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Abstrakt 
 
Dagens ungdomar upplever sin psykiska hälsa som allt sämre. I utveckling av tekniken är det 
av intresse att se hur detta ter sig på Internet.  
 
Syfte: Syftet med studien är att utifrån en netnografiskt inspirerad ansats synliggöra de 
diskurser kring psykisk ohälsa som framträder i ett internetforum för ungdomar.  
Teoretisk referensram: Studien innefattar sociokulturellt perspektiv på lärande, community 
of practice, health literacy och genus som dess teoretiska utgångspunkt.   
Metod: Rådande studie har utförts med hjälp av dolda observationer av ett internetbaserat 
forum inspirerat av netnografisk ansats. Det empiriska material som samlades in bestod av 
forumtrådar relaterade till psykisk ohälsa och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visar att forumet används i hög grad som ett stöd av ungdomar. De 
anförtror sig till forumet för att söka hjälp och svar på sina frågor. Det visade sig finnas 
skillnader mellan då båda könen då det kom att gälla hur ungdomarna valde att använda sig av 
forumet.  
Slutsats: Forumet utgör en god plattform för att skapa lärande på Internet samt att en god 
kunskap kring HL hjälper ungdomarna till att fatta hälsosamma beslut och inte låta sig bli 
påverkade av andra, även om andra kan hjälpa genom att ge perspektiv på tillvaron.  
 
Nyckelord: ungdomar, Internet, nätgemenskap, forum, community of practice och 
sociokulturellt perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
Abstract  
Today's adolescents perceive their mental health as deteriorating. In relation to the 
development of technology it is of interest to see how this appears on the Internet. 

Aim: The aim with the study is to from a netnography inspired approach make the discourses 
on mental health  that emerges an Internet forum for adolescents visible.  
Theoretical framework: The study includes socio-cultural perspective on learning, 
community of practice, health literacy and gender as it’s theoretical starting point 
Method: The current study was conducted with the help of hidden observation of an Internet-
based forum inspired by an nenography approach. The empirical material was collected 
consisted of the forum topics related to mental illness and analyzed by a qualitative content 
analysis. 
Results: The result shows that the community is used highly as a support for adolescents. 
They entrust themselves to the community to seek help and answers to their questions. It 
turned out to be differences between then both sexes when it came to apply to the adolescents 
way to participate at the forum. 
Conclusion: The forum provides a good platform for creating learning on the Internet, and 
that a good knowledge of HL helps young people to make healthy decisions and not to let 
themselves be influenced by others, although others can help by providing perspective on life. 
 

Keywords: community of practice, Internet, adolescents, social networking 
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1. Inledning 
 
Möjligheternas arena, så beskriver Löfberg (2008) Internet i sin avhandling, vilket kan liknas 
med Kamjous (1998) skildring av internetanvändning: 
 
“I dag är det möjligt att på ett par sekunder virtuellt “byta kön” på Internet, att där vara den 
(eller det) man själv väljer att vara. Det kan vara en person av det motsatta könet, en person 
av ett tredje eller fjärde kön, ett djur eller en fantasivarelse. Denna möjlighet inte bara finns, 

utan utnyttjas också av många Internetanvändare.”  s.261 
 
I de flesta människors liv idag är Internet en naturlig del, framförallt för dagens ungdomar, 
och har kommit att resulterat i ytterligare ett sätt att kommunicera och interagera med andra 
på ett vis som tidigare inte varit möjligt (Medierådet, 2015). Internet har på så sätt bidragit till 
att vi kan utveckla relationer med människor som vi troligtvis inte kommit i kontakt med utan 
Internet. I och med den explosionsartade utvecklingen av tekniken är det svårt för forskningen 
att följa med då Internet har en så pass stor utbredning.  
 
För att skapa förståelse för ungas vardag krävs inte enbart teknisk kunskap om hur Internet 
används utan även hur ungdomarna kommunicerar med varandra och varför de tycker det är 
av intresse att spendera sin tid på Internet (Medierådet, 2015 & Ungdomsstyrelsen, 2013). 
Ungdomar idag är den första generationen som vuxit upp med Internet, så kallade digital 
natives, digitala infödingar (Prensky, 2009). I många fall resulterar detta i att de äldre 
generationerna har bristande kunskaper kring informations - och kommunikationstekniken 
och framförallt vilken betydelse internetuppkopplingen har i ungas liv då Internet för många 
är ett relativt nytt fenomen (Ungdomsstyrelsen.se, 2013). I och med att ungdomar tillägnar 
större tid av sina liv online är det viktigt att vi förstår hur ungdomar integrerar med varandra 
på sociala medier för att minska generationsklyftor samt kunna interagera på samma nivå 
(Lusk, 2010). Det är även betydande att vid arbete med ungdomar förstå deras värld, den 
virtuella världen, för att kunna nå fram vid professionella åtgärder, exempelvis terapeuter, 
psykologer, hälsopedagoger, kuratorer, lärare samt socialarbetare (Pascoe, 2012). I vår 
yrkesroll som hälsopedagoger är det av högsta relevans att vara insatt i samhällets trender och 
kunna förstå och relatera till samhällets olika målgrupper och därav vikten att kunna förhålla 
oss till ungdomarnas synsätt på hälsa i relation till Internet.  
 
Många vuxna har ingen aning om vad deras ungdomar gör på Internet, hur de interagerar och 
hur detta sedan påverkar dem (Dunkels, 2009). Samtidigt visar forskning på att ungdomar 
idag uppger att den upplevda psykiska hälsan har försämrats under de senaste åren vilket har 
visat sig i form av bland annat sömnsvårigheter, ångest och oro (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Vi intresserar oss av att förstå huruvida Internet som fenomen och ungdomarnas hälsa 
kan kopplas samman.  
 
För att skapa oss en inblick i hur ungdomar uttrycker sig kring psykisk ohälsa valde vi att 
vistas på deras arena, där de kan interagera utan att någon vuxen har någon egentligen koll på 
vad som sägs. För att kunna göra det, valde vi att genomföra en studie med netnografisk 
ansats där vi undersökte de diskussioner som vi ansåg var knutna till psykisk ohälsa, både 
direkt och indirekt. Studien genomförs på grund av eget intresse kring ungdomars hälsa samt 
att vi ansåg att det fanns bristande forskning kring hur psykisk ohälsa utspelar sig på Internet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
	  
Syftet med studien är att utifrån en netnografiskt inspirerad ansats synliggöra de diskurser 
kring psykisk ohälsa som framträder i ett internetforum för ungdomar.  

2.2 Frågeställningar 
I relation till vårt syfte utformades följande tre frågeställningar: 
 

- Vilka diskurser kring hälsa framträder i forumet? 
- Hur använder sig ungdomarna av forumet som ett stöd? 
- Hur ser interaktionen ut mellan trådskapare och deltagarna och på vilket sätt är genus 

av betydelse? 
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3. Bakgrund 
 
Följande avsnitt redogör för bakgrundsfakta kring nödvändig information för att som läsare 
enklare kunna ta del av innehållet i studien. Vi förklarar begrepp vi kommer använda oss utav 
samt delar av hur Internet används. 

3.1 Ungdomars hälsostatus 
 
Statistik från Folkhälsomyndigheten påvisar att ungdomar i Sverige mår sämre än någonsin 
trots att vi idag har fler möjligheter till förutsättningar samt förhållanden för att ha en god 
hälsa. Det kan förmodas att med tanke på den kunskap vi idag besitter bör vår hälsa och 
välbefinnande upplevas som bättre, vilket undersökningarna istället visar motsatsen till. Den 
psykiska ohälsan har främst ökat bland unga flickor och de faktorer ungdomarna idag 
rapporterar uppleva som mest bristande är oro, värk samt sömnproblem 
(Folkhalsomydigheten.se, 2014).  
 
 

 
 
*Respondenterna har fått följande fråga: ”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”, de som svarat ”Ja” har 
fått en följdfråga: ”Är det svåra eller lätta besvär?” I figuren visas dels andelen som angett såväl lätta som svåra 
besvär sammantaget och dels separat den mindre andel som angett svåra besvär. **Genomsnitt åren 1988–1989, 
glidande treårsmedelvärden 1994–2005 och 2008–2012. Källa: ULF-undersökningarna, SCB. 
 
Rådande studie avser att behandla ungdomars hälsa med fokus på hur de diskuterar psykisk 
ohälsa på ett internetbaserat forum samt om det finns återkommande mönster kring ämnet. 
Genom vår treåriga utbildning till hälsopedagoger har vi kommit i kontakt med många olika 
aspekter samt faktorer som påverkar vår hälsa, både i dagens samhälle och vad hälsa innebar 
för 50 år sedan. En av de mest betydande faktorerna som förändrat vår hälsa är den teknik 
som finns idag och hur den påverkar oss, både negativt som positivt. Ett exempel på en 
negativ följd utav dagens teknik kan vara att vi blir allt mer stillasittande och fetman i 
samhället ökar, samtidigt skapar tekniken goda förutsättningar för lättillgänglig information 
och kunskap (Higgins & Begoray, 2012). Det finns de som ifrågasätter dagens teknik och 
menar på att den enbart har negativa följder, men så är inte fallet, det finns mycket som 
uppmuntrar till god och förbättrad hälsa men problemet är att vi inte alltid gör det 
hälsosamma valet.  
 
Vad är egentligen hälsa? En uppfattning från vår sida är att hälsan är subjektiv, enbart du vet 
vad hälsa är för dig och det finns ingen annan som kan påstå att du har en fullständig eller 
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bristande hälsa. Svensson och Hallberg (2010) beskriver välbefinnande, hälsa och livskvalitet 
som tre skilda definitioner av vårt mående. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (World 
Health Organisation), definieras hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 
enbart frånvaro av sjukdom (Who.int, 2003). Definitionen från WHO är även den vi utgått 
från i vår studie då vi undersökt den psykiska ohälsa som yttrar sig på Internet. Som 
hälsopedagoger har vi ett holistiskt synsätt på hälsa, det vill säga att vi ser kroppen som en 
helhet där tankar, känslor, upplevelser och andra ej mätbara företeelser ses som 
sammankopplade med den fysiska hälsan (Svensson & Hallberg, 2010). Detta till skillnad 
från det medicinska synsättet där man ser på individen som sjuk eller frisk där man enbart tar 
hänsyn till den mätbara verkligheten. 
  
"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" 
är det nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige (Folkhalsomyndigheten.se, 2015). 
Genom att sätta upp en målstruktur med elva målområden underlättas arbetet att uppnå målet. 
De elva målområdena kategoriserar hälsans bestämningsfaktorer. Faktorer som ålder, kön, 
arv, socioekonomi, funktionsnedsättning är inget individen själv kan påverka men bidrar även 
de till hälsan (Ibid). 
 
Maria Borelius (2013) kartlägger det tabu som finns kring psykisk ohälsa och menar att det är 
dags att bryta företeelsen. Författaren diskuterar vad det är som gör att det finns ett tabu kring 
psykisk ohälsa och utger att det är det faktum att det väcker känslor hos oss. Psykisk ohälsa i 
form av till exempel depression och panikångest får oss att framstå som veka och svaga, 
vilket medför att vi därmed hellre är tysta och bär på tyngden själva än berättar om vår 
egentliga status. Detta är en av de faktorer som gör att vi inte är medvetna om att var tredje 
svensk faktiskt lider av någon form av psykisk sjukdom (Borelius, 2013).  
 

3.2 Ungdomar, Internet och sociala medier 
 
Digitala medier är integrerade i människors vardagsliv, senaste undersökningen utav 
Medierådet (2015) visar på att ungdomars användning utav Internet och sociala medier ökar. 
Idag har nästintill alla ungdomar tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta, alla är de 
förutsättningar för att nå Internet, vilket tillåter individer och grupper att skapa, publicera, 
dela samt interagera (Lusk, 2010). Det indikerar Sanchez-Navarro och Arandra (2012) som 
menar på att dagens ungdomar är den första generationen som vuxit upp i en miljö som 
kännetecknas av användningen utav Internet, särskilt i form av snabbmeddelandetjänster och 
konstant uppkoppling. Internet som social media kan generera fördelar för ungdomar  
gällande informationssökande samt tillhandahåller ett virtuellt utrymme att utforska sina 
problem med likasinnade och rådfråga andra. När man talar om sociala medier är det i första 
hand communities som Facebook, Instagram och Twitter de flesta kommer att tänka på. 
Likväl innefattar begreppet sociala medier fler sammanhang, det kan handla om allt ifrån 
mindre nischade sidor till större former utav communities. Gemensamt för alla är dock att 
människor från olika delar av landet och/eller världen interagerar på en och samma plattform 
(Socialamedierna.se, 2012). 
 
Nu finns även hatet på nätet, Friends (2015) kartlägger Internet som topp tre osäkraste 
platserna gällande mobbning. Undersökningar påvisar att var tredje ungdom har blivit kränkt 
på nätet någon gång under det senaste året, vanligast för tjejer är att bli kränkta på Kik och för 
killar förekommer det främst i spel. 
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Det finns sidor på Internet som specifikt inriktar sig på att stödja barn och ungdomar som 
upplever psykisk ohälsa. En av sidorna är Livlinan.org som syftar till att vara en mötesplats 
där man kan utbyta tankar, erfarenheter och känslor med andra som upplevt liknande 
situationer (Mattzon, 2015). Sidan har även en support i form av personal från 
Suicidprevention i Väst, som kan hjälpa ungdomarna med råd och stöd och är en del av PS 
Young Support som är ett forskningsprojekt. Målet för PS Young Support är att utveckla en 
ny form av internetbaserat stöd, med syftet att vara specifikt utvecklat efter ungas behov samt 
underlätta deras situation. 
 

