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Sammanfattning 
Den psykiska ohälsan bland Sveriges befolkning har ökat och i takt med den även 
internetanvändandet. Den ständiga tillgången till internet har öppnat upp för 
människor att söka hjälp och publicera egna livsberättelser om sitt mående. På 
internetbaserade mötesplatser har det skapats en gemenskap och öppnats upp för 
informella stödgrupper, som vem som helst kan ta del av då behovet uppstår. 
Internet erbjuder snabba svar på användarnas frågor, och den som använder 
mötesplatserna kan vara anonym när den kommenterar. Detta har skapat en 
utmaning för dagens socialarbetare, då klienterna väljer det informella stödet på 
internet istället för det professionella. För att samla in material till denna studie har 
den svenska influencern Therese Lindgrens YouTube-kanal använts, där 
kommentarsfälten till två av hennes filmer använts som empiriskt case. Studiens 
resultat visar på en kravlös gemenskap vid den digitala mötesplatsen, där 
användarna själva styr innehållet. Mötesplatsen har visat sig användas som ett ställe 
dit användarna vänder sig för att ge och ta emot råd, stötta andra och berätta om 
egna erfarenheter av ångest. Genom att studien synliggör den mediala utvecklingen 
och de informella stödgrupperna som finns på internet, kan den bidra till en 
förståelse av den utmaning som socialarbetare står inför. Efter att genomförd studie 
redogjorts, ges förslag om hur socialarbetare kan anpassa sig till den utveckling som 
skett. Detta förslag grundar sig i ett samarbete mellan influencers och professionella. 
Syftet med studien är att ge en inblick i digitala forum och hur dessa nyttjas som 
informell support av dess användare.  
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i uppsatsen, men vi har gemensamt granskat och bearbetat materialet.   
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Kapitel 1 
1.1 Inledning 
År 2016 angav 36% av Sveriges befolkning att de hade besvär med ängslan, ångest 
eller oro. Under den senaste tioårsperioden har det skett en ökning bland unga, 16-
29 år, när det kommer till dessa besvär (Folkhälsomyndigheten, 2016). Då dessa 
undersökningar om psykisk ohälsa genomförs ställs frågor om bland annat sömn, 
irritation, huvudvärk och nedstämdhet. Även bland skolbarn, åldrarna 13 samt 15, 
har de psykiska besvären ökat i Sverige sedan 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 
2014). Förutom dessa ökningar av olika psykiska besvär har även användandet av 
sociala medier hos unga ökat, samt tillgången till internet (Hernwall, 2003). Idag har 
de flesta, både barn och vuxna i Sverige, en mobiltelefon som gör att vi hela tiden 
kan vara tillgängliga och ha tillgång till olika slags informationsplattformar, 
exempelvis YouTube och Instagram (Bengtsson, Bolin, Forsman, Jakobsson, 
Johansson & Ståhlberg, 2017). Här öppnas en hel värld av diskussioner av olika 
slag, vilket bland annat bjudit in till ett öppnare klimat om att prata om just psykisk 
ohälsa. 
 
En av dessa internetsidor dit människor med psykisk ohälsa vänder sig till är 
YouTube. YouTube är en av de mest populära webbsidorna i världen och är en sida 
där användare kan dela bild-, ljud- och videomaterial med andra användare. Förutom 
delningsfunktionen är det möjligt för användare att kommentera det som läggs ut, 
vilket skapar forum för diskussioner (Thelwall, 2014). En av de stora svenska profiler 
som vuxit fram i dessa sammanhang är Therese Lindgren. Hon har i skrivande stund 
över 570 tusen följare på YouTube och har skrivit boken Ibland mår jag inte så bra 
(Lindgren, 2016) om ångest. På hennes YouTube-kanal har hennes mående fått ta 
stor plats, då hon i sina videos bland annat pratar om, och har med oredigerade 
klipp, från när hon får ångestattacker. På några få timmar har dessa YouTube-filmer 
fått flera hundra kommentarer där personer beskriver sitt egna psykiska mående och 
ger sitt stöd till Therese och andra som kommenterar. Dessa mötesplatser har 
inneburit att en gemenskap har vuxit fram, där alla får uttrycka sig fritt (Massa, 
2016).  
 
Denna utveckling kan i sin tur leda till en utmaning för professionella att nå ut till 
målgruppen som lider av ångest. Plötsligt har ett nytt forum för att få hjälp öppnats 
för allmänheten att ta del av, vilket kan göra att det blir svårt för bland annat 
socialtjänst, psykologer och kuratorer att konkurrera med. Frågan uppstår om 
internetanvändare kommer välja de digitala mötesrummen och se stora medieprofiler 
som professionella istället för de som har en gedigen utbildning. Den här uppsatsen 
handlar om hur dessa digitala mötesplatser används, genom att ge en inblick i det 
digitala rummet, de informella stödgrupperna på internet och hur de används. 
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1.2 Problembakgrund 
Att internet fått en otrolig framfart och slagkraft det senaste decenniet har knappt gått 
någon förbi. Fergie, Hunt och Hilton (2016) skriver att om en person vill dela något 
online behövs bara tillgång till en dator eller mobiltelefon. De uttrycker att internet är 
en demokratisk plattform för publicering där alla får komma till tals, jämfört med de 
tidigare papperstidningarna som granskades innan publikation. Det har gjort att en 
helt ny miljö skapats för social interaktion (Dennen, 2012). Även om Fergie et al. 
(2016), hävdar att internetanvändare kan uttrycka sig fritt, finns det enligt oss 
begränsningar i detta då internet har filter som hindrar att vissa ord och meningar 
kan publiceras. Detta kan exempelvis ske då internetanvändare går till angrepp mot 
en folkgrupp eller enskild person.  
 
Att människan idag spenderar mycket tid framför en skärm har bidragit till att våra 
relationer är en mix av online och offline (Turkle, 2015). I dagsläget skiljs det inte på 
dessa två, utan relationerna fortskrider oavsett fysiskt avstånd (Hernwall, 2003). 
Eftersom vi ständigt har tillgång till och nyttjar tekniken har vi dessutom lättare att 
uttrycka oss genom den (Turkle, 2015). Cybervärlden har kommit att få ta en naturlig 
plats i våra liv och har blivit en del av det ständiga lärandet och av hur vi 
kommunicerar med varandra (Hernwall, 2003). Dunkels (2012) har iakttagit hur 
människor tycks bli mer känslosamma då de är aktiva på internet, jämfört med i 
verkliga livet. När någon uppdaterar sina sociala medier, i exempelvis en facebook-
status, får personen positiva kommentarer skickat till sig om det är något bra som 
hänt. På samma sätt genererar en status om en dålig händelse peppande och 
medlidande kommentarer (Dunkels, 2012). Massa (2016) fann att internet är en 
arena där man knyter an till människor från olika platser i världen, alla kan anses 
vara medlemmar i samma symboliska gemenskap. Det spelar ingen roll om du är 11 
år eller 50 år, om du bor i en stor eller liten stad, här är det ditt intresse som styr vad 
du klickar in dig på (Massa, 2016).  
 
I och med den utveckling av sociala medier som skett och hur det används, har stora 
medieprofiler vuxit fram (Khamis, Ang & Welling, 2017). Personer som blivit kända 
via bland annat Facebook, YouTube och Instagram har fått en egen benämning, 
influencers. Dessa influencers influerar andra med det dem gör, genom en typ av 
online-identitet för offentligheten att ta del av (Khamis et al., 2017). Idag är det 
möjligt för dem som Khamis et al. (2017), kallar vanliga användare att hävda sig och 
växa till stora profiler på internet. Då de som följer dessa stora medieprofiler 
kommenterar, gillar eller delar det som lagts ut växer profilen som influencer (Khamis 
et al., 2017). Med sitt stora antal följare på sociala medier kan influencers nå ut till 
många människor, och de mest framgångsrika är dem som tar upp ämnen som 
internetanvändaren kan relatera till (Kiss & Bichler, 2008). Som det nämndes i 
inledningen har dessa plattformar skapat rum för diskussion och på de flesta 
internetsidorna finns det möjlighet för användarna att kommentera. Detta gör att 
forskare kan undersöka användarnas reaktioner till de filmer som läggs ut (Thelwall, 
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2014). 
 
Neely (2015) fann att internet skapat flera plattformar där skolungdomar får uttrycka 
sina känslor och göra sin röst hörd, samt att de kan uttrycka sig utan rädslan att bli 
nedvärderad av vuxna. Unga människor kan beskrivas som ‘’digitala infödingar’’, just 
för att online-miljön är en naturlig del av deras vardag (Hardey, 2001). I sin studie 
kom Neely (2015) fram till att ungdomar på internet för första gången i deras liv 
enbart blev kritiserade över vad de skrev, inte för hur de såg ut eller vilken ålder de 
hade. De personer som upplever psykisk ohälsa använder ofta sociala medier för att 
uttrycka sitt mående (Fergie et al., 2016). Det gör att den gruppen av människor är 
viktig att ta hänsyn till, för att få förståelse för hur sociala medier kan vara ett sätt att 
prata om hur man mår. Fergie et al. (2016), har i sin studie sett att unga vuxna 
(mellan 18-30 år) som inte har ett fungerande stöd hemma, söker sig till internet för 
att få hjälp. På internet finns det alltid någon som kan hjälpa, det finns alltid någon 
som är online (Hernwall, 2003). Författarna Ziebland och Wyke (2012) fann att 
människor hellre besöker en internetsida med andra aktiva användare, än att besöka 
en stödgrupp för att få hjälp med att hantera sina problem. Traditionella stödgrupper 
träffas oftast en gång i veckan eller en gång i månaden och Ziebland och Wyke 
(2012) beskriver att detta begränsar personen. Den som mår dåligt vill ofta få hjälp 
så fort som möjligt då hen mår dåligt, inte på ett inbokat möte en vecka senare. 
Sjöberg och Lindgren (2017) menar att det finns ett behov av att utbyta information 
med andra på internet, speciellt då det kommer till andra som upplevt liknande 
situationer och utmaningar. 
 
