Denna 

funktion finns inte på SON. Kontrollen leder här till en begränsning på grund av att 

känslosymboler förenklar känsloyttringar, vilka kan vara svåra att förmedla då inte 

kroppsspråket kan nyttjas (Löfberg & Aspán, 2011 . s 95). Forumets professionella prägling 

skapar därmed en fyrkantighet som kan minska handlingsutrymmet. Detta ser vi också genom 

att de professionella är formella och använder ett språk som vi upplever inte är på samma nivå 

som TS. Detta är ett vertikalt kännetecken som leder till en begränsad förståelse och 

samhörighet. Att TS inte kan skapa en egen diskussionsgrupp kan vara ett hinder, det är 

möjligt att TS har ett eget ämne som inte passar inom de diskussionsgrupper som redan är 

fördefinierade på SON. Det kan vara så att en del inte söker sig till forumet för att de inte 

känner sig trygga att bli kontrollerade genom granskningen av IP-adressen. Det är även 

tänkbart att de tappar intresse för att alla inlägg ska kontrolleras innan svaren publiceras. 

Begränsad möjlighet att uttrycka sig, formellt språk, avgränsade alternativ till val av 

diskussionsämne och otrygghet (genom teknisk spårning av IP-adress) är alla de 

kontrollerande element som kan utgöra hinder. Konsekvenserna av dessa faktorer kan vi finna 
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har samband med att det blir opersonligt, försiktigt och stelt vilket resulterar i korta dialoger 

och begränsad gemenskap. Andra konsekvenser i form av hinder för kunskapsbildandet 

utifrån tidigare resonemang om begränsade möjligheter har olika inverkan på TS. Dessa kan 

sammanfattas med att kunskapen inte är förankrad i deras egen erfarenhet, vilket får påföljden 

att TS får mindre kunskap om vad den förmedlade information kan innebära. Detta hindrar 

dessutom möjligheten till ett ömsesidigt stöd. 

8.6.7 Hinder på FLB 

På samma sätt som kontrollen på SON kan medföra trygghet så kan den bristande kontrollen 

på FLB innebära hinder. Det är fullt möjligt att TR skriver obehagliga inlägg som kan vara 

kränkande för TS. Vi har märkt flertalet svar som vi upplever är kränkande och där man 

förlöjligar TS. Ibland känner TR för att använda tråden för ett annat syfte och byter ämne eller 

börjar diskutera om sig själv. Det innebär att fokus och energi läggs på “fel” sak. Moderatorer 

kan också komma in och omplacera tråden, vilket kan leda till att trådens diskussion förlorar 

bränsle och dör ut. 

I en sammanfattning av denna analys kan man finna följande: SON har flera olika sätt att 

kontrollera formen på sitt forum. Tekniska begränsningar samt att TR oftast har ett 

yrkesmässigt förhållningssätt är de vanligaste typerna av kontroll. Den här typen av 

övervakning leder till en stark kontroll på forumet då allt som händer där granskas. Där har 

man också mer kunskap om den som skriver genom kontroll av IP-adress. Kontrollen medför 

begränsningar men skapar samtidig trygghet för TS. På FLB råder det motsatta, det är mindre 

kontrollerat då förhandsgranskning av inlägg och möjligheten till sann identifikation av 

användarna saknas. Det är därmed mindre begränsat, men erbjuder heller inte samma 

trygghet. Det skrivs mer på FLB och där får tråden fler infallsvinklar och dialogen förs 

mellan TS och TR på ett mer horisontellt sätt. Men informationen blir inte lika kärnfull som 

på SON. 

9. Diskussion 

9.1 Sammanfattning 
Under denna avslutande del av uppsatsen inleder vi med vårt syfte och våra frågeställningar, 

sedan diskuterar vi det resultat vi fått och de slutsatser vi dragit. Detta åtföljs av egna 

reflektioner och förslag på vidare forskning. 