3.3 Vad är en diskurs? 
 
En diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om och förstå ett sammanhang (Bolander 
& Fejes, 2015). En diskurs reflekterar en social praktik knuten till användningen av språk, 
handlingsmönster, vanor och konventioner som i sin tur är mer eller mindre styrda utav regler 
(Ibid). I varierande sammanhang kan ordet diskurs innebära en helhet av sammanhängande 
uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa 
diskursen, hälsodiskursen, eller någon form av sådan enhet (Ne.se, 2015). 
 
Dagens hälsodiskurs yttrar sig överallt på Internet. Vare sig du är inne på nyhetssidor som 
Aftonbladet eller kollar dina vänners flöden på Facebook så kommer du att upptäcka reklamer 
och trender kopplade till hälsa. Varje vecka dyker det upp nya dieter och knep som gör att du 
går ner 10 kg på 3 veckor, får platt mage, rasar i vikt utan att träna eller finner 
”sommarformen”(Mårtensson & Hensing, 2009). Det är mer eller mindre oundvikligt att inte 
ha någon form av kunskap om den tränings- och vikthets som råder idag. Samtidigt är det ett 
stort fokus på att äta rätt, välja bra mat och ekologiska varor har blivit mer populära än 
någonsin (Ekoweb.nu, 2015). Utifrån ovanstående diskurs, som kan tillsynes verka hälsamma 
kan det istället skapa en stor stress och press från samhället på hur vi ska se ut. Lindgren och 
Eriksson (2010) benämner detta som ortorexia nervosa, ett begrepp på en fanatisk levnadsstil 
som syftar till att livet konstant går ut på att känna sig sund och hälsosam.     
 

3.4 Online eller offline 
 
Online är ett uttryck som används inom den tekniska världen som syftar till en enhet som är 
ansluten till ett datornätverk eller datorsystem. Offline i sin tur är en 
dator- och kommunikationsterm som syftar till att en enhet i ett distribuerat system är 
temporärt bortkopplad från systemet. (Ne.se, 2015). 
 
När individen kommunicerar och interagerar online följer den fysiska kroppen och de signaler 
denna sänder ut inte med i de flesta fall (Berg, 2011). Istället för att ha en fysiskt närvarande 
kropp, som offline, får individen representera sin kropp på andra sätt, vilket ger individen 
stora möjligheter att kontrollera vilka intryck hans eller hennes personliga framträdande 
framställer hos den andre. Individen kan även på förhand granska, manipulera och prova olika 
former att agera innan den blir en del av ett socialt samspel (Ibid). Internet och det faktum att 
vi sitter bakom en datorskärm gör att vi får möjligheten att agera ut något annat än vad vi 
egentligen skulle gjort spontant och intuitivt i verkliga livet, offline. Online får vi istället 
möjligheten att tänka till en extra gång och skriva något annat, som egentligen kanske inte är 
från oss själva, med följden att få respons i en social interaktion. Vi får chansen att tänka först 
och därefter handla, med varierande följder. Ifall resultatet av en handling inte visar sig vara 
tillfredsställande går det i många fall att med en enkel justering, göra det ogjort innan 
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responsen mottagits (Berg, 2011). Detta kan anses både positivt och negativt beroende på 
kontexten. I akademiska eller avgörande sammanhang kan det vara av nytta att få möjligheten 
att kunna tänka igenom ytterligare en gång. Samtidigt får individen möjligheten att uttrycka 
sig på ett annat sätt än det instinktiva och naturliga, vilket kan resultera i konstlad eller 
påhittad respons.  
 
Större delen av unga idag skiljer inte på det som sker på eller utanför nätet i någon djupare 
mening (Dunkels, 2009). Naturligtvis vet de skillnaden mellan nätet och livet offline men 
nätet ses ofta enbart som ytterligare ett rum för umgänge och underhållning. 
 

3.5 Vad är en tråd? Hur fungerar forum? 
 
För att forumets skapare och administratörers arbete gentemot en god stämning ska 
underlättas finns det ett antal regler för att alla ska kunna trivas. Skulle man som användare 
bryta mot någon av reglerna får man ta konsekvenserna som följer, dessa beslutas gemensamt 
av sidans administratörer och ordningsvakter men vanliga straff är avstängning eller 
borttagning av användarens inlägg. Hemsidans regler för forumet, chattfunktionen och 
grupper är följande: 
	  

• Bryt inte mot lagen, håll dig till ämnet och var trevlig.  
• Inga kontaktannonser i forumet.  
• Hets mot folkgrupp är inte okej. 
• Det är förbjudet att hänvisa till och dela med sig av porr eller gore.  
• Namnge dina trådar rätt och googla först fråga sen. 
• Forumet är inte ett ställe för gratis reklam.  
• Hjälp inte folk att begå lagbrott. 
• Hjälp inte någon spränga fingrarna av sig. 
• Du får inte fråga eller berätta om hur man får tag på alkohol eller tobak. 
• Forumet har nolltolerans mot droger.  

 
Många av hemsidans regler syftar till att använda sig av sunt förnuft men man uppmanar även 
att hålla sig till Sveriges lagar och behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
Anonymiteten på Internet gör att vi blir mindre hämmade menar Dunkels (2009) och syftar 
till att känslan av anonymitet kopplar bort oss från oss själva. Vi behöver inte i en lika hög 
grad koppla våra handlingar till vår personlighet, vilket gör att vi känner oss mindre sårbara 
när vi interagerar på Internet.   

3.6 Den virtuella arenan 
 
Ordet virtuell används för att markera att något sker på Internet, ett virtuellt klassrum, det 
virtuella rummet (Dunkels, 2009). Ne.se (2015) beskriver virtuell verklighet som ett begrepp 
för den datorgenererade värld i vilken användaren upplever sig vara och agera. Aktuella 
användarområden är spel, utbildning, design och konstruktion och forskning.   
 
Löfberg (2008) förklarar hur Internet som arena erbjuder en ”friare” kontext än det fysiska 
rummet då det kommer till kommunikation. Forum likt det vi valt att undersöka är tillgängliga 
för alla, oberoende av ålder, kön, klass eller fysisk lokalisering, det enda som krävs är en 
uppkoppling (Löfberg, 2008). Vår valda arena är tillgänglig för alla vilket innebär att vem 
som helst kan se materialet samt välja att delta i diskussionerna.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I och med att vi har en induktiv utgångspunkt/förhållningssätt kommer vi att använda oss av 
teorier baserade på den empiri vi får. I nedanstående avsnitt beskrivs de teorier som ligger 
till grund för studien. Vi har valt att använda oss utav bland annat praktik gemenskaper, 
genus och sociokulturellt perspektiv som utgångspunkter i vår forskning.  
  
Lärande sker inte enbart i skolan eller under utbildningar utan finns i alla miljöer. De flesta 
utav våra mest grundläggande insikter och färdigheter förvärvar vi oss i andra sammanhang 
såsom exempelvis familjen eller bland vänner. Miljöer som inte har ett huvudsakligt syfte att 
förmedla kunskap som till exempel samtalet vid middagsbordet är ett av alla sammanhang där 
lärande sker genom interaktion mellan människor (Säljö, 2014).   
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Säljö (2014) beskriver att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa och fysiska 
aktiviteter som samhället består av i sig innehåller pedagogik. Lärandet som sker i dessa 
vardagliga sammanhang är i betydande utsträckning mer övertygande än formell 
undervisning. Naturligtvis är lärandet som sker i skol- och undervisningsmiljö viktigt, dock 
måste det hela tiden finnas i bakhuvudet att det finns andra arenor där vi lär oss. Lärande 
handlar om vad individer och gemenskaper tar med sig från sociala situationer och utnyttjar i 
framtiden, människan kan inte undvika att lära. Förmågan att lära och tänka handlar i 
avgörande utsträckning om att behärska sådant som ligger bortom människans egen kropp och 
hjärna. Som ett samlingsnamn på alla dessa resurser som till viss del finns hos individen samt 
delvis i sociala interaktioner och i den materiella omvärlden kan begreppet kultur användas. I 
kulturen ingår de fysiska redskapen, artefakterna, som hela vår värld är fylld utav och ingår 
dagligen i vår vardag så som olika verktyg, fortskaffningsmedel, informations- och 
kommunikationsteknologi (Säljö, 2014). Kulturen är följaktligen materiell (konkret) såväl 
som immateriell (abstrakt) och i själva verket finns det ett nära samspel mellan dessa 
dimensioner. Utvecklingen som sker av de materiella resurserna går givetvis hand i hand med 
den övriga utvecklingen så som idéer och intellektuella kunskaper. Säljö (2014) menar på att 
kulturen är något som skapas utav oss människor och är något som finns mellan människan 
och omvärlden.      
 
Samspel som sker med fysiska och språkliga redskap är centralt utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande och utveckling. Tillsammans utgör redskapen en viktig del av de 
kulturella resurser vi använder oss utav i vår vardag så som datorer, tv-apparater och så 
vidare. Artefakter vi människor skapat som gör det möjligt för oss att förflytta oss, 
kommunicera, ta emot och sprida information (Säljö, 2014). 
 
Utgångspunkten för lärande har tidigare grundats i att lärande är något som individen gör 
enskilt samt att lärandet har en början och ett slut. Som tidigare nämnt finns det dock andra 
sätt att se på lärande, nämligen genom att anta att lärande är socialt betingat och kommer till 
stor del från vår erfarenhet att delta i det dagliga livet. Det var denna tanke som låg till grund 
för en betydelsefull inlärningsteori av forskarna Jean Lave och Etienne Wenger (Smith, 
2003).   
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4.2 Communitiy of practice 
 
Lave och Wengers modell av situerat lärande förklarar att lärande är en process av 
engagemang i en så kallad community of practice (COP), på svenska även kallat 
praktikgemenskap (Smith, 2003). Det grundläggande argumentet från Lave och Wenger är att 
COP finns överallt och att vi människor är allmänt involverade i dem vare sig det är i skolan, 
på arbetet eller i hemmet (Smith, 2003). En del utav gemenskaperna har ett namn eller 
stämpel medan en del är outtalade. I vissa av dem är vi kärnmedlemmar medan vi i andra 
enbart är en "bricka i spelet". Exempelvis kan du vara medlem i ett band eller så kan du vara 
den som bara kommer till repetitionerna och umgås med bandet. COP utvecklas utifrån saker 
som är viktiga för människor, som ett resultat av det reflekteras gemenskapen utifrån 
medlemmarnas egen förmåga och vad som är viktigt för dem, i den meningen är COP i 
grunden ett självorganiserat sammanhang (Wenger, 1998).   
 
Internet som arena kan inte ses som en COP med tanke på det inte är verksamheten i sig som 
utgör COP utan det är snarare det informella nätverket där det finns ett gemensamt intresse 
människorna emellan (Lave & Wenger, 1991). Däremot så kan diskussionsforumet ses som 
en form av en COP då syftet med forumet är att människor ska samspela med varandra. Till 
följd av att de integrerar med varandra så skapas ett gemensamt lärande genom diskussion och 
interaktion där individerna som vistas på forumet skapar trådar som andra besvarar. TS delar 
med sig utav sina egna problem eller tankar som frivilliga forummedlemmar sedan besvarar 
genom att dela med sig utav sina egna erfarenheter samt rekommendationer beroende på vad 
det är som efterfrågas.   
 

4.3 Health literacy 
 
Relationen mellan bristande läskunnighet och hälsostatus är vida känt och förstås bättre i 
dagens samhälle (Nutbeam, 2008). Health literacy eller hälsolitteracitet (HL), som är den 
svenska benämningen handlar om att individen har en större förståelse och kontroll över sin 
egen hälsa samt de faktorer som formar hälsan antingen för att bibehålla- eller förbättra den 
upplevda hälsan (Nutbeam, 2000). HL är nödvändigt för att individen ska kunna ta förnuftiga 
beslut i vardagen beträffande hälsan. HL handlar om att besitta läs-, skriv- och räkneförmåga 
för att kunna begripa information parallellt med personliga färdigheter i egenskap av förmåga 
att agera för en förbättrad hälsa utifrån kunskapsökning, livsstilsförändring eller användning 
utav de hälsoutbud som finns på rätt sätt (Zarcadoolas, Pleasant & Greer, 2005).  
 