Genom internets genomslag har olika stödgrupper skapats i den mediala världen, 
som en nyare variant av de klassiska fysiska träffarna (Mehta & Atreja, 2015). 
Intresset för att medverka i en stödgrupp då man lider av psykisk ohälsa har funnits i 
alla tider, men det är med internets genomslag som dessa forum återfinns på 
internet (Mehta & Atreja, 2015). Internet som forum underlättar för personer som 
söker stöd då de får vara anonyma, något en traditionell stödgrupp inte kan erbjuda. 
Mehta och Atreja (2015) menar att internet är det första stället en person som precis 
fått en diagnos vänder sig till, antingen för att leta efter information om sin diagnos 
eller leta efter andra personer som har liknande erfarenheter. Exempelvis skriver 
Schaffer, Kuczynski och Skinner (2008) i sin studie om föräldrar som precis fått 
besked om att deras barn fått en diagnos. Istället för att lyssna på de råd som läkare 
gett dem litade föräldrarna mer på vad andra i liknande situationer skrivit på internet 
om diagnosen (Schaffer et al., 2008). Ziebland och Wyke (2012) skriver att det är 
viktigt för individen att höra hur andra hanterat sin diagnos, för att förstå den egna 
diagnosen. 
 
Ett annat exempel då människor vänder sig till internet har Sjöberg och Lindgren 
(2017) presenterat i sin studie. Sjöberg och Lindgren (2017) har funnit att unga 
människor vänder sig till internet för att få stöd. Studien handlar om att unga föräldrar 
(19-21 år) söker sig online för att leta efter information om föräldraskap, samtidigt 
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som de delar med sig av sina egna tankar och funderingar om vad ett bra 
föräldraskap är. Dessa personer blir erbjudna föräldrakurser från professionella men 
väljer att söka sig till internet för stöd istället. En förklaring till detta kan vara att de 
känner sig mindre stigmatiserade på nätet än när de sitter face-to-face med en 
professionell (Sjöberg & Lindgren, 2017).  
 
Van Rensburg, Klingensmith, McLaughlin, Qayyum och Van Schalwyk (2016) har i 
sin studie ställt frågor till universitetsstudenter om deras internetanvändande och hur 
det påverkar dem. Resultatet visar övervägande positiva åsikter kring tillgängligheten 
till information som internet tillhandahåller. En av dessa positiva åsikter var att 
studenter kunde hitta stöd via internet, framförallt vid psykisk ohälsa. De beskrev att 
en stor fördel var att anonymiteten gjorde att det var lättare att öppna upp sig, det 
blev mindre ångestframkallande då de inte behövde uppge sitt namn. 
Universitetsstudenterna uttryckte att internet ger snabb hjälp, då det är lättare att få 
hjälp där än hos professionella (Van Rensburg et al., 2016).  
 
Khamis et al. (2017), har efterfrågat riktlinjer kring vad som får läggas upp på 
internet om hälsorelaterade problem, då det inte finns något filter idag som 
kontrollerar materialet som publiceras. De som följer influencers knyter an till dem, 
och känner att de kan relatera till det profilerna berättar om (Khamis et al., 2017). 
Det gör att stor makt ligger i händerna på influencers, och att det blir svårare för 
professionella att nå ut till de som behöver professionellt stöd. Det är svårt att sia om 
den framtid som socialarbetare står inför, med den stora tillgänglighet till information 
och stöd som internet tillhandahåller (Blumenthal, 2010). Blumenthal (2010) 
beskriver två typer av professionella som försöker förutse internets utsikter, 
optimister och pessimister. Optimisterna menar att deras arbete kommer bli mer 
effektivt, då personen som söker hjälp har letat upp information om problemet innan 
mötet med den professionella. Pessimisterna menar att klienterna kommer till mötet 
med felaktig information om sin diagnos, då de hittat information på internet, vilket 
skapar dubbelarbete för den professionella (Blumenthal, 2010).   
 
Van Rensburg et al. (2016), tar upp några av de utmaningar som professionella kan 
komma att möta på grund av den mediala utvecklingen. En av dessa är att personer 
med akuta psykiska besvär behöver få hjälp direkt, de kan inte vänta till att en tid blir 
ledig i kalendern hos professionella (Van Rensburg et al., 2016). En annan 
utmaning, som respondenterna beskriver som en nackdel, handlar om det faktum att 
icke-verbala uttryck försvinner i den digitala kommunikationen. Respondenterna 
anser att en stor del av deras mående speglas i kroppsuttryck, vilket läggs vikt vid 
om personen träffar exempelvis en kurator (Van Rensburg et al., 2016). Däremot 
framhåller författarna och respondenterna att det finns ett samband mellan internet 
och professionellt stöd i den utveckling som skett. Personer idag söker svar på 
frågor via internet, en handling som i studien beskrivs som korta oschemalagda 
interventioner. Dessa korta interventioner skapar en trygghet hos personen som 
ställt och fått svar på sina frågor, vilket i sin tur gör att hen vågar söka professionell 
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hjälp. Studien har även visat på att om personen haft dessa korta interventioner via 
internet, har hen lättare för att vara mottaglig för det stöd som den professionella ger 
(Van Rensburg et al., 2016).  
 
Gandy-Guedes, Vance, Bridgewater, Montgomery och Taylor (2016) nämner att det 
inte finns någon stor mängd litteratur som tar upp hur sociala medier används för 
informellt stöd och support, men att behovet finns. Det är enligt Mehta och Atreja 
(2015) på tiden att se det värdefulla i stödgrupper på internet, att professionella 
genom internet kan nå ut till många människor och hjälpa de som är i behov. Gandy-
Guedes et al. (2016) uttrycker att det som är unikt med socialt arbete är att internet 
skulle kunna användas både för att möta klienter, men också för kollegor att kunna 
stötta och övervaka varandra i kvalitetssäkrande syfte. Gandy-Guedes et al. (2016), 
fann att när internet används för att kommunicera med andra, ökar användarnas 
känsla av support. Konfidentialitet och integritet för den grupp som socialarbetaren 
vill nå ut till kan ses som svårhanterlig och därför behövs det vidare forskning i 
ämnet, då det är en viktig del i socialt arbete (Gandy-Guedes et al., 2016).  

 
Som tidigare nämnts ger internet stöd direkt då behovet uppstår, det finns möjlighet 
att vara anonym och det går att uttrycka sig fritt om sitt mående på ett obehindrat 
sätt (Neely, 2015; Van Rensburg et al., 2016; Bluementhal, 2010). På de 
internetbaserade mötesplatserna som skapats knyter användarna an till varandra 
när de kommunicerar, det skapas en gemenskap (Massa, 2016; Gandy-Guedes et 
al., 2016). Utifrån tidigare forskning kan en ny problematik för det sociala arbetet 
utläsas. Internets genomslag och utbud av informella stödgrupper har skapat en 
utmaning som grundar sig i att personer i behov av stöd och hjälp, väljer att vända 
sig till internet istället för till professionella. Den övergripande utmaningen är hur 
socialt arbete ska kunna matcha de möjligheter som internet erbjuder, för att inte 
tappa klienter till de som inte är utbildade att ge stöd. För att förstå hur de digitala 
mötesplatserna nyttjas av användarna har vi i studien fokuserat på vad som skrivits 
i kommentarsfälten vid dessa mötesplatser, och hur de nyttjas av användarna. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skapa en inblick i hur digitala mötesplatser nyttjas för 
informell support av dess användare. Genom denna inblick kan professionella få en 
förståelse för vilket professionellt utbud som behövs i framtiden. Följande 
frågeställningar ämnar att svara på syftet: 

- Vilka reaktioner väcks av internetanvändare då en influencer pratar om 
psykisk ohälsa på digitala mötesplatser?  

- Hur uttrycker internetanvändare sin egna psykiska ohälsa på digitala 
mötesplatser? 

- Hur ser gemenskapen ut på de digitala mötesplatserna?  
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1.4 Avgränsningar 
Då internet har ett brett utbud av informella stödgrupper för psykisk ohälsa har 
avgränsning i studien gjorts till ämnet ångest. För att svara på frågeställningarna i 
studien har vi riktat in oss på en specifik YouTube-kanal. Då Therese Lindgren är 
en av Sverige största influencers valdes hennes YouTube-kanal som empiriskt 
case i studien. Therese Lindgren pratar återkommande om hennes 
ångestproblematik och personer med ångest är en målgrupp som socialarbetare 
kan komma att möta. 
 