Vår studie och de slutsatser vi här har redovisat, menar vi uppfyller vårt syfte: att öka 

kunskapen om hur de två forumen för självhjälp på internet skiljer sig åt. Vi har ökat vår 



68 
 

kunskap om forumen genom att besvara våra mer specifika forskningsfrågor, alltså på vilket 

sätt forumen skiljer sig åt beträffande möjligheten till samhörighet mellan deltagarna, samt 

vilken möjlighet trådskaparen har att utveckla kunskap kring det beskrivna problemet. 

Ytterligare en intention med vår studie är att belysa och bidra till diskussion om hur graden av 

kontroll på de olika forumen påverkar möjligheter och hinder. Detta anser vi vara viktigt 

eftersom dessa faktorer har inverkan på den unge hjälpsökandes handlingsutrymme och 

därmed förutsättningar för att bemästra sin livssituation. 

 

9.1.1 SON 

När det gäller möjligheter att skapa samhörighet på forumet SON så fann vi vissa 

begränsningar. På detta forum finns mer av vertikalitet och den tar sig det uttrycket att trådens 

ämne hamnar i centrum, medan horisontaliteten får genomslag genom att man ger 

uppmuntran, inger hopp och visar empati. 

     Chansen att utveckla konkret kunskap kring sin frågeställning är god på forumet SON 

eftersom de ofta förmedlar en kärnfull och kunskapsinriktad sådan. Men att kunskapen oftast 

förmedlas via anställd personal innebär också att den blir begränsad. 

     Att möjligheten till samhörighet är liten, kunskapen begränsad men konkret, innebär också 

att samtidigt som man ger kunskap, också ger tryggt stöd. Detta ser vi delvis som ett resultat 

av den omfattande kontroll som SON har på sitt forum. Kontrollen präglas främst av teknik 

och ett yrkesmässigt förhållningssätt. 

 

9.1.2 FLB 

Möjligheter till samhörighet på FLB är relativt god då forumet har något större inslag av 

horisontalitet. Det är fler deltagare, som ibland återkommer med information. På FLB 

använder de ett mer personligt språk, man skriver utifrån sig själv. Fördelen med dessa 

aspekter är enligt vår analys att det kan leda till en mer jämlik dialog. Trots detta kan den 

horisontella relationen lätt avbrytas om de andra deltagarna hamnar för mycket i blickfånget, 

det vill säga att deltagarna fokuserar mer på sig själva än på trådskaparen. Ytterligare ett 

hinder är de negativa kommentarerna. Det finns således gott om utrymme för samhörighet, 

men med risken att bli förbisedd, kränkt eller ingiven i falska förhoppningar. 

     På FLB har trådskaparen möjlighet att själv testa den breda kunskap som ofta förmedlas 

där. Genomgående har FLB fler segment i trådarna, vilket betyder att TS får mer information. 

Men med den bredden av kunskap följer också med en risk, eftersom den kunskapen enligt 
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våra slutsatser ofta är ytlig och spekulativ. Vi har sett tendenser och indikationer på att 

grupper bildas på FLB, och i självhjälpsgruppen hävdar Karlson (2002) att en 

inlärningsbaserad kunskap kan bildas.  

     TS har potentiellt en större chans att finna en samhörighet med deltagarna och tillgång till 

ett bredare kunskapsutbud. Men vi ser en risk i att samhörigheten kan upphöra och att 

kunskapen kan vara bristfällig. Det kan skapas en otrygghet genom kränkningar, vilka enligt 

vad vi funnit kan förklaras av forumets undermåliga kontroll. Bristande kontroll kan medföra 

mer gynnsamma villkor för dialog och detta kan i sin tur leda till en ökning av antal deltagare. 

Där fler deltagare finns förbättras chansen till samhörighet, men som sagt medför det också 

vissa risker.  

Under arbetet med studien har förstås oväntade saker och problem inträffat som vi försökt 

hittat lösningar på. Nu såhär i efterhand kan vi också reflektera över varför resultaten inte helt 

motsvarar det förväntade. Skulle vi behövt andra teorier och skulle i så fall resultatet blivit ett 

annat? 

När vi började planera inför uppsatsen kände vi att vi ville använda en metod som ingen av 

oss använt tidigare för att utmana oss själva och göra arbetsprocessen mer intressant. 