Omfattningen av HL inkluderar inte bara en utan snarare flera olika färdigheter, till exempel 
läsning där informationen uppfattas korrekt, att kunna förhålla sig till samt bedöma värdet av 
informationen samt att kunna prata om hälsobudskap, både för rådgivning beträffande den 
egna hälsan men också för att hjälpa andra i deras beslut angående hälsa (Mårtensson & 
Hensing, 2009). I HL är utgångspunkten att individen själv kan främja hälsa, lösa 
hälsoproblem samt vara aktiv samarbetspartner i val av åtgärder samt i beslut som fattas. 
Vilken grad av HL individen besitter beror på situation och sammanhang. HL handlar inte 
bara om vilken utbildning eller kunskap individen besitter utan den varierar beroende på hur 
individen mår, i vilken livssituation, kultur eller omgivning personen befinner sig i. Det är 
inte bara i sammanhang där hälso - och sjukvård är inkluderad som det är viktigt att besitta en 
hög HL utan även i det dagliga livet där vi exempelvis matas med löpsedlar, om hur vi kan gå 
ner fem kilo på två veckor, här behöver individen en hög HL för att kunna avgöra hur 
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trovärdig informationen är, ifall metoden innebär några risker och vem den är ämnad för 
(Mårtensson & Hensing, 2011).            
 
Utifrån de ovannämnda aspekterna så framgår det hur viktigt det är att besitta en hög HL för 
individen i sammanhang där hälsan är inkluderad det är därför viktigt för ungdomar att förstå 
inverkan som omgivningen, sociala medier samt samhället har på dem för att kunna sortera 
och placera informationen beroende på trovärdigheten.     

4.4 Nätgemenskap 
 
Nätgemenskap innebär en mötesplats på Internet. Dessa mötesplatser varierar i upplägg och 
utformning beroende på målgrupp, syfte och skapare (Dunkels, 2009). För att kunna delta i en 
nätgemenskap finns det ofta krav på att registrera sig som medlem. Här finns återigen 
möjligheten för varje användare att presentera och framställa sig som den person individen 
själv väljer.  
 

4.5 Genusperspektiv 
 
Genus är ett komplicerat begrepp som precis som hälsa kan ses som subjektivt. Hirdman 
(2001) ifrågasätter i sin bok vad genus egentligen är samt vad begreppet betyder. Genus 
handlar både om det vi ser och det vi inte ser, om människor och om kön, man och kvinna, 
om alla de myter, föreställningar och mönster som skapas kring denna duo (Hirdman, 2001). 
Kön handlar talandet om hur det ska vara, normativa uttalanden om hur en man och kvinna 
bör uppträda. Han tar hand om henne, hon är den mindre, svagare, den barnafödande, hennes 
enda öde (Ibid). Hirdman (2001) skriver vidare kring vad det är som styr kön, är det kroppen, 
köttet, materian och menar på att det är den enkla vägen att se på kön. Abiala och Hernwall 
(2013) har i sin studie sammanställt kortare berättelser från ungdomar kring vad de gör på 
nätet. Det framkommer tydligt i studien att flickor nämner pornografi på Internet och det 
potentiella hotet som finns kring porr med avsky, medan pojkarna försöker ge intrycket att de 
är sexuellt aktiva och användare av porr (Ibid). Detta tolkar forskarna som uppenbarliga 
reflektioner av de könsstereotyper som finns i massmedier där kvinnan är offret medan 
mannen är den med makt.  
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5. Tidigare forskning 
I nedanstående avsnitt behandlas tidigare forskning kring ungdomar, teknik och lärande samt 
nätgemenskaper. Avsnittet avser även att redogöra för studiens kunskapsbidrag.  
 

5.1 Ungdomar och användning av teknik 
 
Merchant (2001) har genomfört en studie som undersöker flickors användning av chattrum på 
Internet. Undersökningen var av kvalitativ karaktär och baserades på intervjuer och 
observationer där forskaren kunde redogöra för användningen av elektronisk kommunikation 
som leder till språkliga förändringar inom sociala nätverk på ett sätt som speglar förändringar 
inom flickornas sätt att kommunicera. Författaren antyder att tonåringar och ungdomar är i 
spetsen för dessa förändringar och de kan utan svårigheter utnyttja möjligheterna för digital 
teknik, vilket radikalt förändrar läskunnighet. Studien syftar även till att undersöka om 
tonåringarnas uppfattningar och lärande kring de möten som uppstår i chattrum och den 
sociala och språkliga interaktion som följer. Studien grundar på Bourdieu´s koncept kring 
socialt kapital och visar även på att flickor i tonåren är kunniga inom dagens teknik och inte 
tvekar för att använda sig av förkortningar och uttryck i sitt skriftliga språk på Internet, genom 
detta utvecklar flickorna en ny och snabb form av skriftlig kommunikation. Studien visar på 
att dagens teknik inte enbart riktar sig mot killar, även flickor nyttjar den utveckling som sker.  
 
En studie utförd av Furlong och Davies (2012) visade huruvida ungdomars förbindelse med 
den nya tekniken i grunden hängde samman med deras egen identitet. Forskarna menar på att 
det dock är omöjligt att fullt ut förstå den roll som tekniken spelar i ungdomarnas liv om man 
inte har förförståelse för deras specifika förutsättningar och tankar kring livet. 
Utgångspunkten för studien är IKT- information- och kommunikationsteknik, som metod för 
inlärning i hemmet, och har visat sig stödja lärande som är formellt, men så även informellt, 
kvasi-formellt eller har en underordnad betydelse. Det har visat sig att lärande som kan 
likställas med lärande i skolmiljö även sker i hemmiljön i större skala sedan datorer och 
internet blev en naturlig del utav hemmet. Att ungdomar vistas på den virtuella arenan har 
bidragit till att de få tillgång till ett mycket bredare spektrum av resurser och sätt att lära än 
vad som finns i skolmiljöerna. Internet innebär att ungdomar själva har möjligheten att bidra 
till sitt eget lärande. Tekniken har visats sig väcka ett nytt intresse för lärande och med hjälp 
av teknik anser ungdomarna att lärandet blir mer fängslande. Med hjälp av olika verktyg 
baserade på teknik, till exempel spel, tänker inte ungdomarna på att de lär sig, då det skapas 
ett informellt lärande. Med resultatet från nämnda studie får vi en förståelse i hur viktigt det är 
i en profession, att förstå ungdomars förhållningssätt till dagens teknik och hur den spelar roll 
för deras lärande, inte bara spel lär dem, även sociala sammanhang och nätverk påverkar 
deras sätt att se på saker. Även Löfberg (2012) har använt sig av IKT i sin avhandling där hon 
fokuserat på sociala samspel på den virtuella arenan. Forskaren menar att det finns många 
uppfattningar om vilka konstruktioner av lärande och gemenskaper som formas på 
mötesplatserna, gemensamt är dock att de alla skapar förutsättningar för sociala samspel.  
 
Karlsson och Thörn (2013) har undersökt vilka sociala och emotionella faktorer som gör en 
självhjälpsgrupp online meningsfull samt varför ungdomar väljer att söka sig dit för hjälp. 
Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer och genomgång av tidigare forskning som 
grund. De faktorer som visade sig mest betydande för nätgemenskapen var gemensamma 
erfarenheter, empati och Internets egenskaper som upplevdes ha mening och därmed bidrog 
till gruppens fortsatta existens och utveckling. Forskarna diskuterar även hur professionella 
yrkesutövare bör närma sig den här typen av arena. Studiens resultat visade på att ungdomar 
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fann stort stöd av forum för att få hjälp från likasinnade och även anonymiteten spelade en 
stor roll då utövarna kunde känna sig trygga (Karlsson & Thörn, 2013). Utifrån detta kan vi se 
hur viktig anonymiteten är för att ungdomar ska våga ta hjälp. Många kan se det som genant 
eller påfrestande att behöva ta upp sin hälsa eller problem med personer fysiskt, därav hjälper 
Internets identitetsskydd ungdomarna att våga ta kontakt och söka hjälp.  
 

5.2 Hälsodiskurser på Internet 
 
Att hälsodiskursen de senaste åren ändrats har inte undgått många. Kane (2012) berättar hur 
idealet gått från att enbart vara smal till att istället vara vältränad, genom uttrycket Strong is 
the new skinny och ifrågasätter huruvida samhället leder unga flickor i rätt riktning. Kane 
(2012) ställer bland annat frågan huruvida vi kan uppmuntra unga flickor att sträva efter en 
stark kropp genom sunda kostvanor och motion utan att endast byta fokus för det kroppsliga 
idealet samt hur mycket makt och inverkan ett mantra som Strong is the new skinny 
egentligen kan ha.  
 
En studie gjord utav Wharf Higgins och Begoray (2012) handlar om sambandet mellan media 
och hälsa och uttrycker oron för ungdomars fysiska hälsa. Författarna påvisar att problemet är 
världsomfattande då till exempel europeiska ungdomar tillbringar i snitt nio timmar per dag i 
sammanhang som kräver minimal fysisk aktivitet. Enligt studien framkommer det att 
ungdomar i snitt spenderar minst 15 timmar framför datorn per vecka. Den fysiska aktiviteten 
minskar bland ungdomarna samtidigt som fetman ökar och det har visat sig att 
beteendemönster som utvecklas i ungdomsåren kvarstår även i vuxen ålder (Wharf Higgins & 
Begoray, 2012). Den radikala förändringen som skett med ungdomarnas viktuppgång kopplas 
samman med det sociala sammanhanget och interaktionen med olika medier. Ungdomarna 
vistas dagligen på Internet för att till exempel kommunicera med sina vänner, söka 
information samt spela spel.. Medierna innehåller information som påverkar ungdomarnas 
lärande och uppfattning om hälsa och normer. 
 
Brown och Bobkowski (2011) har även studerat medias påverkan på den psykiska hälsan, där 
deras synvinkel på studien har fokuserat på vilken effekt äldre (tv, musik, filmer, tidskrifter) 
samt nyare (Internet, mobiltelefoner, sociala nätverk) medier har på ungdomars hälsa och 
välbefinnande. I likhet med Wharf Higgins och Begorays (2012) studie påvisar Browns och 
Bobkowski (2011) att ungdomar spenderar allt mer tid på nätet, vilket resulterar i att de 
interagerar med andra människor både på gott och ont. Att vistas på nätet och interagera med 
andra innebär att ungdomarna får tillgång till en större värld, kommer i kontakt med 
människor som utan Internet inte varit möjliga att nå på grund av den geografiska aspekten. 
Forskningen påvisar att både ny och äldre media innebär risker för individen, beroende på 
syftet med användningen (Brown och Bobkowski, 2011). Dagligen exponeras ungdomar med 
normer på hur vi ska se ut, vad vi ska äta, hur vi ska klä oss osv. Betydelsen som media spelar 
i våra liv bidrar till att skapa en social miljö som normaliserar exempelvis bantning, 
ätstörningar, kroppsstörningar samt förvrängda idéer om relationer. Forskarna framhäver 
vidare hur viktigt det är att hela tiden utforska de nya medierna, då vikt bör läggas vid att 
förstå plattformarna och sammanhanget, framförallt är det viktigt att ungdomar lär sig hur 
medier används på ett intelligent och hälsosamt sätt.  

Giles (2006) har forskat kring Internets roll för stigmatiserade ungdomar, med fokus på 
identitetsskapande på Internetbaserade communitys för ungdomar med ätstörningar som vill 
dela med sig av sina erfarenheter med andra i en stödjande och positiv miljö. Författaren 
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menar att man inte kan avgöra om konsekvenserna av denna typ av internetsidor i grunden är 
positiva eller negativa då möjligheten att de tenderar till att både fungera om ett stöd för 
stigmatiserade ungdomar men även uppmuntrande till ett skadligt beteende. Vidare menar 
Giles (2006) att varje Internetcommunity har ett eget perspektiv på vad en ätstörning innebär 
samt att det ständigt pågår förhandlingar och diskussioner kring vad en ätstörning är för något, 
en sjukdom eller livsstil? Är det en negativ eller positiv upplevelse? Vad eller vem kan ha 
orsakat ätstörningen? Giles (2006) menar att dilemmat är grundat i ätstörningarnas ställning 
som omstridda sjukdomar och inte tas på allvar av samhället.  

5.3 Verktyg för kommunikation på Internet 

Sjöberg (2010) redogör i sin avhandling för ungdomars användning av symboler för att 
förstärka sina uttalanden. Symbolerna kan uttryckas i form av bland annat smileys eller 
hjärtan, så kallade emoticons, som hjälp för mottagaren/tagarna att förstå hur meddelandet ska 
tolkas. Med hjälp av symbolerna minskar risken för att feltolka meddelandet på grund av att 
man med sin fysiska kropp inte har möjligheten för gestikuleringar eller ansiktsuttryck på 
samma sätt som när man talar ansikte mot ansikte. Tydligt med hur dessa emoticons används 
av ungdomarna är att de fyller ett syfte, de gör att miljön och stämningen blir enklare att läsa 
av och konversationerna känns mer realistiska. Beroende på huruvida ungdomarna använder 
sig av emoticons i våra valda trådar kan vi som utomstående uppfatta atmosfären i tråden samt 
hur inläggen framställs och tolkas mellan deltagare och TS.  