Kapitel 2 
2. Bakgrund 

En av Sveriges största influencers är Therese Lindgren, som år 2014 startade sin 
YouTube-kanal. I skrivande stund har hon lagt upp över 700 stycken filmer av 
varierat innehåll och det tillkommer nya videos varje vecka. Antalet följare på hennes 
kanal är över 580 000 och antalet kommentarer på varje filmklipp uppnår fyrsiffrigt 
bara några timmar efter publicering. Med anledning av att Therese når ut till en stor 
publik via sin internetplattform, har hon valts ut som empiriskt case för att svara på 
studiens frågeställningar.  
 
Det är under senare år som Therese valt att varva de tidigare mer praktiska filmerna 
om hårstyling och smink, med känslosamma klipp där hon utgått ifrån sin egna 
psykiska ohälsa, som framför allt grundar sig i ångest och panikångest. Therese är 
inte utbildad psykolog eller kurator, vilket hon är noga med att förklara då hon pratar 
om sin ångest. Förutom att Therese Lindgren är en stor influencer på YouTube och 
Instagram utgav hon sin första bok 2016. I sin bok skriver hon om händelseförloppet 
och de känslor hon upplevde då hennes läkare sjukskrev henne för 
utmattningssyndrom (Lindgren, 2016). Vidare i boken förklarar Therese att hon fått 
olika diagnoser, varav en är GAD (General Anxiety Disorder), och hur skönt hon 
tyckte det var då hon fick en diagnos som förklarade varför hon mådde som hon 
gjorde. Det som menas med psykisk ohälsa i hennes mening kan alltså främst 
kopplas till olika varianter av ångest och det är även det som återkommer i hennes 
följares kommentarer på YouTube-kanalen.  
 

Kapitel 3   
3.1 Metod 
Då vi som forskare vill få en inblick i hur den digitala mötesplatsen ser ut och 
används, har studien genomförts utifrån en kvalitativ ansats. Det insamlade 
materialet består av kommentarer som lämnats i ett av världens mest populära 
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sociala medier, YouTube (Thelwall, 2014). Detta kapitel kommer delvis presentera 
hur insamling av material skett, vilken analysmetod som använts och hur vi som 
forskare påverkat hur kommentarerna tolkats.  
 

3.1.1 Förförståelse  
Vår förförståelse grundar sig framför allt i diskussioner om sociala medier som vi 
haft med människor i vår närhet. Vi har påverkats av vad andra sagt i ämnet och 
därifrån skapat oss egna fördomar och förutfattade meningar. Innan insamling av 
material påbörjades hade vi en uppfattning om att de som kommenterade enbart 
skrev om det Therese Lindgren varit med om, att det var en envägskommunikation 
som endast handlade om influencern. Detta gjorde att vi blev förvånade då vi kunde 
utläsa att de som kommenterat varit väldigt utelämnande om sina egna liv i 
kommentarerna. Här väcktes hos oss en större nyfikenhet att förstå YouTube som 
mötesplats. Istället för att djupdyka i de enskilda historierna intresserades vi av det 
återkommande mönstret, vilket gjorde att vi tog ett kliv bakåt för att se till hur detta 
kommentarsfält nyttjades.  

 
Neely (2015) skriver om “digitala infödningar”, att tillgång till internet för unga är 
något naturligt och något som alltid funnits i deras liv. Då vi läste definitionen av en 
“digital infödning” kände vi oss träffade, då vi själva alltid har telefonen nära till 
hands. Att använda sociala medier och internet för att få hjälp var bekant för oss 
och något vi själva gjorde i viss utsträckning. Däremot skiljer sig vår förförståelse 
för hur internet används, av det resultat vi kunde utläsa från materialet. Vår blick på 
det digitala mötesrummet var att det användes för att ta del av något som 
influencern publicerat, inte att användarna själva publicerade innehållsrika 
kommentarer om deras egna situation. Vi hade heller inte kunna ana att det skulle 
vara ett utbyte mellan användarna, vilket vi under studiens genomförande kunde 
se.  
 
De fördomar och förutfattade meningar vi hade kan tänka sig förklaras av den miljö 
vi lever i, där det konstant förekommer kritik över hur man yttrar sig i sociala 
medier. Från socionomprogrammet har vi som forskare blivit påverkade av olika 
kurser, seminarier och föreläsare. Vi tar med oss förförståelsen om att internet är i 
ständig förnyelse och att de generationer som kommer efter oss kommer fortsätta 
använda internet. Vi har åsikten att professionella måste följa med i hur samhället 
utvecklas, så att personer som behöver stöd inte faller mellan stolarna. Den 
förförståelse vi har påverkar studien på så vis att vi är positivt inställda till att 
använda internet i det sociala arbetet, problemet är bara hur det ska ske.  
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3.1.2 Grounded theory 
I planeringen och genomförandet av denna studie har grounded theory använts 
som utgångspunkt och inspirationskälla. Det finns flera versioner och tolkningar av 
Glaser och Strauss ursprungsversion av grounded theory (Bryman, 2011). I denna 
studie är det Kathy Charmaz (2014) version av grounded theory som idéer tagits 
ifrån, då vi ansåg att den var bäst lämpad för studien. Charmaz (2014) har en mer 
konstruktivistisk syn på forskningen, vilket innebär att vi som forskare inte helt 
korrekt kan avbilda verkligheten. Denna syn på forskning innebär att forskaren 
påverkar det material som samlas in och sätter sin prägel på det. Därför är det av 
särskild vikt att vi som forskare i denna studie är medvetna om vår egna roll i 
bearbetningen av materialet. Charmaz (2014) beskriver hur forskaren kan gå 
tillväga för att komma så nära verkligheten som möjligt, och det är därför hennes 
tillvägagångssätt har använts vid bearbetningen av materialet.  
 

Grounded theory-perspektivet innebär att redan vid insamlandet av materialet 
påbörjades analysen av det (Charmaz, 2014). Grounded theory är ett generellt 
tillvägagångssätt som är interaktivt, vilket Bryman (2011) förklarar som ett samspel 
mellan insamling och dataanalys. För att få svar på det studien ämnat att 
undersöka valdes en urvalsmetod som förespråkas i samband med 
dataanalysmetoden grounded theory (Bryman, 2011).  
 

3.1.3 Urvalsmetod 
Då syftet med studien är ge en inblick i de digitala mötesplatserna och hur de 
nyttjas för informell support av användarna, valde vi att använda oss av Therese 
Lindgrens kommentarsfält på YouTube. När vi klickade in oss på hennes YouTube-
kanal såg vi att hon hade över 700 filmer med ett brett utbud av teman. För att 
svara på frågeställningarna valde vi ut en film1 som berörde ångest och var den i 
ämnet som hade flest kommentarer. Denna film är med i en serie som Therese 
kallar för #TJEJSNACK, där hon pratar om olika ämnen som berör en individs 
välmående. I den valda filmen, från 23 september 2017, pratar Therese om 
panikångest, ångest och hur hon mår då hon känner av det fysiskt och psykiskt. 
Therese ger tips till sina följare och berättar vad som fungerar för henne i dessa 
situationer. 
 

För att få en överblick av kommentarerna på den valda filmen innan material 
samlades in för studien, läste vi igenom några av de kommentarer som lämnats på 
filmen #TJEJSNACK, med fokus på de som berörde ångest. Detta gjorde vi för att 

                                                
1 Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=KYgm42CpZ0o&t=1s  
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skapa oss en bild av kommentarernas innehåll, och vi kunde se att övervägande 
del av kommentarerna bestod av positiv respons på det ämne Therese tog upp. Det 
fanns dessutom en stor mängd användare som nyttjade kommentarsfältet som en 
plats för att ventilera och söka stöd på. Youtube-användarna som kommenterade 
berättade både om sin egna upplevelse av ångest och tackade för de tips som 
Therese delat med sig av.  
 

Efter att ha gjort denna överblick av materialet, bestämde vi oss för att göra ett 
urval för själva studien, där 100 kommentarer valdes från samma YouTubefilm, 
med fokus på de kommentarer som tog upp ämnet ångest. Dessa kommentarer 
skrevs av olika användare som direkt respons på den publicerade filmen, det vill 
säga att de utvalda kommentarerna inte består av svar till vad andra kommenterat. 
Det som använts som urvalsmetod är ett teoretiskt urval, vilket är en variant av ett 
målstyrt urval (Bryman, 2011). Det teoretiska urvalet innebär i denna studie att vi 
riktat in oss på de kommentarer som berör ångest och innehållsrika reaktioner på 
det Therese Lindgren tar upp. Då urvalet skedde var det totalt 1 934 kommentarer. 
Anledningen till att 100 kommentarer valdes från filmen grundar sig i att vi ville ha 
ett brett material att jobba med, och för att kunna finna en gemensam nämnare i 
dessa kommentarer. Efter att ha kodat dessa kommentarer bestämde vi oss för att 
välja en till film om ångest som Therese publicerat, och använda oss av samma 
urvalsmetod. Då kodningen av den första filmen genomförts ville vi göra materialet 
mer informationsrikt och det är anledningen till att ytterligare en film valdes. Utifrån 
att Charmaz (2014) tar upp hur en viktig del i grounded theory är hur forskaren 
fortsätter med sitt urval tills en kategori mättats med data, valde vi att addera 
ytterligare material till studien. 