Dessutom gick det inte att angripa empirin på det sätt som vi hade tidigare erfarenheter av, då 

all data redan existerade i skriven form i forumtrådar. Vi bestämde oss för att använda 

innehållsanalys som metod. Detta innebar också att vi behövde skapa ett kodningsschema, 

vilket var allt annat än enkelt. Vi lade ner väldigt mycket tid på att formulera kategorier och 

skriva om och förenkla så att vi kunde tolka empirin på ett inbördes överensstämmande sätt. 

Att formulera kategorier och göra tolkningsscheman innebär förenklingar, vilket också kan ha 

medfört att vi missat variabler i undersökningen. Man förlorar så att säga i helhet men å andra 

sidan möjliggör metoden att resultaten kan analyseras och att analyserna förenklades. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
När vi bestämt oss för vad vi ville skriva om, men innan vi påbörjade arbetet, så spekulerade 

vi kring vad vi skulle kunna komma fram till i vår studie. En föreställning som återkom i olika 

varianter var att en ung person som mår dåligt kanske förlorar mycket på att söka sig till ett så 

öppet och icke-kontrollerat forum som Flashback. Denna föreställning baserar sig 

förmodligen på både rykten vi hört eller genom att vi själva läst på olika forum, där personer 

sökt hjälp för exempelvis självmordstankar. På forumen kan hjälpsökande med 

självmordstankar bli uppmanade till att ta sitt liv eller liknande. Om en ung person däremot 

söker hjälp på ett mer kontrollerat forum där det främst är yrkesverksamma som svarar borde 
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det logiskt innebära motsatsen, att risken för felaktig information minskar, samtidigt som den 

unga inte riskerar att bli kränkt. Våra förväntade resultat infriades inte riktigt på det sätt vi 

föreställt oss. Istället såg vi att det finns både möjligheter och hinder på de båda forumen och 

att det innebär olika för- och nackdelar att söka sig till respektive forum. I våra föreställningar 

och vardagstankar hade vi alltså inte tillgång till alla de faktorer som kan påverka deltagarna 

och därmed blir det ju väldigt synligt vad denna typ av studie kan bidra med. 

Det innebar en utmaning att genomföra denna undersökning, eftersom vi inte fann någon 

tidigare studie som stämde överens med det vi tänkt göra, som alltså annars hade kunnat 

tjänstgöra som modell och bidragit med bakgrundskunskap. Men tursamt nog fann vi ändå 

forskning som tangerade vårt forskningsfält. 

För att besvara vår första frågeställning, beträffande möjligheten till samhörighet på 

forumen använde vi oss av teorin om vertikala och horisontell relationer. Här kunde vi hämta 

inspiration och hjälp av den teori och de begrepp som Löfberg och Aspán (2011) använt sig 

av i sin undersökning. Vi antog att den också skulle passa vår undersökning, vilket den 

gjorde. I vår andra frågeställning om trådskaparens möjlighet att utveckla kunskap kring det 

beskrivna problemet, använde vi oss egentligen inte av en renodlad teori, utan av begrepp och 

definitioner som hämtats från Magnus Karlssons (2002) avhandling. Dessa fokuserar på och 

jämför hur professionellt eller icke-professionellt ledarskap påverkar kunskapsutvecklandet. 

Men vi tror att en mer renodlad och beprövad teori med större förklaringsvärde bättre skulle 

ha kunnat förklara det vi såg i vår empiri, när vi besvarade vår andra frågeställning. Om denna 

teori dessutom varit anpassad efter den undersökta målgruppens kontext, ålder och 

problemområde så kunde detta bidragit till en bättre tolkning i vår analys. 