Sveningsson (2005) har i en studie undersökt hur könsroller ter sig bland ungdomar på 
mötesplatsen Lunarstorm. Forskaren utförde en kvalitativ studie där hon samlade in material 
från sidan för att därefter utföra en kvalitativ innehålls analys för att få fram mönster och 
kunna koda det som framställts på ungdomarnas presentationer. Det framkom i analysen att 
det var ett relativt könsstereotypt mönster som framträdde på sidan. Tjejerna som vistades på 
community som undersöktes lyfte i hög grad fram relationer till vänner och partners till 
skillnad från killarna. Tjejerna kunde även uppfattas som översvallande, mer känslosamma 
och mångordiga än killarna som ibland kunde uppfattas som fyrkantiga, lite träiga och 
klumpiga. Detta gällde dock inte alla killar då det fanns ett visst utrymme för förhållningssätt 
som frångick det stereotypa. Det upptäcktes en andel killar som var relationsinriktade samt en 
andel som uttryckte en stark inriktning mot relationer och som lyfte fram romantiska 
relationer i sina presentationer.  
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6. Metod 
Följande avsnitt redogör för studiens tillvägagångssätt för datainsamlingen som utgörs av en 
netnografisk ansats och består utav observationer. Avsnittet skildrar även studiens urval samt 
hur vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta empirin. Vidare innehåller 
avsnittet diskussioner kring vår roll som forskare, studiens överförbarhet, validitet samt 
forskningsetik. 
 
Vår studie har en induktiv ansats, vilket innebär att vi utgått från vår empiri för att därefter 
koppla det till relevant litteratur och forskning (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2010). Valet till 
att ha en induktiv ansats grundades i att vi i starten av forskningsprocessen inte visste vad vi 
skulle få för resultat samt att vi valde att inte ha någon specifik teori som utgångspunkt. De 
valda teorierna har vi utgått från i efterhand efter att vi analyserat och tolkat resultatet av 
empirin. Studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt där vi använt oss av bland annat statistik, 
och kan benämnas som ”mjuk data” där vi använt oss av insamlingsform som observationer 
(Ahrne & Svensson, 2011).  

6.1 Netnografisk ansats  
 
För att kunna få svar på vårt syfte med en så god trovärdighet som möjligt valde vi att göra en 
onlinestudie där vi tydligt kunde se hur ungdomar uttryckte sig kring och diskuterade hälsa på 
ett Internetbaserat forum. Världen blir alltmer digital, som ett resultat utav detta finner 
forskare världen över att det krävs en mer modern metod för att förstå samhället, detta genom 
att följa befolkningens fotspår (Kozinets, 2010). Netnografi är en speciellt utvecklad form av 
etnografi, anpassad och framtagen för att kunna undersöka de unika datoriserade 
eventualiteterna som försiggår i dagens samhälle. Metoden i sig har utvecklats för att hjälpa 
oss förstå vår värld, Kozinets (2010) påvisar flertalet fördelar med att använda netnografiska 
metoder i kvalitativa studier. Främsta fördelen med den netnografiska ansatsen är att den 
tillåter forskaren möjligheten till ett flexibelt och självanpassat tillvägagångssätt, vilket gav 
oss möjligheten att vid behov kunna få tillgång till våra data och valda område. Ytterligare 
fördelar med netnografisk metod, är att det ger en bred förståelse av samhället eftersom det 
skapar möjligheter att samla material från olika kulturer och samhällsgrupper (Kozinets, 
2002). Andra förmåner vi som forskare i rådande studie finner med metoden är att vi kan 
utföra arbetet helt omärkbart, det är mindre tidskrävande samt att vi får ett naturligt fönster in 
i gemenskapen för att se beteenden och diskussioner deltagarna emellan (Ibid). 
I den sociala praktik vi vistades i studerades de språkliga mönster som kunde urskiljas och 
även de sociala uttryck och begrepp som individerna använde sig av i sina handlingar och 
utsagor. Lalander (2011) menar att forskare som befinner sig på fältet som ska studeras, 
skapar stora insikter kring förståelse och delaktighet vilket vidare kan resultera i 
kunskapsproduktion genom den vidare forskningen och på så vis närma sig den andres 
utkikspunk och position. Avgörande för att netnografi ska vara genomförbart är att det 
sammanhang som studeras är nätbaserat och klassas som socialt (Berg, 2011). Genom att 
undersöka de miljöer, gemenskaper och den kommunikation som ägde rum mellan deltagarna 
på vårt utvalda forum hoppades vi på så vis få en bild av de samspel och interaktioner som 
äger rum. 
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6.2Urval 

6.2.1 Urval till studien 
 
Valet till att utföra en onlinestudie grundades i att nå vår målgrupp på ett plan som tidigare 
inte undersökts i någon större utsträckning. Svensson och Ahrne (2010) påvisar vikten av att 
befinna sig på och studera arenan där målgruppen vistas, då forskningen kan utföras i ett 
naturligt sammanhang för den valda gruppen. Internetbaserade forum var därmed ett passande 
studieobjekt då forumen konstruerar sig själva, är självorganiserade samt bygger på sociala 
samspel, det vill säga communities of practice. Urvalet av forum till vår studie baserades i sin 
tur på aktuella och aktiva forum för dagens ungdomar. Efter att ha gått igenom tre aktuella 
forum riktade mot ungdomar kunde vi sedan därefter avgöra vilket som var av relevans och 
intresse för att uppfylla vårt syfte och behandla problemområdet. Vårt urval av målgrupp 
baserades utifrån problemområdet, det vill säga ungdomars psykiska ohälsa. Med hänsyn till 
ovannämnda aspekter utformades vår metod för att i relation till dessa kunna uppfylla syftet. 
 
På vårt valda forum krävs det inte ett användarkonto för att kunna skapa en så kallad tråd, 
man kan välja att vara helt anonym. Målet med forumet är att erbjuda ungdomar ett 
tidsfördriv och underhålla ungdomar från 13 år på Internet. På forumet erbjuds det en 
community-del där användarna kan vara sociala genom att bland annat skriva meddelanden 
till varandra, föra diskussioner, kommentera och dela bilder, samt en underhållande del. Den 
del som är mer underhållande finns ett brett utbud av flashfilmer, onlinespel, roliga bilder och 
filmklipp. Allt detta är gratis och användarna uppmanas att hålla ett gott humör och sprida en 
god stämning på hemsidan.  
 
Innan vi kunde starta vår datainsamling gjordes en förstudie för att skapa oss en förförståelse 
kring vad vi kunde tänkas finna. Tack vare förstudien fick vi en överblick av vad arenan 
erbjöd utifrån vårt syfte och frågeställningar, vilket underlättade då vi skulle utföra vår 
insamling. Förstudien i sig genomfördes ett par dagar innan datainsamlingstillfällena, där vi 
huvudsakligen undersökte forumets alla kategorier för att lokalisera vilken kategori som 
kunde innehålla trådar rådande vårt valda ämne. Det var oändligt många trådar som lästes och 
undersöktes för att vi skulle kunna avgöra i vilken av kategorierna vi skulle finna flest 
relevanta trådar. Vi granskade även hur ungdomarna agerade och hur miljön tedde sig att vara 
för att se huruvida forumet lämpade sig vår studie.  
 
De utvalda trådarna till den empiriska insamlingen valde vi utifrån våra tolkningar av 
huruvida TS upplevde någon form utav psykisk ohälsa. Insamlingen genererade i 20 trådar 
med sammanlagt 237 kommentarer som vi analyserade och kategoriserade för att använda i 
resultatet. Målgruppen riktar sig till ungdomar mellan 13-19 år, där vi valt att främst använda 
oss utav trådar skapade av de inom målgruppen. Vilka som sedan valt att kommentera 
trådarna kan vi dock inte påverka, vare sig gällande kön eller ålder. Vi begränsade oss till 
forumets kategorier Hälsa, kropp och pubertet samt Övrigt ungdom där vi valde att undersöka 
de trådar som handlade om depression, ångest samt kroppssyn som alla hade någon form av 
anknytning till psykisk ohälsa. De två valda kategorierna vi samlade trådarna ifrån innehöll 
gemensamt 132 trådar och 1319 kommentarer som skapats under tidsperioden som 
avgränsade vår insamling.  
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6.2.2 Urval av empiri 
	  
Innan vi kunde starta vår datainsamling gjordes en förstudie för att skapa oss en förförståelse 
kring vad vi kunde tänkas finna på det valda forumet. Forumet vi vände oss till och valde att 
samla empirin ifrån valdes utifrån att vi ansåg att det fanns stor bredd och variation på 
innehållet i trådarna. Det vi kunde urskilja tack vare förstudien var att ungdomarnas aktivitet 
framför allt förekom under helger och kvällar, där de inte enbart skapade egna trådar utan 
även kommenterade andras. Det vi dock inte kunde komma åt var huruvida användarna 
utnyttjade forumens chatt-funktioner samt live uppdatering vid privata bruk utan enbart 
offentliga diskussioner där alla användare kan delta. Sveningsson (2009) diskuterar hur man 
som forskare bör gå tillväga för att kunna bedöma lämpligheten av vad som är privat 
respektive publikt på Internet, för att kunna bedöma lämplighet och etik på en offentlig arena 
som Internet. Sveningson drar slutsatserna att offentligt/privat som begrepp inte kan ses som 
tvådelat utan som sammanhängande samt att Internetmiljöer är mångskiftande och ofta består 
av flera olika typer av kommunikationsaspekter som tillåter varierande grader av sekretess 
(2009). Med detta i åtanke har vi diskuterat att vi inte kan få tillgång till allt som förekommer 
på forumet, dels på grund av att alla gemenskaper inte är offentliga och dels för att 
administratörerna rensar opassande kommentarer som inte anses lämpliga för hemsidans 
innehåll.  
 

6.2.3 Deltagarperspektiv 
 
Deltagandet i studien är självselekterande i den bemärkelsen att personerna valt att 
kommentera och aktivt engagera sig i de trådar vi valt att utgå från i studien. I och med 
Internets karaktär är det omöjligt att veta med säkerhet att det är ungdomar som deltagit i 
studien. Studien har ett så kallat deltagarperspektiv där vi undersöker hur deltagarna själva 
svarar på och reagerar på varandras utsagor och kommentarer (Sjöberg, 2010).  
 

6.3 Empirisk insamling 

6.3.1 Observation 
 
Observationerna som genomfördes var dolda och utfördes under två tillfällen på tre timmar 
vardera. Då empirin ständigt fanns tillgänglig underlättade det för oss att finna det vi sökte 
efter, då vi kunde gå fram och tillbaka på forumet för att finna material vi ansåg relevant. Med 
vetskapen om huruvida internetanvändare kan välja att agera annorlunda online gentemot 
offline valde vi att använda oss utav dolda observationer baserat på att undvika manipulation 
utav empirin genom vårt deltagande.  Lalander (2011) beskriver dolda observationer som en 
form av infiltration, att man agerar som en i mängden och menar att det som forskare i dolda 
observationer är acceptabelt att inte leva upp till de etiska krav som ställs för att kunna få 
rättmätig information.  

6.3.2 Genomförande av observation 
 
Observationerna genomfördes i början av maj då vi satte oss ner för att gå igenom det 
material som fanns på forumen från årsskiftet fram till Maj, alltså ett spann på fyra månader. 
Avgränsningen på fyra månader grundades på att vi ansåg att vi lyckats samla in den empiri vi 
behövde under denna tid, samt att vi ville ha så aktuell data som möjligt för att empirin skulle 
gå att tillsätta i de trender som rådde i samhället. I och med att vi kunde använda oss av 
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skärmdumps-funktionen på våra datorer underlättade det vår insamling. Vi tog helt enkelt 
”kort” på de diskussioner vi fann var av intresse och relevans för att sedan skriva ut dessa, på 
så sätt kunde vi enkelt gå igenom varje tråd och granska dess innehåll i fysiskt format. Efter 
att vi skrivit ut respektive tråd kunde vi lägga upp allt material framför oss och sammanställa 
innehållet. Vi undersökte vilka som kommenterat, hur ”stämningen” kunde uppfattas i 
diskussionen samt huruvida responsen tedde sig mellan TS och deltagare. 

6.4 Analys av empiri 
 
Vi valde att analysera studiens empiri genom en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt 
förhållningssätt för att kunna se eventuella mönster i forumets diskussioner. Kvalitativ 
innehållsanalys används ofta i studier som innefattar psykiatri, gerontologi samt 
folkhälsovetenskapliga studier (Elo & Kyngäs, (2008). Innehållsanalys är en forskningsmetod 
för att kunna skapa yttranden och tillämpliga slutsatser från data till sitt sammanhang, med 
syftet att skapa kunskap, nya insikter, en representation av empiri samt en praktisk vägledning 
till handling och åtgärd. Analysmetoden är känd som ett sätt att analysera dokument på ett sätt 
som tillåter forskaren att testa teorier för att vidare kunna öka förståelsen av empirin. Genom 
en innehållsanalys blir det möjligt att koncentrera ord till kategorier, där man sen kan 
klassificera ord och fraser i kategorier för att finna sådant som delar samma mening. (Elo & 
Kyngäs, 2008).  
 
Vårt val av induktiv ansats påverkade inte analysen av empirin då analysen kan bestå av både 
induktiv och deduktiv ansats. Likt Elo och Kyngäs (2008) beskriver, bestod analysen av tre 
faser: förberedelse, organisering och rapportering där vi började med att läsa igenom allt 
material flertalet gånger för att därefter kategorisera in kommentarerna i nio kategorier som vi 
skapade utifrån vilken form av respons TS fått. De 20 trådar vi valde ut kunde vi kategorisera 
in i tre huvudkategorier där vi utgick ifrån deras diskursinnehåll. TS kommentarer på den 
givna responsen kategoriserade vi in i två grupper där de antingen ställde en motfråga, 
utvecklade sitt problem eller förklarade sitt problem samt gav svar på tal. Somliga av de 
trådar vi använde oss av i studien var fortfarande aktiva, vilket vi syftar till att de var synliga 
direkt då vi öppnade kategorierna samt att ett fåtal trådar fortfarande kunde innehålla en 
pågående diskussion. Vi valde att inte hålla oss uppdaterade i takt med trådarna utan använde 
oss av det material vi redan erhållit.  
 