 
Den andra filmen som valdes var TJEJSNACK | STORYTIME: Guldbaggen2 från 24 
januari 2017. Då vi letade filmer till studien såg vi att denna film hade nästan lika 
många kommentarer (1 842 stycken) som den förstvalda, vilket gjorde att vi valde 
att addera den till studien. Likväl som med den första filmen valde vi ut 100 
kommentarer från denna film som berörde ämnet ångest. Filmen TJEJSNACK | 
STORYTIME: Guldbaggen handlar om att Therese utsätter sig för en av hennes 
mest ångestladdade fobier. I filmen förklarar Therese detaljerat för sina följare vad 
hon varit med om, då hon valt att tacka ja till en inbjudan till en stor gala som 
innebär att hon utsätter sig för sin sociala fobi. Även detta filmklipp har väckt 
reaktioner i kommentarsfältet på ämnet ångest och de som kommenterar skriver 
igenkännande berättelser utifrån dem själva.  
 
Eftersom studiens syfte är ge en inblick i digitala mötesplatser och hur de nyttjas för  
informell support av användarna, valdes dessa två filmer ut som mest relevanta och 
intressanta. Då personerna som kommenterat filmklippen från Therese Lindgrens 

                                                
2 Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=UaA32ze2VJ0&t=2s  
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YouTube-kanal inte går att identifiera kan vi inte ge läsaren en tydlig förklaring om 
vilken åldersgrupp eller vilket kön som målgruppen består av. Målgruppen 
definieras därför som YouTube-användare. Det är inte heller av intresse att ta del 
av enskilda YouTube-användares livshistorier, fokus ligger istället på att ge ett 
helhetsperspektiv av kommentarerna för läsaren. Varför inte fler kommentarer än 
200 stycken har granskats eller tagits med i studien beror på att det inte ska bli 
någon överskottsinformation. Med överskottsinformation, eller redundans, menas 
att ett stort antal kommentarer inte ger någon annorlunda bild än det forskaren kan 
komma fram till med ett mindre urval. En mindre del av kommentarerna kan ge en 
tillräckligt bra bild av materialet (Bryman, 2011).  
 

3.1.4 Analysmetod 

Följande kodning av det insamlade materialet har gjorts utifrån Charmaz (2014) två 
steg. De två olika delarna som Charmaz (2014) beskriver kan ses som olika steg i 
processen i analysen av materialet. Då alla 200 kommentarer slagits ihop till ett 
sammanställt material för att sedan kodas och kategoriseras tillsammans, grundar 
sig resultatet på båda filmerna och inte var film för sig. 
 
Steg ett: Initial kodning  

Den initiala kodningen beskrivs som väldigt detaljrik, då den innebär en grundlig 
genomgång av det insamlade materialet (Charmaz, 2014). I studien har vi använt det 
som Charmaz (2014) i sin beskrivning av initial kodning benämnt ‘’line-by-line 
coding’’. Precis som namnet tyder på får varje mening i kommentarerna en kod. Det 
innebär att det i studien inte sker någon djupdykning i personernas världsbild och 
vad de uttrycker om sitt privatliv, utan vikt läggs istället på hur dessa personer 
uttrycker sig i kommentarsfältet, hur de utnyttjar YouTube som forum. ‘’Line-by-line 
coding’’ ger forskaren möjlighet att se mönster i det insamlade materialet, vilket gjort 
att samma koder återkommit i flera kommentarer (Charmaz, 2014). Exempelvis har 
det i bearbetningen av de 200 kommentarerna skapats en kod ‘’Har själv ångest’’, 
istället för flera olika koder som exakt beskriver vad personerna berättar om sin 
ångest. Sammanlagt har närmare 90 olika koder tagits fram ur materialet. Exempel 
på koder är ‘’Peppa sig själv/andra genom kommentarsfältet’’, ‘’Kollektivt stöd till 
Therese’’, ‘’Konsekvenser av att ha ångest’’, ‘’Söker stöd’’, ‘’Den som kommenterar 
ger tips’’, “Inspirerad av Therese’’ och ‘’Tacksam att Therese lyft ångest/gör det på 
ett bra sätt’’.  
 
Då vi i studien vill ge en inblick i de digitala mötesplatserna och hur de nyttjas för 
informell support av användarna, har fokus lagts på själva agerandet i 
kommentarsfältet och hur det nyttjas. Charmaz (2014) diskuterar att det i grounded 
theory är ofrånkomligt att resultatet av studien präglats av forskarnas egna 
värderingar, vilket gjort att det var av särskild vikt att den initiala kodningen fick 
genomföras utförligt. Inga värderingar lades i om det som personen skrev kunde 
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‘’räknas som riktig ångest’’, utan det kodades istället som att personen uttryckte att 
hen hade ångest.  
 
Steg två: Selektiv kodning 
Charmaz (2014) andra form av kodning handlar om att forskarna lägger vikt vid de 
vanligaste initiala koderna samt de mest informationsrika. Det handlar alltså om att 
välja ut vilka initiala koder som har störst betydelse för analysen och 
kategoriseringen i det fortsatta arbetet i studien. Det kan göra att några koder inte 
kommer vara med i den vidare analysen samt att vissa initiala koder slås samman till 
nya som är mer teoretiskt uttömmande (Charmaz, 2014). I denna studie har 
exempelvis koden ‘’Kommentarer om annat, ex. hårfärg’’ tagits bort, då den inte varit 
varit relevant för studiens syfte och koder som framstått som synonyma med 
varandra har slagits ihop. Koden ‘’Generell positiv respons’’ har istället delats upp i 
koderna ‘’Tackar för tips som Therese gett’’, ‘’Tacksam för att Therese lyft ångest/gör 
det på ett bra sätt’’, ”Förebild” med fler. Genom att koderna bearbetats och jämförts 
med varandra kan vi som forskare få en känsla för var analysen är påväg, eftersom 
bearbetningen kan ge en överblick över de teoretiska centrala punkterna (Charmaz, 
2014). I tabell 1 presenteras exempel på hur arbetet med kodningen sett ut.  
 
 

 
 
Tabell 1 
 
 
Den selektiva kodningen kan dessutom göra att forskaren hittar saker i materialet 
som hen vid första anblick inte trodde fanns. Forskaren kan också vid detta steg 
börja se mönster i koderna (Charmaz, 2014). I denna studie kunde vi exempelvis se 
att koderna visade på olika sorters reaktioner i, och användningsområden för själva 
kommentarsfältet. Ett av målen med den selektiva kodningen är att leta efter 
teoretisk mättnad, för att se till att det finns tillräckligt med material för att kunna 
framställa en kategori (Charmaz, 2014). Den selektiva kodningen har i denna studie 
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lett fram till 3 olika kategorier som representerar det mest kärnfulla resultatet i 
studien. De tre kategorierna är ’’Reaktioner på Therese Lindgrens YouTube-filmer’’, 
’’Att uttrycka sin egna ångest i kommentarsfältet’’ och ’’Gemenskap i 
kommentarsfälten’’. 
 

3.1.5 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beskrivs hur forskning är 
nödvändigt och av värde för hela samhällen och dess invånare, vilket gjort att ett 
forskningskrav framställts. Detta forskningskrav innebär att viktiga frågor ska forskas 
om, samt att forskningen ska vara av hög kvalitet. Forskningskravet har medfört att 
ett individskyddskrav vuxit fram (Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar om att mäta 
nyttan med forskningen mot risken med det, om resultatet av forskningen exempelvis 
är av så stor vikt att det är värt att ta risken att människor kan fara illa av den 
(Nygren, 2012). Individskyddskravet handlar om att skydda de människor som 
involveras i forskningen och två av dessa krav är relevanta att diskutera utifrån 
denna studie.  
 
Konfidentialitetskravet kan delas upp i två regler (Vetenskapsrådet, 2002). Den 
första innebär att vi som forskare inte sprider information vidare om de personer som 
skrivit de utvalda kommentarerna. Den andra regeln innebär att utomstående inte 
ska kunna identifiera den grupp av människor som studerats, då det ska vara 
omöjligt att komma åt deras personuppgifter. Thelwall (2014) skriver om forskning av 
material publicerat på YouTube, och lyfter hur det är extra viktigt att hantera det 
insamlade materialet på så vis att det inte går att spåra tillbaka till en specifik 
användare eller person. Av de kommentarer som granskats är det ett fåtal som har 
ett användarnamn som går att spåra till en viss person, och eftersom vi inte har för 
avsikt att studera vilken målgrupp som kommenterat har vi heller inte letat efter 
deras kontaktuppgifter. Eftersom materialet i denna studie i vissa fall består av 
människors berättelse om dem själva och deras livskriser har vi valt att helt 
avidentifiera det insamlade materialet genom att ta bort användarnamnen. I de flesta 
fall kunde vi inte utläsa någon persons namn i användarnamnet, då majoriteten 
skrivit under pseudonym.  
 
Informationskravet innebär bland annat att vi som forskare ska informera 
undersökningsdeltagarna om deras roll i studien, och de villkor som gäller för 
deltagandet. Vetenskapsrådet (2002) tar upp tre olika varianter av undersökningar, 
där den andra varianten handlar om att undersökningsdeltagarna inte medverkar 
aktivt, vilket stämmer överens med denna studie. Vid forskning av material som 
publicerats på internet är det viktigt att ha informationskravet i åtanke, även om vi 
inte haft direktkontakt med de personer som kommenterat. De som kommenterat har 
inte kommenterat med anledning att det som skrivs ska användas i forskningssyfte, 
och de vet inte heller om att vi använt deras kommentarer i vår studie (Thelwall, 
2014). På sin höjd kan den som kommenterat tänkt att det som hen publicerat kan 
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leda till gilla-markeringar eller reaktioner från andra användare (Dennen, 2012). 
 