 

9.3 Egna reflektioner 

9.3.1 FLB 

Vi hävdar att FLB och SON lämpar sig för olika typer och grader av problem. FLB kan 

föredras när man befinner sig i en mindre problematisk situation. Det kan handla om tillfällig 

nedstämdhet, där personen är tillräckligt psykisk stark för att exempelvis klara av att hantera 

kränkande kommentarer eller råd av mer spekulativ natur. FLB:s fördelar är att de ger snabba 

svar i riklig mängd, att diskussionen där är mer horisontell och att den hjälpsökande kan ta till 

sig informationen på ett mer personligt sätt.  
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9.3.2 SON 

För personer som mår mycket dåligt som vid en diagnostiserad psykisk sjukdom som 

depression eller någon annan psykisk sjukdom är SON att föredra. Där slipper man bli utsatt 

för negativa kommentarer. Det är också färre som söker hjälp via SON. Det kan delvis 

förklaras av att SON främst vänder sig till medborgare i Malmö stad. Med den kunskap och 

trygghet socialarbetarna besitter, tror vi at fler skulle kunna bli hjälpta via det forumet. Hur 

skulle Malmö stad kunna göra SON mer tilltalande? Kanske behöver de ett språk som är mer 

anpassad till den målgrupp som de ger svar till, och på det sättet skapa en dialog som mer är 

mellan två människor istället för mellan en professionell och en hjälpsökande. För att lätta på 

det formella språket och minska kontrollen från arbetsgivaren kan de anställda kanske behöva 

någon slags anonymitet. Förstås då under förutsättning att kvaliteten samtidigt behålls. Skulle 

socialsekreterarna på SON känna sig mindre kontrollerade kanske de skulle kunna ha ett mer 

avslappnat och personligt bemötande. Vi har sett att det är många visningar av de diskussioner 

som är publicerade på forumet (den 10 augusti 2010 fann vi under diskussionsgruppen 

psykisk ohälsa 51 publicerade frågor och totalt 91.322 visningar, vilket ger ett medelvärde på 

1791 visningar per fråga). Detta är förmodligen en indikation på att det finns ett stort intresse 

för den kunskap och information som förmedlas. Det kan tänkas att många avstår från att 

själva publicera en egen fråga. Det kan förmodligen delvis förklaras av att det finns en stark 

kontroll på forumet, som kan skapa distans. Självklart kan man få hjälp av att läsa om andras 

problem, men att föra sitt eget problem och formulera och publicera det på forumet ger 

förmodligen mer. 

Vi får en känsla av att vertikalitet hänger ihop med professionalitet, även på internet. Dock 

inte i samma utsträckning som i verkligheten. I jämförelsen mellan de två forumen, verkar det 

som att det ena präglas mer av professionalitet, och att det också är mer vertikalt. När man går 

in i en arbetsroll så utgår man kanske inte längre från sig själv på samma sätt. När man inte 

utgår från sig själv så blir det svårare för hjälpsökaren att förstå och känna igen sig hos den 

professionella. Kontrollen bygger på vertikaliteten då villkoren försvårar ett fritt och öppet 

samtal. Dock kan vertikalitet ibland vara positivt när hjälpsökaren inte är mogen för en öppen 

dialog och behöver svar som inte förmedlar några djupare känslointryck. Här, i denna fråga, 

tycker vi det vore intressant om unga kom till tals. Tankar som presenterar vad de unga tycker 

om FLB och SON? Tycker de att det blivit hjälpta, ser de några brister? Styrkor? 

     Att det finns skillnader mellan forumen kan vara bra utifrån att de kan användas på olika 

sätt, med utgångspunkt i vilket behov den unge har. Det kan också vara svårt, eller kanske till 

och med omöjligt att skapa en internettjänst som kan tillfredsställa de flestas behov. Men 



72 
 

genom att exempelvis innehållsdeklarera en hemsida utifrån vilken typ av kontroll som finns 

på sidan eller liknande, skulle de unga lättare kunna identifiera sidor som passar deras behov. 

Märkning av varor i den reguljära handeln har funnits länge, bland de vanligaste så finns 

miljö- och energimärkningar. Idag finns det även märkning av hemsidor som exempelvis 

säljer varor på internet, såsom märkningen av trygg e-handel som organisationen Svensk 

Distanshandel står bakom. Detta är förhoppningsvis och troligtvis någon som kommer att 

finnas även på internet i framtiden. 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Enligt tidigare resonemang så finner vi att våra undersökta forum lämpar sig i varierande grad 

för olika personer. I våra teoretiska ramar använde vi oss av Karlssons forskning som en teori. 