Kommentarerna valde vi att tolka utifrån sammanhanget och inte hur de kunde utläsas 
borttagen från sin kontext. Vid flera tillfällen upptäckte vi att kommentarerna kunde 
kategoriseras in i flera fack, vilket ledde till att vi sorterade materialet i de kategorier vilka vi 
ansåg passade bäst. Likadant gjorde vi då vi skulle dela in de olika trådarna i huvudkategorier 
för att få reda på vilket ämne som förekom främst.  

6.5 Forskarens roll 
 
En svårighet med studien var att behålla objektiviteten och se vad det är som diskuteras på 
forumen utan att dra in subjektiva tolkningar och värderingar då vi ska försöka återge 
verkligheten. Thornberg och Fejes (2015) menar att det är en viktig aspekt, eftersom forskare 
ofta besitter förkunskaper kring ämnet redan innan forskningen påbörjats, vilket kan resultera 
i förutfattade meningar samt förväntningar. Ahrne och Svensson (2011) menar att forskare i 
en kvalitativ studie kommer nära de miljöer och människor som ingår i studien. Forskaren 
skapar sig därmed en konkret kännedom kring objekten, vilket ofta kan vara en stor fördel för 
forskningen men kan även vara ett problem då studien omedvetet kan vinklas. 
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Kozinets (2010) förklarar hur en forskare i en netnografisk studie bör ha kännedom kring 
området och arenan för att skapa sig kunskaperna kring varför aktörerna agerar som de 
gör.  Valet av att göra en dold observation hjälper oss att hålla oss objektiva samt inte påverka 
innehållet genom att aktivt delta och på så vis av misstag vinkla deltagarna. 

6.6 Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas att studien undersöker det den avser att undersöka, graden 
överrensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen av studien 
(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vi kan konstatera att vi har en hög omedelbar validitet i 
och med att vår data kommer direkt från källorna (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Hade 
vi däremot valt att göra intervjuer ökar risken för att respondenterna förskönar eller lämnar 
ute information vilket bidrar till att studiens resultat vidare inte kommer att innehålla den 
validitet vi önskat. Samtidigt går det att diskutera huruvida individer på Internet överdriver 
sina ageranden då de sitter bakom en skärm och inte nödvändigtvis behöver möta 
konsekvenser för sina uttalanden som i verkligheten. Det vill säga, att aktörerna agerar 
annorlunda än vad de egentligen gjort, utger sig från att vara någon annan än den de är osv.  
 
Innehållslig validitet syftar till att den operationella definitionen täcker in alla eller de flesta 
aspekter av den teoretiska definitionen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). För att uppnå en 
god innehållslig validitet är de av vikt att vi kontrollerar att studien under hela processen utgår 
från studiens definition för att behålla en röd tråd och få med alla aspekter som tas upp. 
Genom att vi studerade ett nätverk innehållande ungdomsforum kunde vi få fram flera 
beskrivningar och avbildningar av samma fenomen, vilket gav oss en bredare omfattning av 
materialet, vilket Ahrne och Svensson (2011) syftar på ökar studiens trovärdighet. 
 
Reliabiliteten går hand i hand med validiteten men är i sin tur beroende på hur mätningarna 
genomförs (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Har forskaren valt fel metod eller slarvat 
med mätningarna spelar det ingen roll huruvida validiteten är hög eller ej, resultatet kommer 
ändå vara missvisande. För att behålla en hög reliabilitet i studien har vi varit noggranna i vår 
analys och testat oss fram för att slutligen kunna lägga fram ett slutgiltigt resultat vi kunde 
känna oss nöjda med.  
 
6.7 Etiska aspekter 
 
Det finns fyra övervägande principer för att kunna bedriva en forskningsetisk studie (Ahrne & 
Svensson, 2011). Dessa krav innefattar samtycke, konfidentialitet, nyttjande och information.  
Ahrne och Svensson (2011) poängterar vikten av informationskravet, vilket innebär att de 
medverkande i en studie har rätten att bli informerade om vad studien innebär samt att de 
själva får avgöra om de vill delta eller inte, det innebär även att deltagarna har rätt att avbryta 
sin medverkan när som helst under forskningsprocessen. Sjöberg (2010) har i sin avhandling 
argumenterat för att hennes forskning skulle ha influerats om de visste att det fanns en 
forskare som observerat deltagarna i chattrummet, med följden att de betett sig annorlunda. 
Detta argument kan vi tillämpa även i vår studie då deltagarna förmodligen hade betett sig 
annorlunda och valt att försköna sitt beteende om de hade haft vetskapen om att de blev 
observerade.  
 
Konfidentialitetskravet innebär i sin tur att deltagarnas identitet hemlighålls och skyddas så 
gott som möjligt via tystnadsplikt, det vill säga att det som sägs eller genomförs i studien inte 
ska gå att koppla till en viss individ eller ett specifikt företag (Vetenskapsrådet, 2002). Vår 
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studie inte kommer att kunna kopplas till forumet och de trådar vi använt oss av, därav 
garanterar vi att deltagarnas anonymitet behålls, i den mån vi kan. 
 
Nästa princip är samtyckeskravet, som innebär att forskaren bör åstadkomma ett samtycke 
mellan forskare och deltagare. I vår studie där deltagarna kan vara under 15 år så krävs istället 
målsmans samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav förmåddes vi förbise eftersom vi 
genomförde en dold observation där deltagarna inte hade vetskapen om att de blev 
observerade och därmed inte kunde ge sitt samtycke till att delta i studien. Vi kunde inte 
heller vara fullt säkra på att deltagarna i studien var av den åldern deras profiler på forumen 
angav, vilket i vissa fall hade krävt målsmans samtycke.  
 
Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, innebär att all information samlad om en 
individ endast utnyttjas i forskningsändamål och får inte brukas till annat. Det innebär även att 
forskningen inte får säljas eller lånas ut till någon annan (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vetenskapsrådet (2002) understryker att alla moment i forskningsproceduren måste redovisas, 
det vill säga att allt som kan påverka individen till att tänka om och ändra uppfattning måste 
redovisas. I och med risken för att påverka eller vinkla deltagarnas åsikter eller uppfattningar 
ansåg vi att det inte, med studiens resultat och trovärdighet i åtanke, var möjligt för oss att 
informera deltagarna om studien. Även deltagarnas anonymitet hade försvårat arbetet då vi 
inte kunnat få tag på varje enskild individ för att få dennes tillåtelse. Vetenskapsrådet (2002) 
menar vidare på att vid forskning med observationer som metod kan informationskravet 
förstöra själva forskningen och behövs därför inte ges i förväg, de menar då att information 
bör ges i efterhand. Detta är ett krav som vi bryter emot då våra observerade aktörer inte 
visste om att vi observerade dem, och vi gav dem ingen information efteråt om vår studie i 
och med att vi inte kunde få kontakt med varje enskild individ. I och med att vi valt att inte 
nämna forumets namn kan vi trots de etiska kraven säkerställa att deltagarna hålls anonyma i 
studien.  
 
Nyttan med forskningen väger tyngre än de etiska principerna och med tanke på studiens 
avsikt att främja hälsan och livsvillkor hos ungdomar vilket innebär att det vore närmre 
oetiskt att avstå från att bedriva forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare kan forskningen 
även höja medvetenheten hos ungdomar att utnyttja sina resurser vilket anses vara ytterligare 
en anledning att bedriva forskningen.  
 
Vidare i vår studie bör vi ha vårt förhållningssätt gentemot psykiska sjukdomar i åtanke. I och 
med att vi inte har en psykolog- eller läkarutbildning bakom oss har vi ingen rätt att 
diagnostisera eller uttala om oss några diagnoser hos deltagarna eller TS.  
 

6.8 Överförbarhet och generaliserbarhet 
 
I och med vår induktiva utgångspunkt ämnar studien en statistisk generalisering (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009). För att kunna få fram om studien är generaliserbar eller inte, 
menar Bjereld mfl (2009) att studiens urval måste vara byggt på goda grunder. Thornberg och 
Fejes (2015) menar samtidigt på att inom kvalitativ forskning är det viktigare att studien går 
att överföra än att den går att generalisera. Resultatet på forskning kommer förmodligen att 
kunna generaliseras och överföras till andra former av nätgemenskaper samt i 
utbildningssammanhang på Internet. Internet som arena kommer i framtiden att bli en alltmer 
aktuell arena att forska kring, vi ser därmed att vår studie kan vara ett bidrag till att vidare 
kunna möta ungdomar på Internet.   



19	  
	  

9.4 Kritik kring den valda metoden 
 
Vi vill börja våra självkritiska tankar med att tydliggöra att studien utgår från våra personliga 
tolkningar av trådarna. Tolkningarna vi gör grundar i vår roll som hälsopedagoger och bygger 
på det holistiska synsätt vi har då vi ser på hälsa.  
 
I och med att vi inte kan påverka de som valt att kommentera i trådarna vet vi inte med 
säkerhet att de som deltar i studien är inom vår valda målgrupp, 13-19 år. För att kunna hålla 
oss till åldersgruppen valde vi att enbart ta med trådar där TS är inom det valda åldersspannet. 
Till följd av deltagarperspektivet som studien har utgår vi från att deltagarna är dem de utger 
sig för att vara, dock är vi medvetna om riskerna med att använda sig utav Internet som arena. 
Internet har, med både för- och nackdel, möjligheten för individen att vara någon annan än sig 
själv. Anna, fjorton år på forumet skulle likaväl kunna vara Rolf femtiosex år bakom 
datorskärmen. Ändock utgår vi ifrån att aktörerna på forumet är vid den ålder de utger sig för 
att vara i och med vårt deltagarperspektiv. Berg (2011) förklarar att vi endast kan få kunskap 
om är hur en person framställer sig själv online och inte hur personen i verkligheten är, vilket 
tydligt går att diskutera i vår studie. Vare sig TS eller de problem som de utger sig från att ha 
kan vara det som framställs. Berg (2011) menar på att det är lätt att förutsätta att materialet 
går att använda i en netnografisk studie då materialet är lättillgängligt och ligger offentligt 
publicerat på Internet. 
 
Vad som är publikt respektive privat på Internet är otydligt. I och med att vi enbart använt 
offentligt material som alla kan få tag på genom en enkel sökning anser vi oss trots moraliska 
stridigheter att vi kan uppfylla majoriteten av de etiska kraven. De etiska krav vi inte kunde 
uppfylla var informationskravet och samtyckeskravet där vi anser dels att materialet inte hade 
innehållit samma trovärdighet samt att vi håller forumet anonymt, vilket Lalander (2011) 
indikerar som acceptabelt.  
 
Vår utgångspunkt var att inte ta någon avsevärd hänsyn till genus i och med att vi har en 
induktiv ansats samt att vi på förhand inte visste hur könsfördelningen i resultatet skulle 
komma att se ut. Förstudien påvisade inga väsentliga genusskillnader, utan det var en 
spridning mellan både ålder och kön, dock upptäckte vi empirin analyserades att det fanns en 
genusskillnad i trådarna. Det medförde att vi ansåg det oundvikligt att inte anta ett 
genusperspektiv. 
 
 
Observationerna som genomfördes var enbart på totalt sex timmar då vi samlade in material, 
vilket kan komma att påverka trovärdigheten i en etnografisk studie. I och med vår 
netnografiska ansats anser vi att det var tillräckligt med tid eftersom vi ständigt har tillgång 
till materialet och möjligheten att gå tillbaka för att garantera att vi fått trådarna rätt. Vi ser 
inga nackdelar med vårt val av att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. Alternativet 
var att utföra en diskursanalys men för att svara på vårt syfte och upptäcka det outtalade i 
trådarna valde vi att se till innehållet och tolka TS respektive deltagarnas utsagor.  
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8. Resultatanalys 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet avser att svara på studiens syfte genom 
vår valda metod. Resultatet är analyserat och därefter kategoriserat i tre rubriker utefter 
studiens frågeställningar. Vi har i resultatanalysen valt att inte styrka resultatet med några 
citat utan redovisar sammanfattningar av det vi funnit i trådarna. Valet grundades i att vi 
ville skydda TS och deltagare ytterligare genom att inte kunna spåra citaten.  
 

8. 1 Diskurser och deltagare skapar gemenskaper 
 
Efter vår analys kunde vi dela upp trådarna i tre huvudkategorier utifrån dess innehåll, vilka 
resulterade i Uttalad psykisk ohälsa, där TS uttryckte sitt problem eller fråga i form av det 
nämnda ordet ohälsa eller sjukdom, Ätstörning/kostrelationer där vi kunde se att TS hade ett 
osunt, destruktivt förhållande till kost samt Viktuppgång/nedgång där TS fokuserade på sin 
vikt eller fysiska aktivitet (Se tabell 1).  Som vi kan utläsa utav tabell 1, kunde de flesta 
trådarna kategoriseras i Ätstörning/kostrelationer och Uttalad psykisk ohälsa, medan den 
tredje kategorin, som innehöll fokus på vikt och fysisk aktivitet inte var aktuellt i samma grad.  