Avidentifieringen av kommentarerna skedde redan vid insamling av materialet, för att 
vi som forskare inte skulle påverkas eller lägga någon vikt vid användarnamnen. Då 
de 200 kommentarerna valdes ut sorterade vi dem utifrån nummer 1 till 100 på 
respektive filmklipp, utefter ordningen som de valdes ut. För att se om det var möjligt 
att hitta hela kommentarer med tillhörande användarnamn, testade vi att söka på 
urklipp från fem kommentarer via olika sökmotorer på internet. Vi valde ut tre 
sammanhängande ord från kommentarerna och la till sökorden ’’Therese Lindgren’’ 
och ’’YouTube’’, för att se om sökmotorn gav någon träff. Då det visade sig att 
resultatet av sökningen hänvisade oss till den citerade kommentaren valde vi att 
omformulera vad som skrivits i kommentarerna vid redovisning av resultatet. 
Thelwall (2014) menar att så länge det publicerade materialet som undersökts inte 
offentliggjorts på internet av en känd medieprofil bör det avidentifieras.  
 

3.2 Metodreflektion  
Ovan har beskrivits hur tillvägagångssättet sett ut för studien och följande del består 
av en reflektion kring olika överväganden som gjorts i samband med genomförandet. 
Då det kommer till urvalsmetoden valde vi att använda oss av en variant av målstyrt 
urval. Precis som Bryman (2011) nämner skulle exempelvis ett sannolikhetsurval 
inte varit något alternativ, eftersom det inte garanterat svarat på forskningsfrågorna. 
Studien hade i sådant fall riskerat att få en stor del irrelevanta kommentarer som inte 
varit av värde för att svara på studiens syfte. Bryman (2011) skriver även att det är 
relevant ur ett grounded theory-perspektiv att urvalet grundar sig i vad som är av vikt 
för själva teorin.  
 
Det urval som genomförts i studien har skett utifrån de kommentarer som publicerats 
på de utvalda filmklippen. Något som inte framgår av Therese Lindgren är huruvida 
kommentarerna godkänts av henne innan de publicerats. YouTube möjliggör för den 
som publicerar material att bestämma om alla kommentarer som lämnas på ett 
filmklipp publiceras, eller om ett anpassat filter hindrar att exempelvis hatiska 
kommentarer syns för alla YouTube-användare. Eftersom vi i studien vill ta reda på 
hur de digitala mötesplatserna nyttjas för informell support har vi valt att använda 
material från det valda kommentarsfältet, trots vetskapen om att vissa kommentarer 
kan ha filtrerats bort.  
 
Under hela studiens process har vi ofrånkomligt påverkats av vår förförståelse. Som 
tidigare nämnts har influencers valt att sätta sig själva i rampljuset, vilket väckt en 
förutfattad mening hos oss om att dessa personer endast gör det för 
uppmärksamhet. Det som däremot förvånade oss vid genomgång av det insamlade 
materialet, var att influencers enligt oss kan lyfta ämnen av känslig karaktär till sina 
följare på ett bra sätt. Då Therese Lindgren gav konkreta tips om ångest utifrån sig 
själv, och tydliggjorde att hon själv inte är utbildad i ämnet, växte vårt förtroende för 
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henne. Hon skapade en lättsam stämning kring det hon tog upp och det väckte en 
stor nyfikenhet hos oss. Vi kunde under studiens process se att vår förförståelse till 
viss del inte stämde, då användarna nyttjat kommentarsfältet som ett forum att söka 
och framförallt ge stöd på. Denna inblick i kommentarsfältet skapade en öppenhet 
hos oss forskare gentemot materialet, eftersom vi märkte att det inte såg ut som vi 
hade kunnat ana. I kommentarsfältet hade det öppnats en mötesplats för en stor 
mängd människor, som uppmuntrade och stöttade varandra i deras kamp mot 
ångesten. 
 
I föregående del om etiska överväganden stötte vi på några bekymmer. Dessa 
bekymmer grundade sig framförallt i att vi som forskare inte hade någon 
direktkontakt med de personer som kommenterat YouTube-filmerna. Det 
övergripande dilemmat berörde alltså att materialet samlats in utan tillstånd för att 
användas i en annan publik (Dennen, 2012). Therese Lindgren har valt att publicera 
sina filmer offentligt på YouTube och bestämt vilket innehåll de ska ha, samt valt 
funktionen att hennes följare kan kommentera det hon lägger ut. Däremot har varken 
Therese eller hennes följare någon vetskap om att denna studie har samlat in 
material för granskning av plattformen. Wyatt (2012) tar upp frågan om hur forskare 
hanterar det omfattande datamaterialet som finns på YouTube och vad man ska 
göra med det, om det kan användas som annan publicerad information som finns på 
internet eller inte. I kommentarsfältet på YouTube kan vem som helst som har en 
användare kommentera, och personerna bakom kommentarerna kan fara illa om det 
dem skriver kan kopplas till dem.  
 
Förutom att personen som kommenterat kan uppleva obehag av att hen kan bli 
spårad om kommentarerna citeras, kan också personens förmåga att lita på andra 
förändras (Dennen, 2012). Dennen (2012) tar upp hur vissa personer kan ha valt att 
skriva under pseudonym på internet för att separera sig från det som kommenterats. 
Om användarna behövt uppge sina riktiga namn kan det hända att de mest 
personliga kommentarerna inte blivit skrivna (Dennen, 2012), vilket är något som vi 
forskare varken kommer kunna bevisa eller motbevisa. Ziebland och Wyke (2012) 
nämner möjligheten att få vara anonym höjer den egna säkerheten och att 
användaren då känner sig fri att ställa frågor av känslig karaktär. I dessa fall är det 
av extra vikt att vi som forskare respekterar det som kommenterats och hur vi 
hanterar materialet. 
 
Det som är viktigt att ha i åtanke då det kommer till denna studie är att vi som 
forskare inte har som syfte att återge YouTube-användarnas livshistoria eller 
upplevelse av ångest. Fokus ligger istället på att se hur den digitala mötesplatsen 
ser ut och används då en influencer tar upp ämnet ångest. Det faktum att vi forskare 
inte haft någon direktkontakt med användarna som kommenterat gör att förståelsen 
för materialet till viss del blir begränsad. Användarna har inte fått chansen att berätta 
direkt till oss om sin ångest eller hur de använder de digitala mötesplatserna. Detta 
gör även att vi inte kan avgöra om kommentarerna är av ärlig karaktär. Det är något 
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vi har i åtanke vid hanteringen av det inhämtade materialet och som kan vara en 
felaktig faktor i all slags forskning av mänskligt beteende. Men som tidigare nämnts 
är det själva användandet av plattformen som är av vikt för studiens syfte. Dessa 
etiska dilemman kan göra att forskare omedvetet påverkar gruppen som studeras 
negativt (Dennen, 2012). Utifrån ovanstående resonemang har beslutet tagits att 
avidentifiera alla insamlade kommentarer och omformulera citaten från dem i 
redovisningen av resultatet. 
 
En annan reflektion som gjorts berör det material som människor idag publicerar på 
internet. Det mesta som publicerats går att söka fram på internetbaserade 
sökmotorer, och när en person väljer att publicera något på internet tappar hen på 
ett sätt kontrollen över materialet (Landert, 2014). Ser man till de användarvillkor 
som måste godkännas av användaren idag för att komma åt olika program, till 
exempel Facebook, Instagram och Youtube, står det skrivet att dessa sidor äger 
rätten till materialet då det publicerats. Exempel på det är YouTubes användarvillkor, 
som under punkt 7.3 uttrycker hur användaren ensam är ansvarig för innehållet hen 
publicerar och konsekvenserna av det (YouTube, 2017). 
 
Patel och Davidson (2011) diskuterar begreppet autencitet och dess innebörd i 
kvalitativ forskning. Författarna (2011) förklarar att autencitet, synonymt med äkthet, 
tillämpas under hela studiens process och inte enbart under insamlandet av 
materialet. För att följa Patel och Davidsons (2011) idéer om autencitet lades stor tid 
vid insamlandet av materialet till denna studie. Även om valet av kommentarer 
gjordes utifrån kriteriet att de berörde ämnet ångest, fanns ingen avgränsning om hur 
användaren skrivit om ämnet. Genom att fånga upp både negativa, positiva, 
självutlämnande och stöttande kommentarer kan en verklig bild av kommentarsfälten 
återges i studien. Beslutet att inhämta kommentarer från två filmer gjordes som 
tidigare nämnts för att uppnå teoretisk mättnad, men även för att öka autenciteten i 
studien.  
 