Denna forskning visade på att när det gällde de yttre förutsättningarna, så skiljer deltagarna på 

den hjälp som ges av professionella och den som ges av självhjälpsgruppen. Karlsson kom 

fram till att deltagarna använder den hjälp som är bäst lämpad för den situation de befinner sig 

i. (Karlsson, 2002, s. 243). Dessa deltagare träffades dock utanför den digitala världen. Hur är 

det med ungdomar som söker hjälp på internet? De kanske inte alltid har samma typ av 

medvetenhet om vad för slags hjälp de kan söka. Det finns dessutom nästan en obegränsad 

flora av forum och andra tjänster för självhjälp på internet. Frågor som väcks är: hur 

orienterar sig unga för att ta reda på vilken typ av hjälp de behöver? Hur vet de vad de 

behöver? Hur vet de vad de ska undvika? Söker de sig till olika forum för hjälp med 

utgångspunkt utifrån vad de behöver eller är det mer eller mindre en slump var de hamnar?  

Våra resultat kan ge en första fingervisning om möjligheter och hinder till självhjälp på våra 

undersökta forum, men en mycket schematisk sådan. Vi har funnit att det är mer än dubbelt så 

många som har en medicinsk eller diagnosticerad psykisk ohälsa som söker hjälp på ett icke-

kontrollerat forum som FLB, än på det kontrollerade forumet SON. Det resultatet ger 

ytterligare motiv för fortsatt forskning inom området. Det behövs forskning kring varför det är 

på det här sättet och också en kartläggning av vilka konsekvenser detta får. Vem blir hjälpt av 

vad? 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1. Kodningsschema 

A. TR – Trådrespondenten       

     Kod: Huvudkategori: Kod: Subkategori: Struken: 

A.1 POSITIVT 
   

  
A.1.1 HUMOR 

 

  
A.1.2 NORMALISERING 

 

  
A.1.3 UPPMUNTRAN 

 

  
A.1.4 INTRESSE 

 

  
A.1.5 INGE HOPP 

 

  
A.1.6 IGENKÄNNANDE 

 

  
A.1.7 EMPATI 

 

  
A.1.8 SPEGLING 

 A.2 NEGATIVT 
   

  
A.2.1 IFRÅGASÄTTANDE 

 

  
A.2.2 FÖRLÖJLIGANDE 

 

  
A.2.3 AVVISANDE 

 

  
A.2.4 PRATAR OM SIG SJÄLV 

 A.3 KUNSKAP 
   

  
A.3.1 LÖSNING (ENKEL) 

 

  
A.3.2 KUNSKAPSFÖRANKRING 

 

  
A.3.3 EGEN ERFARENHET 

 

  
A.3.4 EGEN KUNSKAP 

 

  
A.3.5 KONKRET ÅTGÄRD 

 

  
A.3.6 LAGKUNSKAP 

 

  
A.3.7 YRKESKUNSKAP 

 A.4 STYRNING 
   

  
A.4.1 

PROFESSIONELL 
LÖSNING 

     A.4.2 PRIVAT LÖSNING   

     

     B. Trådens byggstenar       

     Kod: Huvudkategori: Kod: Subkategori: Struken: 

B.1 FRÅGANS LÄNGD 
 

KORT/MELLAN/LÅNG x 

B.2 
   

x 

B.3 ANTAL DELTAGARE 
   B.4 RÖD TRÅD 
   

  
B.4.1 FINNS INTE 

 

  
B.4.2 FINNS 

 B.5 AVSLUTNING 
  

x 

  
B.5.1 NEGATIV x 

  
B.5.2 POSITIV x 

B.6 
    B.7 PERSONLIGT ENGAGEMANG 

   

  
B.7.1 EFTER INLÄGG 

 

  
B.7.2 MULTIPLA INLÄGG 

 B.8 ANVÄNDNING AV KÄNSLOSYMBOLER 
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B.9 ANSATS 
   

  
B.9.1 PERSONLIG 

     B.9.2 FORMELL   

     