 

	   	   Tabell 1.  
 
 
Totalt har 127 personer deltagit i studien, 147 inkluderat alla TS. Av deltagarna var 82 pojkar 
medan enbart 34 flickor kommenterat trådarna, resterande har valt att kommentera som 
anonyma (se tabell 2). Majoriteten av TS var flickor, vilket resulterar i att det visade sig 
finnas genusskillnader i hur man som användare på forumet väljer att framträda och förvalta 
sina kunskaper (se tabell 3).  
  
 

  Tabell 2. 
 

  Tabell 3.  
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Nedan följer en sammanfattning av en tråd som handlar om kost och det förhållande TS har 
till sin kost: 
 
TS skriver om hur hen inte kan äta utan att äcklas av maten och beskriver hur hen efter maten 
mår illa och känner sig spyfärdig. TS fortsätter med att beskriva hur hen inte är mobbad för 
sitt utseende eller vikt, däremot har alla kommentarer från olika håll byggts upp till något som 
gör mycket mer. TS tar vidare upp att även om människor inte påpekar det så känns det som 
att de ser ner på TS och tänker att hen är fet och ful. TS påvisar att det är något som bara blivit 
värre och värre de senaste åren. TS skriver även hur aptiten har försvunnit och att självkänslan 
och självförtroendet är kört i botten samt hur hen inte kan se sig själv i spegeln och tänka på 
något annat än hur ful hen faktiskt är, vilket TS beskriver gör fruktansvärt ont. TS avslutar sin 
tråd med att fråga hur hen ska gå tillväga med tanke på att det bara blir värre för varje dag 
som går. 
 
Ovanstående tråd påvisar samhällets konstruktion av hur ungdomar kan komma att se på sig 
själva, hur stor påverkan andras åsikter och tankar i själva verket har på individens sätt att se 
på sig själv. Kommentarerna behöver inte påträffas i fysisk eller verbal form utan förekommer 
även som anonyma frågor/kommentarer på Internet. Vi kan urskilja att de gemenskaper som 
skapas mellan TS och deltagare kan kopplas till COP då ett lärande skapas för de individer 
som deltar i trådarna i och med deras interaktion (Lave & Wenger, 1991). Exemplet påvisar 
en diskurs som förekommer såväl på Internet som i samhället, tråden är subjektiv och 
personlig där TS går in på personliga tankar och på ”privat mark” där TS beskriver sin 
situation. Samtidigt som TS utgav sig för att vara i desperat behov av hjälp och stöd anser vi 
TS vara stark nog att be om hjälp, tråden har kategoriserats som Uttalad psykisk ohälsa då vi 
har tolkat tråden som att TS psykiska hälsa går ut över hens förhållningssätt till kost. 
 

8.2 Stöd och kommunikation  
	  
Av våra 237 kommentarer var 106 hjälpande/stödjande i den benämning att de för TS hade en 
uppmuntrande och positiv innebörd där kommentarerna antingen enbart var stöttande, var 
stöttande och gav råd eller enbart innehöll någon form av råd eller tips på hur TS skulle reda 
ut sitt problem (Se tabell 4).  
 
Understående tabell redovisar att majoriteten av kommentarerna är stödjande och 
uppmuntrande för TS samt att flertalet av deltagarna lägger fram sina personliga åsikter i den 
bemärkelsen att kommentarerna enbart innehöll erfarenheter/upplevelser eller bara en åsikt i 
ämnet. 
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   Tabell 4. 
 
 
Överhängande upplevde vi atmosfären på forumet som positiv i den meningen att deltagarna 
visade hänsyn och respekt gentemot varandra. Forumet utger sig för att vara en god plattform 
för att skapa lärande där deltagarna tar del av varandras erfarenheter, åsikter och upplevelser. 
I relation till Säljö (2014) uppstår ett indirekt lärande, där deltagare och TS lär av varandras 
tidigare erfarenheter och åsikter. Det är sällsynt med negativa kommentarer även om dessa 
förekommer. De negativa kommentarer som vi ser i trådarna upplever vi uttrycker sig negativt 
för att förminska TS problem och på så vis inte visar samma grad av hänsyn som trådarna 
annars genomsyrar.  
 
Förekommande vid negativa kommentarer är att någon utav deltagarna i tråden står upp för 
TS och ger en motkommentar till ett negativt inlägg, genom motkommentaren skapades 
 en diskussion deltagarna emellan som inte har något med TS eller hens problem att göra. I 
vissa trådar kunde vi se att den negativa kommentaren ignorerades vilket resulterade i att den 
negativa kommentaren inte gavs något utrymme och deltagaren som uttryckt den stjälpande 
kommentaren försvann ifrån tråden. 
 
Kategorin Ifrågasätter TS i tabell 4 innefattar kommentarer som på någon sätt riktar en fråga 
från deltagarna mot TS. Kommentarerna i kategorin kunde bland annat ifrågasätta TS 
beteende samt ställa frågor kring TS tillvägagångssätt för att få hjälp, exempelvis fråga hur TS 
tänker kring att tala med en psykolog eller kring TS perspektiv på sin situation.  
 
Sammanfattning av en tråd som handlar om psykisk ohälsa: 
 
Tråden behandlar TS som skriver hur hen fått en psykisk diagnos samt att hen har problem 
med självskadebeteende och att TS alltid varit utanför och mobbad. TS berättar om att hen för 
tillfället är inne i en dålig period som är svår att beskriva. TS beskriver vidare att hen varit i 
kontakt med sin psykolog men inte fått någon hjälp, och att psykologen menar att det inte 
finns något att göra. TS lägger även fram att hen uppsökt skolkuratorn samt en annan 
psykolog men att hen upplever att hen inte fått någon hjälp överhuvudtaget. TS förklarar att 
hen överlägger att ta livet av sig om situationen inte förbättras. Frågan TS avslutar inlägget 
med är ifall det finns någon på forumet som har något bra tips på hur man går tillväga för att 
må lite bättre. 
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Utvalda kommentarer i tråden: 
 
Den första kommentaren ifrågasätter TS diagnos, och menar på att ifall hen inte hör röster så 
har personen ingen diagnos. En annan utav deltagarna besvarar TS inlägg med att den första 
kommentaren är onödig och att personen ifråga borde läsa på innan hen kommenterar, samt 
att personen inte ska skriva ifall hen inte har något vettigt att komma med. Ytterligare en 
kommentar ger tips om vad TS kan göra för att "må bättre" och bland annat så ges det tips om 
hur musik och långa promenader brukar hålla suicidtankarna borta samt hur sömn kan vara till 
hjälp. Dessutom ger en deltagare tips om sidor online som kan hjälpa samt att TS ska prata 
med någon närstående samt försöka hitta en ny psykolog. 
 
I ovanstående tråd ser vi ett exempel där det förefaller stöd i form av gemensamma 
erfarenheter samt en negativt laddat kommentar som ifrågasätter TS. Kommentar ett uttrycker 
sig på ett olämpligt och sarkastiskt sätt, vilket tolkats som stjälpande. Huruvida Kommentar 
ett är en seriös kommentar eller om den skrevs i syfte att vara lustig framkom inte i och med 
att personen vidare inte kommenterat tråden och inte använt sig av några symboler för att 
förstärka sin kommentar (Sjöberg, 2010). Personen ifrågasätter även TS diagnostisering, 
vilket kan tyda på antingen kunskap eller okunskap inom området. Kommentar två står istället 
upp för TS och påvisar att kommentarer likt Kommentar ett inte hör hemma i forumet, att den 
varken fyller något syfte för diskussionen eller TS hälsa.  
 
Sammanfattning av en tråd som berör depression: 
 
TS beskriver i tråden om hur hen i ett års tid har lidit utav depression och hur det nu börjar bli 
värre. Det framkommer i texten att TS är rädd för att hen snart kommer begå självmord på 
grund av att TS inte längre orkar må dåligt, dock vill hen veta ifall någon har en idé om hur 
hen ska få föräldrarna att förstå allvaret innan hen ger upp. 
 
Utvalda kommentarer i tråden: 
 
En utav kommentarerna råder TS att söka hjälp istället för att vänta på att föräldrarna ska göra 
något. En annan kommentar säger att deltagaren själv varit i samma situation och råder TS 
som föregående deltagare, samt flera andra att söka hjälp hos exempelvis 
ungdomsmottagningen, skolsköterska eller BUP samt att det alltid är för tidigt att ge upp. Ett 
utav inläggen avslutas med peppande ord, att även TS förtjänar att uppleva det goda livet. En 
annan deltagare påpekar att det är TS som mår dåligt och därför ska hen söka hjälp själv samt 
belyser att TS inte behöver vara myndig för att kunna söka hjälp. 
 
Tråden ovan var ett tydligt exempel på att de som kommenterade rekommenderade hjälp av 
någon typ av expert inom området och hänvisade till dessa. Det framgår påtagligt att 
deltagarna vill hjälpa TS och ger uppmuntrande kommentarer till att TS inte ska ge upp utan 
våga ta kontakt med någon som har mer kunskap på området.  
 

8.3 Återkommande mönster på respons 
	  
Då det kom till vår skapta kategori Uttalad psykisk ohälsa framkom det att större delen av 
kommentarerna innehöll råd till experthjälp. Överhängande uppmanas TS att kontakta Barn 
och Ungdoms Psykiatrin, lärare och skolans kuratorer eller prata med en förälder. Många av 
kommentarerna är skrivna av personer som varit i samma sits och vill dela med sig av sina 
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erfarenheter för att hjälpa TS till att må bättre. Det finns även de personer som kommenterar 
med en sarkastisk underton där personen ifråga inte bidrar till hjälp för TS utan snarare 
stjälper.  
 
Utdrag ur en tråd kring självskadebeteende:  
 
Inlägget inleds med att TS varnar alla som kan vara lättriggade till att skada sig själva och 
förklarar att de inte bör fortsätta läsa tråden med tanke på att tråden handlar om självskada 
och självskadebeteende. TS frågar om det är någon eller några på forumet som har tips på vad 
TS istället kan göra när hen vill skada sig själv. TS vill även att deltagare som varit i samma 
situation delar med sig utav sina upplevelser, erfarenheter och historier förutsatt att de har 
kommit ur eller är på väg ur sitt beroende.   
 
Utvalda kommentarer i tråden: 
 
En deltagare råder att TS ska skaffa en psykolog om hen inte redan har en. Vidare 
kommenterar en annan deltagare att kramar är ett bra alternativ istället för att skada sig själv 
förutsatt att TS har någon att krama. Deltagare fortsätter att kommentera och en av 
kommentarerna beskriver att alla individer är olika och att TS måste hitta sin egen grej samt 
hitta samband mellan då TS känner att denne behöver skada sig och varför. Ifall det finns 
någon koppling till ångest eller om det finns något annat som triggar beteendet. Deltagaren 
lägger även fram att det är absolut svårast i början men att det blir bättre och bättre ju längre 
man håller sig skadefri. Ytterligare en deltagare skriver att när personen ifråga kände av sitt 
beroende tog en springrunda. I tråden finns det även en deltagare som skriver att 
självskadebeteende är väldigt 2008. 

 
I tråden ovan fann vi stor variation på kommentarer. Det var både hjälpande i form med att 
deltagare delade med sig av erfarenheter och gav konkreta tips, samtidigt som det förekom 
kommentarer likt kommentaren som påstod att självskadebeteende var något som gjordes år 
2008, där TS nästintill hånades för sitt självskadebeteende. Kommentaren om löpning påvisar 
den fysiska aktivitetens effekt på den psykiska hälsan, vilket även fler kommentarer säger då 
deltagarna hänvisar till olika former av fysisk aktivitet som hjälp. I kategorin 
Ätstörning/kostrelationer fann vi även där att många råder TS med erfarenheter och konkreta 
tips vad som hjälpt dem själva i liknande situationer.  
 
Utdrag ur en tråd kring kost och viktfokusering: 
 
Tråden handlar om TS som undrar ifall det är "okej" att äta godis på helgerna. TS vet inte vad 
hens dagliga kaloriintag ligger på och menar att alla sidor på Internet säger olika. TS vill även 
påpeka att hen inte går på någon diet, inte tränar i någon större utsträckning men tar en 
promenad nästintill dagligen. Det framkommer senare i tråden hur mycket TS avskyr vågen 
och hen förklarar att hen tidigare vägt sig flertalet gånger per dag men har nu avgränsat det till 
en gång, varje morgon efter att TS har gått på toaletten. TS påpekar även hur mycket energi 
det tar att fokusera på sin vikt samt att hen inte är nöjd med vikten även om vågen indikerar 
på att TS är underviktig. TS skriver också att om hen skulle gå på någon diet skulle hen inte 
överleva och att hen behöver den lilla näring som TS i skrivande stund får i sig.  
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Utvalda kommentarer ur tråden: 
 
Många av kommentarerna handlar om att TS kan äta hur mycket godis hen vill då TS faktiskt 
ligger på ett kaloriunderskott och menar på att sett till det intag TS ligger på så borde TS klara 
sig. Dock påpekar många utav deltagarna att kroppen inte mår bra av att ligga på ett 
underskott och att TS inte ska ersätta vettiga måltider med socker på helgerna. En deltagare 
skriver att den generella regeln för alla som har viktproblem vare sig de är över- eller 
underviktiga är att de ska fokusera på mat och skita i godis och liknande. I en annan 
kommentar framgår det att deltagaren är orolig för TS då hen tycker utifrån vad som tidigare 
framgått i tråden att TS har en väldigt ohälsosam relation till sin kost samt att TS borde 
kontakta BUP, skolans kurator eller en dietist för att få hjälp. 
 