Utifrån ett vetenskapligt synsätt beskriver Kvale och Brinkmann (2014) ett krav för att 
generalisera den egna studien till liknande studier. Det ska finnas möjlighet att 
tillämpa den vetenskapliga kunskapen till olika platser och tider, och inte enbart till 
den egna studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Det forum som valts i studien är ett 
som räknas till sociala medier, vilket är tillgängligt för alla som har en 
internetuppkoppling. Genom att använda Therese Lindgren som ett empiriskt case, 
kan liknande studier synliggöra hur användare söker sig till digitala mötesplatser för 
informell support. Vi som forskare har en förståelse för att vår studie som berör 
ångest är svår att generalisera till alla människor med ångest. Även om tidigare 
forskning visar på att personer med psykisk ohälsa tenderar att välja internet som 
förstahandsval för support (Ziebland & Wyke, 2012), har vi inget underlag på att alla 
gör det. Däremot kan studien som genomförts i ett bredare perspektiv leda fram till 
en förståelse för det fenomen (Patel & Davidson, 2011) som internets mötesplatser 
visat sig vara, och vilken kunskap det genererar.  
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Kapitel 4. Teoriavsnitt  
Det insamlade materialet har analyserats utifrån två teorier, den första berör 
kommunikation på internet och den andra handlar om människans sätt att hantera 
svåra situationer, exempelvis ångest- och panikattacker. Då studiens syfte är att ge 
en inblick i de digitala mötesplatserna och hur de nyttjas för informell support av 
användarna har vi använt dessa teorier för att förstå och tolka kommentarerna. 
 

4.1 Ritualperspektivet 
För att förstå hur människor kommunicerar på internets mötesplatser har 
Bengtsson et al. (2017), delat upp kommunikationen i två olika perspektiv, varav det 
ena är ritualperspektivet. Grunden i ritualperspektivet är ett ömsesidigt utbyte med 
övriga i kommunikationen. Det som betonas är hur människan tolkar olika texter, 
skapar betydelse tillsammans med andra, hur kommunikationen uttrycks och tolkas 
och att media upprätthåller den mellanmänskliga kontakten. Ritualperspektivet 
innebär att kommunikationen används för att skapa mening och gemenskap 
tillsammans med övriga deltagare. Då personerna i kommunikationen tar del av 
samma information, är det inte bara en delad kunskap som uppstår, utan även en 
delad erfarenhet (Bengtsson et al., 2017). I ritualperspektivet ingår även en aspekt 
av vad samtalet har för betydelse ur en historiskt synvinkel, inte bara vad det ger för 
mening i stunden. Då fokus läggs på utbytet med andra kan det bli en erfarenhet 
som spelar stor roll för individerna i framtiden. Diskussioner som gett meningsfullhet 
kan individen komma att bära med sig hela livet. Då ritualperspektivet tillämpas på 
medieanvändningen skriver Bengtsson et al. (2017), hur det skapas kollektiva 
sammanhang, ett mötesrum på internet.  
 

4.2 KASAM - Känsla Av Sammanhang 
Antonovsky (2005) grundade teorin om KASAM, Känsla Av Sammanhang. Teorin 
handlar om individens hälsa och hur den kan graderas genom KASAM. Vad som 
även innefattas i begreppet är hur en individ har tillit till sin egna förmåga att 
bemöta en svår situation. En stark KASAM innebär att individen har goda 
förutsättningar för att klara en svår stituation, medan en svag innebär det motsatta. 
Detta begrepp har genom vår tolkning återfunnits i studien, då de som kommenterat 
använt kommentarsfältet för att utveckla en stark KASAM. För att förstå hur 
begreppet KASAM definieras har Antonovsky (2005) delat upp det i tre delar: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den förstnämnda delen innefattar 
huruvida individen kan begripa situationen, om denne kan förstå det hen upplever 
inombords och via yttre stimulin. Vid en hög begriplighet förstår personen vad som 
händer och sammanhanget, medan en person som upplever låg begriplighet i en 
situation förklarar det som kaos (Antonovsky, 2005). Denna del av KASAM 
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återfinns i de kommentarer som bland annat består av att användaren försöker 
förstå sin ångest.  
 

Det andra delen av KASAM, hanterbarhet, innefattar huruvida individen kan ta itu 
med den situation som hen befinner sig i (Antonovsky, 2005). En hög grad av 
hanterbarhet innebär att individen har de medel som behövs för att hantera 
problemet. Dessa medel kan bestå av yttre aspekter, exempelvis närstående som 
står till individens förfogande, men även inre verktyg. I kommentarsfälten har 
användare skrivit om vad som fungerar för att hantera den egna ångesten, både 
tankesätt men även mer konkreta tips. Om individen istället har en låg grad av 
hanterbarhet kan hen se sig själv som ett offer för situationen och känna det som 
att hen blir orättvist behandlad (Antonovsky, 2005).  
 

Den tredje och sista delen av KASAM, meningsfullhet, är den som Antonovsky 
(2005) beskriver som den känslomässiga delen som motiverar individen. Personer 
med en stark KASAM har områden i sitt liv som de engagerar sig i och som de 
beskriver som betydelsefulla. Dessa områden handlar ofta om utmaningar som en 
person med stark KASAM anser är värd att känslomässigt engagera sig i. Om 
dessa individer upplever ett trauma kan de bli ledsna och nedstämda av det, men 
de är motiverade att hantera den jobbiga situationen. Detta kan återkopplas till 
kommentarsfältet, då användarna engagerar sig i ämnet ångest för att hjälpa andra. 
Enligt KASAM-teorin skulle det kunna tolkas som att användarna uppnår 
meningsfullhet eftersom de lägger ner energi och känslomässigt engagerar sig i 
den utmaning som ångesten innebär. Antonovsky (2005) beskriver hur en individ 
med låg grad av meningsfullhet uppfattar sin situation. För individer med extremt 
låg meningsfullhet finns det få saker i deras liv som de definierar ha någon mening 
eller betydelse för dem. De som inte har fullt så låg nivå kan sträcka sig till att något 
eller några få livsområden har betydelse, även om de ställer ovälkomna krav på 
dem (Antonovsky, 2005).  
 

Kapitel 5  
5. Resultat och analys 
Detta avsnitt kommer redovisa den sammanställda bearbetningen och analysen av 
kommentarerna som lämnats på de utvalda YouTube-filmerna. Varje kod är unik i 
sig, och vi har letat efter gemensamma nämnare i dessa koder för att kunna skapa 
kategorier. Det är av yttersta vikt att nämna att dessa kategorier bygger på hur vi 
som gjort den här studien valt att tolka koderna från kommentarsfälten vid de två 
valda YouTube-filmerna. Tolkningarna har gjorts utifrån studiens tre frågeställningar 
och kopplats till de teorier som presenterats i föregående avsnitt. Eftersom 
kommentarerna inte citeras ordagrant i studien, med hänsyn till personerna som 



 18 

skrivit dem, är de citat som återfinns i resultatet omformulerade.  
 

5.1 Reaktioner på Therese Lindgrens YouTube-filmer 
Ur det insamlade materialet kunde vi utläsa mestadels positiva reaktioner på 
Therese Lindgrens YouTube-filmer och det ämne hon lyft i dem. Den positiva 
responsen tog sig i uttryck på olika sätt då tittarna belyste olika saker. Den kod som 
sammanfattar att tittarna var tacksamma att Therese lyft ämnet ångest och att hon 
gjort det på ett bra sätt återkom flertalet gånger i kommentarerna. YouTube-
användarna uttryckte att de saknat att en stor influencer tagit upp ämnet psykisk 
ohälsa och att det enligt dem blir mindre tabubelagt tack vare filmerna. 
Kommentarer som ’’äntligen är det någon som tar upp ämnet’’ var återkommande 
och användarna skriver hur de känner igen sig i Therese Lindgrens förklaring av sin 
ångest.  
 

Flertalet av kommentarerna handlade om att tittarna reagerat på Therese som 
person och hur hon förmedlar sin syn av ångest. Det var vanligt förekommande att 
kommentarer nämnde ordagrant ’’Du är bäst!’’ och användarna uppmuntrade 
Therese att fortsätta göra fler liknande videos då de tyckte att filmerna gav hopp, 
hjälpte och inspirerade dem. Kommentarer dök upp med åsikten att Therese är en 
förebild och en av de kommentarer som beskrev nyttan med YouTube-filmerna, 
hade att göra med vad användaren hört utanför plattformen YouTube. Den som 
kommenterat hade överhört ett samtal då ett barn i skolåldern förklarade begreppet 
ångest utifrån vad hen hört Therese säga. Den som överhört samtalet var glad att 
Therese finns som en informationskälla för de människor som ser filmerna, att de 
lär sig om ämnet tack vare Therese.  
 
I båda filmerna som kommentarerna insamlats från har Therese gett konkreta tips 
för vad som kan fungera mot ångest, utifrån vad som har hjälpt henne personligen. 
Dessa tips har väckt reaktioner hos användarna då det är återkommande 
kommentarer kring huruvida dessa tips har fungerat eller inte. Ett av tipsen som 
Therese gett handlar om att hon uppmuntrar till onani och att det kan ge en 
ångestdämpande effekt att få orgasm. Detta är något som användarna uppskattat, 
då det bland annat skrivits kommentarer om könsnormer, om hur kvinnor inte enligt 
normen får ‘’ta på sig själva’’. Att Therese tar upp ämnet ångest och tips för att 
dämpa det leder alltså till sidospår och vidare diskussioner i forumet. Enstaka 
användare har skrivit att onani-tipset inte fungerar för dem, men att de är glada att 
Therese ändå tagit upp det eftersom de ’’har hört att det fungerar’’. Vissa har 
kommenterat att tipsen som Therese gett har fungerat bra för dem eller att de ska 
testa det som hon föreslår.  
 