     C. TS – Trådskaparen       

     Kod: Huvudkategori Kod: Subkategori Struken: 

C.1 ÅTERKOMMER MED MER INFORMATION 
   C.2 RESPONS PÅ SVAR 
   

  
C.2.1 DISKVALIFISERANDE 

 

  
C.2.2 GODKÄNNANDE 

 C.3 INTRESSE AV SVARAREN 
   C.4 PROBLEMATIK 
   

  
C.4.1 UPPLEVD OHÄLSA 

 

  
C.4.2 DIAGNOSTIERAD OHÄLSA 

 C.5 HUVUDFRÅGA/OR 
  

x 

C.6 NY FRÅGA       

 

Exempel på förklaring och definition: 

OBS! Det finns definitioner på alla kategorier, men dessa är bara med för att förtydliga. Det 

krävs mycket arbete för att kategorierna inte ska gå att spåra. Därför begränsas denna bilaga.  

Dimension A: Respondenten  

Kategori Positiv A.1: Ger respondenten stöd eller håller med trådskaparen. Exempelvis när 

respondenten uttrycker glädje, humor eller intresse. 

Subkategori humor A.1.1: humoristisk anspelning där man försöker få personen i en viss 

stämning eller försöker skapa en relation med personen 

Subkategori normalisera A.1.2: Säger att flera har problemet och avdramatiserar skam eller 

skuld. Exempel: du verkar vara en normal ungdom. 

Subkategori Intresse A.1.4: Respondenten visar intresse gentemot frågaren genom att ställa en 

fråga. Exempel när vad det första gången det hände? 

Kategori kunskap A.3 Råd, kopplat till egen erfarenhet eller kunskap förankrad i vetenskaplig 

forskning, dvs. har de evidens, spekulativ kunskap 

Subkategori: Egen erfarenhet A.3.4: är egna upplevelser av samma eller liknade fenomenen 

som man diskuterar runt. Exempel: jag var precis som du när jag var lite hade och inbillade 

mig saker med mera, gör så här: definition: måste vara kopplat till en lösning! 
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Bilaga 2. Ansvarsfördelning 

Namn: Ansvarsområden: Rubriknummer: 

Linus - Tidigare forskning  

- Teori  

- Utformning av diagram (teknisk del av insamling av data) 

4. 

5. 

 

Samuel:  - Metod  

- Resultat 

6. 

7. 

Gemensamt - Resterande arbete  

  



78 
 

Bilaga 3. Soctanter på nätet  

Soctanter på nätet är en socialrådgivning på Internet som svarar på frågor som rör 

socialtjänsten. Forumet vänder sig främst till personer som bor i Malmö stad och i de fall då 

frågorna berör andra myndigheter. 

 

Det är två socionomer som arbetar på Soctanter på nätet. När den egna kompetens inte räcker 

till så tar verksamheten hjälp av yrkesverksamma inom mer specifika områden. 

 

Ett av syftena med Soctanterna på nätet är att forumet ska fungera som en informations- och 

kunskapsbank som alla ska kunna ta del av. Alla inlägg som görs i forumet stannar här och 

skickas inte vidare till andra personer eller myndigheter. I de fall då frågan kräver ett mer 

specifikt svar än vi kan ge så hänvisar Soctanterna på nätet vidare till berörd enhet eller 

instans. Det kan exempelvis gälla frågor rörande enskilda beslut avseende försörjningsstöd 

eller hemtjänst. 

 

Tjänsten erbjuder sina användare att: 

- Ställa anonyma frågor 

- Diskutera 

- Skriva kommentarer på andras inlägg 

- Skapa egna inlägg. 

 

Kort fakta: 

Namn: Soctanter på nätet 

Hemsida: www.malmo.se/soctanter 

Ansvarig: Malmö stad 

Startår: 2007 

Tillgänglighet: Hemsida, Applikation (till pekskärmsmobil). 

