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FÖRORD 

Studiens syfte är att försöka bidra till ytterligare kunskap om självhjälp online vid 

psykisk ohälsa. Min ambition är att å ena sidan synliggöra det faktum att det finns 

människor som inte så enkelt tar sin plats i det fysiska rummet och å andra sidan 

påvisa dessa individers förmåga att med hjälp av tekniken skapa ett forum som 

utifrån egna förutsättningar och behov har till syfte att hjälpa både sig själv och 

andra.  

Först och främst vill jag rikta ett stort och varmt tack till studiens deltagare, 

vilka delat med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Utan er medverkan 

hade studien inte kunnat genomföras.  

Jag vill också rikta ett stort tack till Lasse, som så osjälviskt lånade ut sin dator, då 

min egen, mitt under uppsatsskrivandet kraschade. Utan din hjälp vet jag faktiskt 

inte om den här uppsatsen alls kunnat färdigställas. Ett stort tack vill jag även 

rikta till min mamma och min dotter som uppmuntrat mig med alltifrån glada 

tillrop till god mat. 

Slutligen så vill jag å det varmaste tacka min handledare Urban Markström 

för den professionella handledningen. Ditt mänskliga och positiva bemötande 

kombinerat med den konstruktiva feedbacken har bidragit till att jag vågat utmana 

mig själv och mina befintliga tankebanor. Min känsla och förhoppning är att jag 

denna gång lärt mig ännu lite till om den vetenskapliga skrivprocessen och dess 

olika beståndsdelar.  

 

 

Nordmaling 2015-05-26 

 

Marie Kock  
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ABSTRAKT 

Författare: Marie Kock 

Titel: SJÄLVHJÄLP ONLINE – ERSÄTTNING OCH KOMPLEMENT 

En studie om självhjälp via facebook 

Handledare: Urban Markström 

 

Syftet med studien är att undersöka självhjälp på facebook för personer med social 

fobi med avseende på organisation och innehåll samt analysera hur fenomenet 

förhåller sig till traditionell självhjälp.  Det är en kvalitativ studie som består av 

två delar, en dokumentanalys och intervjuanalys. Forskningsdesignen utgörs av en 

fallstudie i kontexten e-forskning. Det empiriska materialet består av en textanalys 

av hur gruppen presenteras online samt av intervjuer med personer som är aktiva i 

en sluten stödgrupp på facebook för personer med social fobi. Med hjälp av 

analytiska begrepp som tidigare forskning om traditionella självhjälpsgrupper 

genererat så kan konstateras att självhjälp på facebook också kännetecknas av 

ömsesidig hjälp och erfarenhetsbaserad kunskap. Det framkommer dock till 

skillnad från självhjälp face to face att självhjälp online inte är begränsad utifrån 

geografiska eller kulturella aspekter. Det innebär att personer som upplever social 

fobi trots att social fobi inte är ett accepterat fenomen/tillstånd i det land där 

personen bor kan finna både stöd och hjälp genom självhjälpsgruppen på 

facebook. Anmärkningsvärt är att storleken på gruppen inte verkar spela någon 

roll när det gäller deltagarnas känsla av tillit och upplevelse av intimitet. 

Självhjälp på nätet som studien visar har funktionen av både ersättning och 

komplement till hälso- och sjukvårdssystemet samt till traditionella 

självhjälpsgrupper. 

 

Nyckelbegrepp: självhjälpsgrupp, ömsesidig hjälp, erfarenhetsbaserad kunskap, 

social fobi, facebook.  
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ABSTRACT 

Author: Marie Kock 

Title: Self-Help Online – Supplement and Complement 

A study about Self-Help on Facebook 

Supervisor: Urban Markström 

 

The aim of the present study is to examine a self-help group on facebook for 

people with social phobia as to organization and content, but also to analyze how 

its function is related to the characteristics of traditional self-help groups. The 

study is based on a qualitative case study design in the context of internet research 

and it consists of two parts: a document analysis and an interview study. The 

empirical material is based on documents about how the group is presented online 

and the interviews are conducted with people active in a closed support group on 

facebook for people with social phobia. By means of analytical concepts from 

previous research on traditional self-help groups it seems likely that self-help 

online also can be characterized by mutual aid and experiential knowledge. 

However, as self-help online is not limited as to geographical or cultural aspects, 

it opens up a chance to receive help and support for people who experience social 

phobia in countries where social phobia is not an acknowledged phenomen. It is 

interesting to note that the findings seem to suggest that the size of the group does 

not play a particular role in the participants' sense of trust and experience of 

intimacy. The study overall suggests that self-help online can have a function of 

both compensation and complement to the ordinary health care system as well as  

to traditional self-help groups. 

 

 

Key concepts: self-help, mutual aid, experiential knowledge, social phobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. Bakgrund 6 
Syfte och frågeställningar  10 

  

  
2.      Metod 10 

Urval av litteratur 10 

Dokumentanalys 11 

Intervjumetodik 11 

Urval  12 

Studiens deltagare  12 

Tillvägagångssätt och genomförande  12 

Förförståelse 13 

Etiska överväganden 14 

 

 

3.  Analytiska begrepp 15 

Erfarenhetsbaserad kunskap 15 

Ömsesidig hjälp 16 

Konsensus och konflikt 16  
  

    

4. Resultat och analys 17 
Dokumentanalys 18 
Igenkänning gör skillnad 21 
Online möjliggör 23 
De professionella- en möjlig men motsägelsefull resurs 24 
 
  

5. Diskussion 26 
Självhjälp på facebook- organisation och innehåll 26 

Ersättning och komplement   28 

Metareflexion   29 

 

Referenser 31 

Bilagor 35 

 

 

 



6 
 

1. BAKGRUND 

 
Den traditionella självhjälpsgruppen där social interaktion sker ansikte mot 

ansikte är inte en ny företeelse. Människor med en gemensam problematik har 

sannolikt genom hela mänsklighetens historia samlats i grupp för att ge och ta 

emot stöd av varandra (Borkman, 1991; Karlsson, 2002). Det är dock först under 

1990-talet som intresset för självhjälpsgrupper i Sverige ökat (Karlsson, 2002). 