Antonovsky (2005) nämner hanterbarhet som en del av KASAM. Hanterbarheten 
handlar om hur en individ kan ta itu med sitt problem, huruvida individen har de 
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medel som behövs. I kommentarsfältet har användarna både delat med sig av hur 
de hanterar sin egna ångest och tipsar andra om vad som fungerar för dem. 
Användarna ber också om hjälp, vilket gör att kommentarsfältet blir en plats för att 
kunna skapa en hög hanterbarhet av sitt problem.  
 

Som nämnts ovan är mestadels av det insamlade materialet av positiv art, men det 
finns även några få undantag med den motsatta åsikten. I dessa kommentarer kan 
det utläsas att användaren blivit provocerad av att Therese pratat om ångest och 
ifrågasätter hur hon kan hävda att hon lider av ångest och panikångest, då det 
enligt den som kommenterar skriver: ’’det du har är inte riktig ångest’’. Dessa 
användare undrar hur Therese vågar utsätta sig för en av sina största fobier, då de 
själva inte skulle kunna göra det. Det är dock svårt för oss som gjort denna studie 
att lägga någon värdering i om ifrågasättandet är en uppmuntrande fråga eller en 
nedvärderande. 
 

Resultatet har analyserats utifrån ritualperspektivet och det mönster som kunnat 
utläsas är hur det som skrivits är betydelsefullt för de som kommenterar. Eftersom 
användarna engagerar sig och skriver personligt om sina erfarenheter, har själva 
utbytet i kommunikationen ett värde. Det sker ett tydligt informationsutbyte eftersom 
de som kommenterat bland annat uttryckt: ’’nu förstår jag hur jag mår på ett bättre 
sätt’’. Även den delade erfarenheten kan tänkas återfinnas i kommentarsfälten, då 
användarna och influencern delar med sig av värdefulla tips till varandra 
(Bengtsson et al., 2017).  
 

5.2 Att uttrycka sin egna ångest i kommentarsfältet 
Resultatet av kategori två visade att flertalet av Thereses följare ordagrant 
berättade att de upplevt ångest, depression och/eller oro. Dem som kommenterat 
uttryckte att hen upplevt ångest antingen under daglig basis, någon gång ibland 
eller att ångest var något hen tidigare upplevt. Användarna uttryckte i några fall att 
de inte fått diagnosen av läkare, utan skrev enbart att de hade ångest. 
Kommentaren ’’Jag lider också av ångest’’ var ständigt återkommande och följdes 
ofta av en beskrivning om hur personen upplevt ångest, samt hur situationen vid 
ångestattacken sett ut. Ett exempel på en sådan kommentar kunde vara:  

’’Jag har varit med om väldigt många tragiska upplevelser  
och ångesten är ständigt närvarande i mitt liv, vissa dagar  
känner jag att det skulle vara bättre för alla om jag inte fanns.’’ 

Några få användare har kommenterat att de på grund av sin ångest inte längre vill 
leva. Användarna har i dessa fall inte i kommentat någon detaljerad förklaring av 
hur hen vill avsluta sitt liv eller vad som utlöst dessa känslor, utan anger endast 
ångesten som orsaken till det.  
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Förståelsen om var ångest kommer ifrån skiljer sig mellan användarna i 
kommentarsfälten. Användarna har detaljerat beskrivit hur de mår och funderar på 
varför de mår så dåligt, om ångesten tillkommit av en händelse eller om det bara är 
en känsla hen upplever. Här kan det utläsas hur användarna försöker begripa 
situationen de befinner sig i, en del av Antonovskys (2005) teori om KASAM. Några 
användare ber om hjälp för att förstå sitt mående, och uttrycker sig i ord som: 
’’Finns det någon här som känner som jag?’’. Genom Therese Lindgrens YouTube-
klipp uttrycker många av användarna att de med hennes lättbegripliga förklaring 
kan förstå både vad ångest är och sitt egna mående. Då de får en förståelse för 
ångesten kan det tolkas som att de uppnår en högre grad av begriplighet 
(Antovsky, 2005). Användare har kommenterat att de lärt sig leva med sin ångest 
samt har förståelse och kunskap om var ångesten kommer ifrån, tack vare filmerna. 
Ur ritualperspektivet skulle detta tolkas som att det som framkommit av 
kommunikationen i kommentarsfältet har ett värde för användaren, inte bara för 
stunden utan även i ett framtida perspektiv (Bengtsson et al., 2017).  
 
Kommentarer som utförligt beskrev de känslor som ångesten framkallat var vanligt 
förekommande. En användare förklarar känslorna i kroppen då hen upplever 
ångest: 

’’Det är en våg av illamående som sköljer över en, som går över  
i en obehagskänsla och den känslan sitter kvar i kroppen under  
en lång tid.’’ 

I några kommentarer berättar användarna om när de, likväl som Therese Lindgren, 
valde att möta sin rädsla. Användarna beskriver att de velat utmana sin ångest och 
därför utsatt sig för ångestframkallande situationer, i hopp om att på sikt få den att 
försvinna. Detta beskriver användarna att de vågat göra tack vare att Therese 
inspirerat dem. I kommentarerna återfinns det även några få användare som skriver 
att de valt att söka hjälp av professionella utanför internet. Dessa användare 
berättar om att söka professionell hjälp har hjälpt dem att hantera sin ångest och 
föreslår det även för andra. Även Therese lyfter att hon fått mycket bra hjälp av sin 
psykolog.  
 

En stor del av kommentarerna innehåller beskrivningar på vad ångesten gett för 
konsekvenser för användarna. De flesta kommentarer beskriver ångesten som ett 
hinder i sociala sammanhang. I kommentarsfälten skriver användarna att de inte 
vågar gå på fester, vara med på familjemiddagar eller att de inte klarar av att vara i 
skolan på grund av sin ångest. Ett fåtal kommentarer beskriver att det är svårt att 
förklara sin ångest för andra, bland annat familj och vänner. Det är även många 
kommentarer som beskriver en ensamhetskänsla i sin ångest, att de känner sig 
utelämnade. Dessa kommentarer kan tolkas utifrån den del av KASAM som 
hanterbarhet står för, eftersom användarna inte kan hantera den svåra situation 
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som ångesten skapat (Antonovsky, 2005).  
 

5.3 Gemenskap i kommentarsfälten  
Det som genomsyrar hela resultatet, är gemenskapen i kommentarsfälten. Ur 
resultatet kan det utläsas hur användarna nyttjat kommentarsfältet som en plats att 
bygga upp sin KASAM på, då alla tre delar som Antonovsky (2005) presenterat 
återfunnits. Tack vare det mediala mötesrummet som skapats hjälper användarna 
varandra att både begripa vad ångesten är och innebär, samt hur de ska hantera 
den. Den sista delen, meningsfullhet, tar upp hur individen upplever att något är 
värt att känslomässigt engagera sig i (Antonovsky, 2005). Denna del är starkt 
framträdande i kommentarsfälten, då användarna tillsammans skapar ett 
gemensamt forum där de engagerar sig, både för sig själva och andra. Genom att 
de personer som kommenterat berört alla tre delar av KASAM gör vi tolkningen att 
det mediala mötesrummet, med de informella stödgrupperna, skapar en möjlighet 
för användarna att utveckla en stark KASAM. 
 

En stor del av användarna skriver att de vänder sig till kommentarsfältet för att få 
stöd och hjälp, samt för att ge detsamma till andra. Detta har vuxit fram till en 
gemenskap, precis som Bengtsson et al. (2017), tar upp i ritualperspektivet. 
Bengtsson et al. (2017), beskriver att ur ritualperspektivet framhålls utbytet med 
andra i kommentarsfältet, att de som kommunicerar tillsammans skapar mening i 
det som sägs. I resultatet syns det tydligt hur de olika användarna stöttar varandra, 
att gemenskapen genomsyrar majoriteten av kommentarerna.  

’’Hej! Jag har haft problem med ångest i flera år, men har hittat  
olika sätt att få bort den, bland annat […]. Jag har lärt mig att  
leva ett vanligt liv fastän jag har ångest, det kan vi alla göra <3’’ 

 

Förutom användarna som kommenterar att de vill ha hjälp eller tackar för det stöd 
de får på forumet, är majoriteten av de kommentarer vi granskat bestående av ett 
givande. De som kommenterar ger uppmuntrande kommentarer till övriga 
användare och skriver i vi-form, i kommentarer som: ’’Vi stöttar dig Therese’’ och 
’’Vi fixar detta tillsammans’’. Det finns återkommande kommentarer bestående av 
tips till andra användare om hur man kan mildra eller bli av med sin ångest, en 
slags informell stödgrupp.  
 

Ur de granskade kommentarerna kan vi även se ett mönster av att internet är en 
arena där användarna knyter an till varandra (Massa, 2016; Bengtsson et al., 
2017). Therese pratar i de två utvalda YouTube-filmerna om sina följare och värnar 
om dem, hon har knutit an till dem och svarar på deras kommentarer om ångest. På 
samma sätt har hennes följare knutit an till henne och varandra, då vi-känslan som 
beskrivits här ovan vuxit fram. YouTube-användarna har skrivit kommentarer i stil 
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med ”Du är stark!” och ”Tillsammans är vi starka”.  
 