Utdrag ur en tråd om viktnedgång: 
 
I tråden skriver TS om att hen i början av veckan startade en en ny diet för att hen ska väga 
sig i slutet av veckan. TS beskriver även att hen redan gått ner tre kilo och att hen inte äter 
någonting vare sig till frukost eller lunch men att TS däremot äter middag hemma. Vidare 
frågar TS om små blå-röda streck som hen fått på sina höfter och undrar vad strecken kan 
vara. 
 
Utvalda kommentarer ur tråden: 
 
Kommentarerna påvisar att det är bristningar i huden som TS har fått. Många utav deltagarna 
i tråden skriver till TS att genast sluta med det hen håller på med, hur ohälsosamt det är att 
inte äta något varken till frukost eller lunch samt att det inte handlar om hur mycket TS äter 
utan snarare innehållet i kosten. Kommentarerna handlar även om att TS är alldeles för ung 
för gå på diet samt en av deltagarna menar på att dieter är gjorda för folk över 20 och att det 
TS håller på med just nu är svält. En utav deltagarna förklarar vilka konsekvenser TS 
beteende kommer att ge, bland annat trötthet, svårt att fokusera samt att det kan ha 
katastrofala följder på puberteten och andra hormonbaserade processer. 
 
I ovan nämnda tråd påpekas ytterligare ett ohälsosamt beteende i relation till kost där vi dragit 
slutsatsen att det är vikten som ligger i huvudfokus där det är vågen som bestämmer. 
Deltagarna lägger stort fokus på TS ålder och att dieter för att gå ner i vikt inte är att 
rekommendera, trots att de inte har någon tidigare fakta om TS hälsostatus eller egentlig fakta 
om hur TS ser ut.  
 
 
Utdrag ur en tråd där TS menar på att denne inte vill fortsätta leva om hen måste äta: 
 
TS beskriver i sin tråd om hur hen snart tar livet av sig ifall TS blir tvingad till att äta. TS 
skriver att hen redan är tillräckligt fet och undrar varför det är nödvändigt att äta. TS skriver 
även fram att de som behöver mat i drabbade länder eller som inte har tillgång till mat på 
samma sätt kan istället få TS mat. TS avslutar tråden med att förklara hur hen snart inte vill 
leva mer. 
 
Utvalda kommentarer ur tråden: 
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Två utav deltagarna i tråden kommenterar att TS kommer dö i vilket fall som helst ifall hen 
slutar äta. Deltagarna skriver vidare att det finns hjälp att få av exempelvis skolsköterskan 
eller kuratorn och att TS borde uppsöka någon att prata med än att sitta själv och må dåligt. 
 
Det framkom tydligt att många av våra valda trådar innefattade TS vilka erhöll ett destruktivt 
förhållande till kost. Av 20 skapta trådar innefattade hela 9 stycken ett osunt och ohälsosamt 
förhållande till sin kost. De två kategorierna Ätstörning/kost och Viktuppgång/nedgång kan 
verka jämbördiga men har olika fokus då den förstnämnda innefattar de trådar där TS 
uttryckte ett uppenbart osunt förhållande till kosten medan det i sistnämnda kategorin innehöll 
ett mer fokus på kroppen. Här visas en intressant företeelse, de som skapar trådarna är i 
majoritet flickor i åldern 13-14 år, medan de som kommenterat är majoriteten pojkar/män i 
20-24 års åldern. Av alla kommentarer är det enbart två som syftar till att försvara eller stödja 
TS ohälsosamma beteende, alternativt vana, medan 12 kommentarer syftar till att på något vis 
ifrågasätta TS beteende.  
 
Det vi har kunnat tyda genom trådarna är att pojkar i högre grad väljer att kommentera trådar 
där innehållet fokuserar på vikt eller fysisk aktivitet. Det påvisas även i en tråd som handlar 
om viktnedgång där TS ställt frågan varför denne inte går ner i vikt och får resultat på vågen 
trots att hen springer mellan 9-10 mil i veckan samt äter hälsosam mat och enbart dricker 
vatten. Tråden innehåller sex kommentarer som har skrivits av fem pojkar mellan 18-21 år. 
Även i tråden där TS vill börja med fysisk aktivitet syns detta då TS vill använda 
styrketräning som metod för att gå ner i vikt, och undrar huruvida hen ska äta kosttillskott 
eller inte. Av deltagarna i tråden är fem pojkar och en flicka, alla mellan 21-25 år gamla. 
Angående kategorin Uttalad psykisk ohälsa förekom inte några markanta skillnader mellan 
könen hos de deltagande. Vi kan, i likhet med Karlsson och Thörn (2013) urskilja att 
möjligheten till att vara anonym är viktigt då det kommer till att ställa frågor och skapa trådar 
i forumet då sju av 20 väljer att vara anonyma (se tabell 3).  
 
De mönster vi kan synliggöra i interaktionerna mellan TS och deltagare är att i kategorin  
Uttalad psykisk ohälsa, råder deltagarna till professionell hjälp, deltagarna delar även med sig 
av sina egna erfarenheter och TS responderar i regel inte. I de andra kategorierna förekommer 
främst personliga åsikter, rådgivning och hänvisning till antingen skolsköterska eller kurator. 
Det sker ett tydligare samspel mellan TS och deltagare i dessa trådar, där TS antingen 
utvecklar eller försvarar sina tankar eller ställer en fråga kring den givna responsen. 
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9. Diskussion 
Detta avsnitt består av en diskussion kring det tidigare resultatavsnittet samt kopplingar till 
studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och den teoretiska referensramen. 
Avsnittet redogör även för egna reflektioner och problematiseringar utav studiens resultat. 

Det faktum att TS behöver någon form utav stöd eller hjälp till självhjälp är tydligt. Frågan vi 
ställer oss är varför individen väljer att rådfråga främlingar. Varför tycker TS och deltagarna 
att det fysiska, som du kan se och ta på, är lättare att kommentera och diskutera men inte den 
psykiska hälsan? Oavsett om du sitter bakom en datorskärm eller inte, har det i studien 
framkommit att det är enklare att diskutera kring den fysiska hälsan och ge konkreta råd 
medan det fortfarande är tabu på den psykiska och man råder då till professionell hjälp. Är 
den psykiska hälsan så pass komplex att vi inte får uttala oss om den då det gäller andra än oss 
själva? Tar vi den psykiska hälsan på ett “för stort” allvar att vi inte ens kan diskutera kring 
den? Är inte även den fysiska hälsan individuell och komplex?	  
	  
Som blivande hälsopedagoger oroar detta oss då vi ser hur det kan resultera i någonting värre, 
ätstörningar, som exempel, påverkar individen både psykiskt och fysiskt, är det då  klokt att 
ge råd till en minderårig på Internet? Även om personen ifråga hävdar att den enbart vill gå 
ner ett par kilon till sommaren, är det inte bättre att hänvisa till någon verksam inom området 
som en personlig tränare eller läkare? Vad händer om personen utvecklar ett fanatiskt 
beteende för att denne fått rådet från fem okända individer att springa 5 mil i veckan, 
styrketräna och utesluta kolhydrater?	  
 

9.1 Diskurser och COP 
	  
Syftet med studien är att utifrån en netnografiskt inspirerad ansats synliggöra de diskurser 
kring psykisk ohälsa som framträdde i ett internetforum för ungdomar. I resultatet ser vi vilka 
ämnen diskurserna behandlar, viktnedgång, viktuppgång, ångest, depression, ätstörningar, 
med flera. Alla dessa ämnen är allvarliga och viktiga att kunna diskutera. Borelius (2013) 
belyser detta och menar på att det är dags att bryta det tabu som finns kring psykisk ohälsa i 
dagens samhälle. Borelius (2013) hävdar även att det är otroligt viktigt att kunna tala med de i 
sin närhet om sin hälsa, oavsett ålder och kön. Av deltagarna i studien är 82 pojkar medan det 
enbart är 34 flickor som kommenterat trådarna, resterande har valt att kommentera anonymt. 
Utifrån detta kan vi se att det finns könsskillnader i hur användare på forumet väljer att 
framträda och förvalta sina kunskaper. I likhet med Karlsson och Thörn (2013) kan vi påstå 
att anonymiteten är viktig för att gemenskapen ska kunna uppstå. Anonymiteten visade sig 
även spela roll/vara viktigt för att användarna ska både våga ställa sina frågor men även för att 
kunna dela med sig av sina tidigare upplevelser och erfarenheter för att kunna hjälpa andra till 
en minskad psykisk ohälsa. Sett till den psykiska hälsan blir det mer komplext då vi ser att 
deltagarna tar den på större allvar än den fysiska, även om vi kan se hur den fysiska och 
psykiska hälsan hänger ihop, vilket blir särskilt tydligt när trådarna handlar om exempelvis 
viktnedgång i relation till ätstörningar. Vi kan se att de diskurser som råder i samhället även 
yttrade sig i forumet. Däremot förekommer diskurser på forumet som inte existerar i 
samhället. Dessa yttrar sig flertalet gånger på forumet, både direkt och indirekt av både TS 
och deltagare. Diskurserna uttrycker sig bland annat i kommentarernas innehåll då vi kan se 
hur innehållet skiljer sig beroende på vilken kategori vi rör oss i. Eftersom kunskaperna anses 
vara större kring kost och fysisk aktivitet i dagens samhälle vågar vi dra slutsatsen att 
individer tillåter sig hjälpa andra på  ett sätt som inte förekommer vid psykisk ohälsa då det 
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krävs mer kunskap på det området. Dagens hälsodiskurs som säger att vi ska vara vältränade 
och starka har resulterat i att det skapats ett stort intresse för just fysisk aktivitet, viktnedgång 
och kost, där det är populärt att utbilda sig till bland annat personlig tränare och kostrådgivare 
samtidigt som tävlingar inom bodyfitness och bikinifitness förekommer i allt högre grad. Det 
ställs även höga krav på att vi ska vara lyckliga och må bra, vilket kan resultera i att de som 
inte upplever god psykisk hälsa istället mår desto sämre på grund av krav från samhället.  
 
Intressant är att hur dåligt individerna än verkar må så väljer de att ställa sina frågor och 
berätta om sina problem på offentliga forum. Som nämnt i metoden var det för oss inte 
nödvändigt att skapa en användarprofil för att kunna finna trådarna eller själva kunna delta. 
Det visar på ett enormt mod från de TS som väljer att skapa tråden och inte vara anonyma. Vi 
har tidigare visat på att anonymiteten i många av trådarna är viktig, men för att kunna få rätt 
hjälp verkar många TS anse att det är av vikt att de inte bara berättar om sin situation utan 
även ålder och kön. Det visar även på att de anser sig vara skyddade av nätet.  
	  
Tack vare på studiens avgränsningar har vi enbart trådar som råder kring psykisk ohälsa, 
därav trodde vi inte att vi skulle upptäcka så många trådar som handlade om/omfattar fysisk 
aktivitet. Fysisk aktivitet förekommer både i form av destruktivitet där TS missbrukar sin 
träning och använder kroppen som redskap för att enbart gå ner i vikt, men även som råd från 
deltagarna till TS för att dämpa ångest och depression. Till viss del kan vi se dessa diskurser i 
samhället, Kane (2012) redogör för begreppet Strong is the new skinny och förklarar hur den 
fysiska aktiviteten istället kan komma att bli negativ i jakten på att få den normativa 
kroppen.  Samtidigt redovisar resultatet att det även förekommer diskurser på forumet som i 
samhället anses vara tabu-belagda (Borelius, 2013). Vi påstår att det är tack vare 
anonymiteten som ungdomarna vågar ta hjälp av forumet för att få ökade kunskaper om 
psykisk ohälsa. 

9.2 Interaktionen på forumet - hjälpande eller stjälpande?  
 
Som framställt i resultatet finns det en del utav deltagarna på forumet som uttrycker sig på ett 
nedlåtande sätt gentemot TS. Dock ska vi ha i åtanke att forumet kontrolleras hårt av 
administratörerna och vi bestitter ingen kännedom i vilken omfattning kommentarer rensas 
bort på grund utav dess innehåll, dock kan vi se att det förekommer kommentarer som kan 
tolkas kränka eller såra TS. Detta resulterar (sannolikt) i att vi inte kunnat ta del av det 
negativa material som eventuellt uppkommer på forumet. Som vi kan se förekommer enbart 
mildare form av nätmobbning i uttryck av att somliga kommentarer tolkas som kränkande 
eller sårande för TS. 
 