Publicerade diskussioner: 1108 stycken (02.05.2012 - 21:41 exklusive länkar) 

Svar på inlägg: 2985 stycken (02.05.2012 - 21:42 exklusive länkar) 

Krav på medlemskap: Nej 

 

Diskussionsgrupper: 

Arbete, Barn och familj, Boende, Ekonomi, Missbruk, Psykisk ohälsa, Relation, Vård och 

omsorg, Övriga frågor (Exkl. Länkar). 
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Regler: 

Övergripande regler: 

- Alla inlägg kontrolleras innan det publiceras. 

- Inlägg som innehåller kränkande uttalanden eller information som kan identifiera en eller 

flera personer, till exempel namn eller adresser tas dessa uppgifter bort. 

 

Specifika regler: 

- Kränka andra personer eller vara hotfulla, obscena eller stötande. 

- Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll. 

- Innehålla olaga våldsskildring eller barnpornografi. 

- Innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annat brottslig verksamhet. 

- Innehålla marknadsföring (reklam). 

 

Övrigt: 

När en person väljer att delta i en diskussion godkänner personen också att dennes IP-adress 

lagras tillsammans med inlägget. Detta gör det möjligt att polisanmäla meddelanden som 

strider mot svensk lag. 

 

Information hämtad från hemsidorna: 

http://www.malmo.se/soctanter 

https://webapps2.malmo.se/soctanter/index.php?app=forums&module=extras&section=board

rules 
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Bilaga 4. Flashback 

Flashback har funnits sedan 1983, och har som målsättning att föra den svenska 

yttrandefrihetstraditionen vidare. Flashback startade från början som en tryckt tidning, men har 

sedan sedan juni 1995 även funnits på internet. 

 

Flashback Forum har till syfte att värna om det fria ordet, och aktivt försvara åsikts- och 

yttrandefriheten. Detta innebär att man även försvara de som vill avskaffa yttrandefriheten. 

Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att få komma till tals, även de med 

avvikande åsikter. 

 

Tjänsten erbjuder: 

- Ställa anonyma frågor (dock kräver tjänsten medlemskap, vilket kräver ett användarnamn) 

- Diskutera 

- Skriva kommentarer på andras inlägg 

- Skapa egna inlägg. 

 

Kort fakta: 

Namn: Flashback 

Hemsida: https://www.flashback.org/ 

Ansvarig: Flashback International Inc 

Startår: 1983 (Forum på Internet sedan maj 2000) 

Tillgänglighet: Hemsida. 

Publicerade 

diskussioner/ämnen: 

1 322 993 stycken (02.05.2012 - 21:53 exklusive Om 

Flashback) 

Svar på inlägg: 34 860 231 stycken (02.05.2012 - 21:53 exklusive Om 

Flashback) 

Krav på medlemskap: Ja 

 

Diskussionsgrupper: 

Datorer och teknik, Droger, Kultur och media, Livsstil, Mat, Politik, Resor, Samhälle, Sex, 

Sport, Vetenskap och humaniora, Övrigt (Exklusive Om Flashback). 
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Regler: 

Övergripande regler: 

- Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent 

bannlysning. 

- Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning. 

- Åldersgränsen på Flashback Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.  

 

Specifika regler: 

- Förbud mot privat reklam och annonsering. 

- Förbud mot spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan 

upphovsmannens tillstånd. 

- Förbud av hets mot folkgrupp (ex. ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning) 

- Förbud mot uppvigling eller organisering av brottslig verksamhet. 

- Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är 

förbjudet. 

- All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM och chat, är 

förbjuden. 

- Förbud mot spridning av datavirus och annan skadlig kod. 

 

Följande saker är förbjudna på chatten: 

- Floodande 

- Spam 

- Diskussioner om piratkort 

- Barnpornografi 

- Att spekulera kring eller avslöja en annan användares identitet 

- Besöka chatten ifall man är avstängd 

- Trakasserier och hot 

- Narkotikahandel 

- Datavirus och trojaner 

 

Övrigt: 

- Åldergräns 18 år (måste skapa ett konto, där åldern kontrolleras genom en funktion i 

registreringsprocessen). 

-ytterligare information se https://www.flashback.org/regler 

 

Information hämtad från hemsidorna:  

https://www.flashback.org/ 

https://www.flashback.org/regler 

 

 

 

 