Kapitel 6  
6. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel redogör vi som forskare för de slutsatser vi dragit utifrån 
studiens resultat. Med koppling till de forskningsresultat som redovisats i studiens 
problembakgrund, ämnar vi här med grund i vår egen studie att ge en inblick i hur vi 
tolkat den utmaning socialt arbete står inför. Neely (2015) fann i sin studie att 
internet är en plattform som människor bland annat använder sig av för att ställa 
frågor. I denna studie har influencern tagit upp ämnet ångest, vilket användarna 
sedan använt som en ingång för vidare diskussion. Det vi med denna studie haft 
som syfte är att ge en inblick i digitala mötesplatser och hur de nyttjas för informell 
support av användarna. Det vi kunnat se i materialet i relation till syftet, är hur 
gemenskapen som existerar i det mediala rummet är enorm, och användarna ger 
varandra den support som de i kommentarerna efterfrågar.  
 

Vi har utläst en gemenskap som är lättåtkomlig och kravlös, där användaren själv 
har makt över hur hens relation med mötesplatsen ska se ut. Reaktionerna är 
mestadels positiva och vi har dragit slutsatsen att kommentarsfältet sett ut som 
minnesanteckningar från en formell stödgruppsträff. I materialet som samlats in har 
många av kommentarerna utförligt beskrivit användarnas egna ångest och hur den 
tagit sig i uttryck. Som Turkle (2015) beskriver så har människor lättare att uttrycka 
sig på internet, vilket kan ses som en förklaring till varför flertalet kommentarer 
detaljerat beskrivit den egna ångesten. Den tolkning vi gjort är att anledningen till 
att internetanvändarna vågar prata om den egna ångesten väldigt utlämnande, 
beror på att Therese Lindgren i YouTube-filmerna pratat detaljerat om sin ångest. 
Att Therese verkligen tagit tag i ämnet ser vi som den stora framgångsfaktorn för 
den enorma responsen, då hon gjort det på ett personligt och informellt sätt. Det är 
den sistnämnda biten som Kiss och Bichler (2008) tar upp som en av 
framgångsfaktorerna för en influencer, att de belyser ett ämne som tittaren kan 
relatera till. Kiss och Bichler (2008) tar upp hur dessa influencers skapar ett forum 
för de ämnen de valt att rikta in sig på, där deras stora antal följare tillsammans 
bygger upp gemenskap. Dessa delar har tydligt återfunnits i det material som vår 
studie grundar sig i. Ur resultaten kan det utläsas att följarna, som Khamis et al. 
(2017), nämnt, knyter an till det influencern berättar om och kan relatera till det. 
Internet erbjuder en möjlighet för användarna att utbyta information med andra som 
upplevt liknande situationer, vilket är ett behov som Sjöberg och Lindgren (2017) 
sett. Detta behov tillgodoses i kommentarsfälten som denna studies material 
grundar sig i, eftersom det kunnat utläsas hur internetanvändarna tar hjälp av och 
stöttar varandra.  
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Ziebland och Wyke (2012) har sett att användare hellre söker sig till internet än till 
stödgrupper för att få svar på sina frågor, och Sjöberg och Lindgren (2017) 
konstaterar att det finns ett behov av att ha ett utbyte med andra användare på 
internet. Detta kan utläsas i kommentarsfälten, där det finns ett givande och 
tagande av tips och idéer bland användarna. Internetanvändarna nyttjar 
kommentarsfältet dels för att skriva om den egna ångesten, men också för att stötta 
andra med liknande ångestproblematik. Precis som en traditionell stödgrupp lyfts 
ett ämne eller problemområde som deltagarna tillsammans diskuterar, där var och 
en får utrymme att förklara den egna känslan och upplevelsen. Skillnaden är att i 
denna stödgrupp är användarna anonyma och de väljer själva när, och om de vill ta 
del av gemenskapen. Dessutom skiljer sig den informella stödgruppen på internet 
från en traditionell på så vis att det stöd som ges inte kommer från någon 
professionell anordnare, som är utbildad i ämnet.  
 

Blumenthal (2010) skriver att internet är en plats där vem som helst kan leta fram 
information om den egna diagnosen, utan hjälp av professionella. Detta är Therese 
Lindgrens filmklipp exempel på, då hon förklarar ångest utifrån sig själv, vilket 
hennes följare ger respons på. Även om vi har den åsikten att det är bra att 
personer med psykisk ohälsa söker information och stöd, anser vi att det är 
riskabelt att den hjälp personer får inte är professionell. Dessutom har tidigare 
forskning bland annat visat att personer med psykisk ohälsa hellre vänder sig till 
internet för stöd (Ziebland & Wyke, 2012). Även i Van Rensburgs et al. (2016), 
studie beskrev respondenterna att internet är en plats de vänder sig till för att få 
hjälp vid psykisk ohälsa. Däremot framhöll författarna och respondenterna i studien 
att fenomenet när personer får stöd via internet, öppnar upp för den enskilda att 
vara mottaglig för professionellt stöd (Van Rensburg et al., 2016). Den aspekten av 
användandet av internet för stöd har vi tolkat och utvecklat en idé utifrån, som 
kommer presenteras nedan. Det värdefulla vi ansåg att Van Rensburg et al. (2016), 
berörde utifrån sitt resultat, är att informella stödgrupper på internet och 
professionellt stöd inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra.  
 
Den mediala utvecklig som presenterats i studien visar på att det sociala arbetet 
enligt oss behöver anpassa sig för att matcha behovet, som personer med bland 
annat ångest har. Men detta är inte helt okomplicerat. Till att börja med måste det 
finnas en organisatorisk lösning, som möjliggör att professionella går att nå dygnet 
runt. Att internet är tillgängligt närhelst en person vill, bidrar som tidigare beskrivits 
till att personer vänder sig till internet för råd och stöd istället för till professionella. 
För att fortsätta diskussionen kopplat till ämnet ångest, anser vi att det behövs 
professionella som är inriktade på det ämne den mediala publiken söker svar inom. 
Likt en fysisk träff med en kurator, hade en kurator via internet kunna stötta en 
individ i hens problematiska situation. Förutom att lösa tillgängligheten att 
professionella ska kunna ge stöd via internet, måste även stödet kunna ges snabbt 
till dem som söker det. Då personer som vill ha stöd, som tidigare nämnts, vill ha 
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svar direkt då de söker hjälp, skapas ytterligare utmaningar som behöver lösas. 
Kraven på socialarbetare om tillgänglighet och direkt respons kan däremot skapa 
hög arbetsbelastning på den professionella.  
 

För att kunna matcha dagens informella stödgrupper på internet uppstår även ett 
problem om konfidentialitet. De personer som vänder sig till socialarbetare är 
många gånger i en svår situation, vilket kan bidra till att de inte vill utelämna sig 
själva. Om det hade varit möjligt för socialarbetare att erbjuda klienter en anonym 
stödgrupp på internet, där professionella är samordnare, hade det eventuellt varit 
ett möjligt alternativ till de informella stödgrupperna som skapats av influencers. 
Dock kvarstår ett problem som enligt oss kan bli svårt att komma runt, nämligen hur 
man når ut till de personer som behöver hjälp av professionella. Detta problem har 
även Gandy-Guedes et al. (2016), efterfrågat ytterligare forskning på, då 
konfidentialitet och integritet för socialarbetares klientel kan vara svårt att hantera.  
 
Precis som vi återkommit till i studiens genomförande, hade det behövts en modern 
lösning på detta nya problem som socialt arbete står inför. Det insamlade materialet 
talar för att internetanvändarna inte får tillräcklig information om ångest och hur de 
ska hantera det, samt att användarna känner sig ensamma. Dessa personer väljer 
att söka sig till influencers och övriga internetanvändare för att få svar på deras 
frågor, även om influencern och de andra användarna inte är utbildade i ämnet. 
Med sitt stora antal följare kan en influencer nå ut till de personer som söker hjälp 
hos dem, på ett sätt professionella i lika stor utsträckning inte har möjlighet till. Den 
lösning som vi vill förespråka för professionella är ett samarbete mellan 
professionella och influencers. Influencers har en möjlighet att inspirera sina följare 
att söka professionell hjälp, vilket Therese Lindgren antyder om i sina filmer. 
Eftersom det finns ett stort engagemang där internetanvändarna söker stöd och 
skapar gemenskap i kommentarsfälten, finns det därmed underlag för deltagare i 
stödgrupper som är mer formella än det som erbjuds på internet. De mer formella 
stödgrupperna bör enligt oss tillhandahållas av professionella, men att de 
professionella med hjälp av influencers får målgruppen att söka sig till dem. 
Dessutom skulle influencers förutom de personliga erfarenheterna också kunna ge 
information som grundar sig i forskning om de ämnen de vill ta upp, med hjälp av 
professionella. Det skulle enligt oss öka både följarnas och professionellas 
förtroende för influencern. Ett strukturerat samarbete mellan dessa två aktörer 
skulle kunna skapa goda förutsättningar att bemöta behoven av stöd, som vuxit 
fram i takt med den ökade psykiska ohälsan i Sverige. Det är som Mehta och Atreja 
(2015) tar upp, på hög tid att professionella ser det värdefulla i de informella 
stödgrupperna som finns på internet.  
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