Ungdomarna på forumet söker sig till platsen för att finna stöd, tröst, bekräftelse och hjälp. 
Det vi kan se utifrån resultatet, som även Karlsson och Thörn (2013) framhäver i sin studie, är 
att gemensamma erfarenheter och empati är viktigt för deltagarna. Det framkommer återigen 
att anonymiteten är en betydelsefull faktor för individen för att diskutera saker som 
exempelvis kan vara svårt att ta upp öga mot öga. Ungdomarnas interaktion på nätet innebär 
att de kan utvidga sitt kontaktnät radikalt vilket medför nya möjligheter till lärande. Säljö 
(2014) framhäver vikten utav lärande som sker i de vardagliga miljöerna, att den är betydande 
för individen, som vi ser det i likhet med Säljö bidrar Internet som arena till en myriad av 
kommunikativa redskap till lärandet. Även Furlong och Davies (2012) påvisar att tillgång till 
ett bredare spektrum resulterar i att ungdomar kan bidra till sitt eget lärande. 
Forumanvändarens kontaktnät utökas beroende på aktivitet, vilket kan ses som både positivt 
och negativt för individen, beroende på vilket klimat som råder på forumet. I vårt valda forum 
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kan vi se att gemenskaper skapas mellan TS och deltagare, vilka kan kopplas till COP då ett 
lärande för hälsa skapas för individerna som deltar i trådarna i och med deras interaktion 
(Lave & Wenger, 1991). Vi anser det positivt för både TS och deltagarnas hälsa att vara en 
del utav en COP, att genom diskussioner med andra som varit i samma situation  troligtvis TS 
att känna sig "normal" och inte utsatt i samma grad, i likhet med deltagarna. Det faktum att 
även kunna läsa andras berättelser som "klarat sig ur" exempelvis depressioner kan få TS att 
se mer positivt på sin situation. Ur vår yrkesroll som hälsopedagoger finner vi detta oerhört 
viktigt att poängtera och belysa för ungdomar i liknande situationer. 
 
För att förstärka eller förtydliga sina utsagor använder sig deltagarna utav symboler som 
smileys och emoticons, i tre av de redovisade trådarna använder sig både TS och deltagarna 
av symboler för att förstärka sina utsagor. Detta beskriver Sjöberg (2010) underlättar för 
ungdomarna då de ska uttrycka sina känslor samt för att kunna tolka det den andre vill 
förmedla. Säljö (2014) beskriver språkets betydelse för kunskapsbildningen samt hur viktigt 
det är att samla erfarenheter tillsammans med andra för att sedan dela med sig av dessa. 
Språkliga utsagor samt ord medierar omvärlden för oss och gör att den framstår som 
meningsfull för individen. Detta ser vi tydligt på forumet då deltagarna är måna om att 
uttrycka sig i syfte till att stödja TS och lägger ofta till en smiley i form av en glad gubbe i 
sina utsagor. 
 
Utifrån resultatet anser vi vidare att samspelet som sker deltagarna emellan har en positiv 
inverkan på TS då det överhängande råder en gynnsam miljö och inställning samt att de visar 
respekt gentemot varandra. Forumet har i större omfattning en hjälpande effekt än stjälpande 
på deltagarnas psykiska hälsa då destruktiva beteenden motverkas och det ges istället råd om 
hur TS ska gå till väga för att ändra sitt destruktiva beteende genom att exempelvis söka 
professionell hjälp. Att lärande är socialt betingat och att vi lär oss i samspel med andra har vi 
nämnt tidigare.  
 
I förhållande till det ovanstående stycket, ser vi det viktigt att de som deltar i diskussionerna 
förstår vilken kraft deras utsagor har på TS men att det även påverkar de andra deltagarna. Att 
råda TS till exempelvis fysisk aktivitet när det utifrån tråden framkommer att TS har ett 
destruktivt förhållande till fysisk aktivitet, i ett sådant sammanhang stjälper besvararen TS 
mer än hjälper. Brown och Bobkowski (2011) belyser i sin studie både äldre och mer moderna 
mediers påverkan på den psykiska hälsan, de poängterar även vikten av att ungdomar lär sig 
använda medier på ett intelligent och hälsosamt sätt. Som tidigare nämnt ser vi många 
fördelar med att använda sig av Internet för att skapa lärande och stöd från andra, däremot bör 
ungdomar få ökade kunskaper kring vilken sorts kunskap de ska ta vara på och vilka de inte 
ska ta till sig.   
 
I resultatet framkommer det att 12 kommentarer syftar till att på något vis ifrågasätta TS 
beteende eller det uttalande TS gjort. Dessa kommentarer ansåg vi ingav ett lärande i sig då 
deltagarna fick TS att ifrågasätta sig själv och tänka ytterligare en gång kring sin situation. 
kommentarerna kunde även ses som överlägsna men vi anser att de i högre grad har ett mer 
moget perspektiv än TS i flertalet trådar. Vidare sker ett tydligare samband mellan TS och 
deltagare i trådarna, där TS antingen utvecklar eller försvarar sina tankar eller ställer en fråga 
kring den givna responsen.  
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9.3 Vem vet egentligen bäst?  
 
Vem på forumet vet egentligen bäst? I resultatet redovisar vi hur spridningen ser ut mellan 
pojkar och flickor samt hur åldersfördelningen ser ut hos deltagarna som väljer att 
kommentera trådarna. Det framkommer att generellt sett är det flickor som är trådskapare 
medan pojkarna är de som besvarar trådarna, förutom skillnaderna mellan könen framkommer 
det även att det är 13-16 åringar som agerar TS medan deltagarna kan vara upp till 26 år 
gamla. 
 
Det vi kan anta är att de pojkarna, även om de snarare är män, vågar att uttala sig om sina 
tankar och kunskaper i högre grad än yngre, särskilt flickor. Beroende på vilken kategori vi 
kunde placera tråden i, ser svaren från deltagarna i tråden annorlunda ut. Handlar det om 
psykisk ohälsa konkret så råder deltagarna TS att söka professionell hjälp och det 
kännetecknas tydligt att deltagarna tar problemet på allvar, vilket även Borelius (2013) 
påpekar kan kopplas till tabut kring ohälsa. Utomstående vill inte säga något fel eller 
olämpligt för att det vore nästintill oetiskt att uttrycka sig om en annan persons hälsa. Handlar 
frågan däremot om kost, fysisk aktivitet, viktnedgång eller viktuppgång så har deltagarna 
många egna idéer, tankar och åsikter om vad TS ska göra för att uppnå önskat resultat. Vi kan 
även dra paralleller till de framställningar som finns kring könsroller i samhället.  
 
Problematiken som eventuellt existerar utifrån vad trådarna handlar om är i vilken grad 
deltagarna besitter HL, Mårtensson och Hensing (2009) understryker vikten utav att individen 
besitter en hög HL. Genom att med egna erfarenheter råda personer till att utföra handlingar 
eller inte kan få ödesdigra konsekvenser ifall personen ifråga har en låg HL. Utifrån resultatet 
tolkar vi det som att pojkarna (männen) innehar en högre HL än TS när det handlar om fysisk 
aktivitet och kost. Däremot ser det annorlunda ut i trådarna som direkt tar upp psykisk ohälsa, 
där är det enbart dem med tidigare eller liknande erfarenheter som vågar uttrycka sig vilket vi 
tolkar som att deltagarna besitter mer eller mindre samma grad utav HL.   
 
Ett antagande vi tar utifrån resultatet är huruvida det är mer accepterat som flicka än pojke att 
be om hjälp och visa sina känslor synligt. Frågan vi ställer oss är om mentaliteten är 
annorlunda utifrån vilket kön person har, ifall pojkar väljer att vara anonyma i större 
utsträckning än flickor? Abiala och Hernwall (2013) tar i sin studie upp skillnaden mellan 
könen samt vilka könsstereotyper som finns inom massmedia och hur dessa uttrycks.  
 
Ytterligare ett antagande från vår sida berör hur utifrån könsrollerna, huruvida kroppsidealen 
som finns i samhället framträder mer centralt hos flickor är pojkar, vi hävdar inte att pojkar 
inte har krav eller ideal som “måste” eftersträvas, däremot så menar vi att kroppsidealen som 
flickor matas med är varierande i den mening att ena stunden ska flickorna vara smala som 
supermodeller för att i nästa stund se ut som superatleter, vilket även Kane (2012) påvisar i 
sin artikel. Samhället är komplext, vilket leder till att det som ungdom idag utgör sig svårt att 
veta vilket ideal som personen ska förhålla sig till, här gestaltas det ännu en gång hur viktigt 
det är att besitta en hög HL för individen. Att inte följa normerna och de diskurser som råder i 
samhället utan istället lära känna sig själv och sin egen kropp för att veta vad som behövs för 
att inneha en bra hälsa både fysiskt och psykiskt. Det som är väsentligt i sammanhanget är att 
förstå att inte enbart det kroppsliga idealet är betydelse hur individen i fråga mår.  
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9.4 Metoddiskussion 
 
Återigen vill vi poängtera att studien utgår från våra personliga tolkningar av trådarna, TS och 
deltagarnas uttalanden. Tolkningarna vi gör i studien grundar sig i vår roll som 
hälsopedagoger.  
 
I diskussionsavsnittet tolkar vi deltagarnas HL som hög respektive låg. HL är problematiskt 
att mäta utifrån enbart observationer och bör mätas genom enkäter eller intervjuer för att få ett 
trovärdigt resultat. Åter är det tolkningar vi gör utifrån vår yrkesroll som hälsopedagoger. 
Även detta utgör en risk med vår valda arena då vi inte kan se eller få en djupgående inblick i 
vad det är för person som skapar trådarna eller kommenterar.  
 
Vi är stolta över vårt resultat och finner det intressant, däremot kunde vi inte framställa det 
som vi ville på grund av rätten att skydda TS och deltagare. Vi var tvungna att ta hänsyn till 
de forskningsetiska kraven vilket hämmade vårt resultat då det inte kunde framställas med 
samma tyngd som citat hade gjort. Vi anser dock att vi lyckats sammanfatta trådarna och välja 
ut det mest relevanta samt försökt tydliggöra resultatet med hjälp av tabeller.  
 
En större datainsamling anser vi hade kunnat vara till fördel, dock visar de utvalda trådarna ett 
gemensamt resultat men studien hade blivit generaliserbar i en större bemärkelse. Det hade 
även varit av intresse att jämföra två olika forum, vilket var vår tanke från start men som vi 
fick ta bort då det blev för mycket arbete.  
 
Vi hade även kunnat utföra en diskursanalys för att kunna synliggöra de diskurser som kretsar 
på olika forum men då vi var mer intresserade av att se det outtalade i trådarna valde vi att 
utföra en kvalitativ innehållsanalys, som visade sig ge oss det vi ville undersöka.  
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10. Slutsats 
 
Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra utifrån det som framkommit är att forumet utgör en 
god plattform för att skapa lärande på Internet, dock är det av stor vikt att de som väljer att 
delta i trådarna och vistas på forumet ifrågasätter och granskar den information som delas.  
 
I relation till detta betonar studien betydelsen av att besitta en hög HL för att individen ska 
inneha en god upplevd hälsa. Det är av stor vikt att dagens ungdomar inser vidden utav en hög 
HL, att det är individen själv som måste ifrågasätta diskurserna och normerna som existerar i 
dagens samhälle då vi alla är olika och inte fungerar på samma sätt. Ytterligare en slutsats vi 
drar är att de som besvarar trådarna besitter en högre HL än TS, ifall det är åldersrelaterat 
eller ej är dock svårt att säga då många av TS är yngre än de som väljer att kommentera.   
 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2015 påvisar att flickor upplever en högre grad utav 
psykisk ohälsa än pojkar. Utifrån det så kan slutsatsen utgöra att forumet speglar samhället i 
övrigt. 
 
I vår roll som hälsopedagoger ser vi hur flertalet TS och deltagare inte reflekterar över 
huruvida det destruktiva förhållningssättet till kost även påverkar den fysiska kroppen och 
vice versa. Återigen kan vi se sambandet till HL och vikten av att noggrant granska de råd 
som ges, att kunna förvalta sin hälsa och därefter kunna utföra gynnsamma och hälsosamma 
val.  
 
Diskussionsforumet gynnar individernas hälsa då det innebär ytterligare ett sätt för 
individerna att fråga om hjälp, möjligheten att interagera med individer som varit med om 
liknande upplevelser skapar förutsättningar för både lärande och god hälsa.  
 

10.1 Förslag på vidare forskning 
	  
Precis som Brown och Bobkowski (2011) hävdar så är det viktigt att forskningen kring ungas 
internetanvändning fortskrider, detta för att vi ska hänga med i utvecklingen runt vad som 
händer på arenan och vidare kunna hjälpa ungdomarna att ifrågasätta den information som 
sprids.   
 
I bakgrunden av studien tar vi upp hur ungdomar använder sig av Internet samt att ungdomar 
upplever en sämre hälsa idag än vad som tidigare uppmätts. Detta gav oss en tanke kring hur 
Internet som fenomen har varit en bidragande faktor till att ungdomarna upplever sig må 
sämre och vi ser det som en möjlighet till vidare forskning där man genom en kvalitativ 
undersökning studerar hur ungdomar uppfattar Internet som en grundpelare som orsakar 
ångest, oro och stress, sömnproblem. Vidare anser vi att ytterligare forskning kan baseras på 
en jämförelse, eventuellt en större kartläggning av vad ungdomar skriver om eller diskuterar 
på Internet.  
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