Utvecklingen av självhjälpsgrupper i Sverige kan framförallt härledas till tre 

källor – den svenska frivillighetstraditionen som bland annat härrör från kyrkan 

samt från den organiserade arbetarrörelsens framväxt. Den andra 

inspirationskällan kan härledas till England och USA och de tidiga 

självhjälpsgrupper som AA och Länkarna. Den tredje inspirationskällan kommer 

från Norge och Danmark där självhjälpsgrupper initierades via ”självhjälpshus” 

(Karlsson, 2002).  

En organisatorisk distinktion gällande självhjälpsgrupper utgörs av 

professionsperspektivet respektive frivillighetsperspektivet (Borkman, 1991; 

Karlsson, 2002) Det första perspektivet är självhjälpsgrupper under ledning av en 

professionell representant, exempelvis terapigrupper. Det andra perspektivet är 

självhjälpsgrupper som initieras av en eller flera frivilliga individer som delar ett 

gemensamt problem att samlas kring. Vidare kan sägas att professionsperspektivet 

kopplas samman med kunskap baserad på vetenskap medan 

frivillighetsperspektivet kopplas samman med kunskap som baseras på deltagarnas 

egna erfarenheter. Borkman (2008) säger att den frivilliga självhjälpsgruppen har 

en informell struktur utan professionell inblandning. Beslut fattas av 

medlemmarna gemensamt och huvudsyftet med gruppen är ömsesidigt stöd och 

informationsutbyte. Kunskapen bygger på deltagarnas egna erfarenheter. 

Självhjälpsgruppens existens är osäker. Förtjänster över tid består av bättre 

coping-förmåga och tillfredställelsen över att kunna vara andra till hjälp. 

Självhjälpsgruppens resurser består av frivillig hjälp och man träffas i 

medlemmarnas egna hem. Integrationen eller samarbete med samhällets formella 

stöd- och hjälp insatser är låg. Språket som används i gruppen är vardagsspråk (att 

jmf med jargong eller fackspråk som noteras i de professionellt ledda 

grupperna)(Borkman, 2008).  

Tidigare forskare har även studerat självhjälpsgrupper i ljuset av non-profit 

organisationer (NPO) (Hit räknas självhjälpsgrupper som startas och drivs av 

enskilda individer eller en grupp personer/frivillighetsperspektivet) respektive 

organisationer som återfinns inom välfärdssystemets samhällsservice 

(självhjälpsgrupper som leds av en profession, exempelvis med en terapeutisk 

inriktning). Karlsson & Markström (2011) påpekar att NPO´s ofta är studerade 

som komplement eller alternativ till den existerande välfärdsservicen, istället för 

att de studeras utifrån sitt eget existensberättigande. Genom att studierna av 

NPO´s utgår från en profession så vidmakthålls den vetenskapsbaserade 

kunskapen som överordnad den erfarenhetsbaserade kunskapen.  

 Det framkommer även att självhjälpsgrupper i större utsträckning baseras 

på konsensus framför konflikt (Algen et al., 2011; Karlsson & Markström, 2011). 

Ett resultat som skiljer sig något i jämförelse med studier från USA och England, 

där självhjälpsgrupperna i större utsträckning är ett resultat av ett missnöje med 

den befintliga samhällsservicen (Karlsson, 2002). Självhjälpsgruppsforskningen 

berör alltså flera olika distinktioner. Ytterligare en av dem handlar om 
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självhjälpsgruppens yttre respektive inre struktur. Det är forskning inriktad på att 

undersöka självhjälpsgrupper på organisationsnivå respektive forskning som har 

fokus på gruppens inre värden.  

Gruppens inre värde har studerats både nationellt och internationellt, med 

likartade resultat (Karlsson, 2002). Karlsson (2002) noterar i sin forskning 

följande fyra kategorier; den gemensamma förståelsen, det ömsesidiga stödet, 

möjligheten att få information och den sociala gemenskapen, vilka sammantaget 

förutsätter en social samvaro. Utbytet av det ömsesidiga stödet och den 

ömsesidiga hjälpen i självhjälpsgruppen bidrar till en unik förståelse inom 

självhjälpsgruppen. Införlivad i den enskilda individen och i gruppen är den 

förståelsen meningsskapande och utgör således genom enskilda och gemensamma 

erfarenheten den erfarenhetsbaserade kunskapen (Karlsson, 2002).  

Internationella studier visar resultat som pekar i riktning mot att 

självhjälpsgruppens karaktär, med betoning på att den erfarenhetsbaserade 

kunskapen bidrar till sociala förändringar. Det sker i och med att deltagare i 

självhjälpsgrupper samtidigt är både konsumenter och producenter (Borkman, 

1991). Den inbördes kollektivt ledda gräsrotsaktiviteten i en självhjälpsgrupp 

utmanar medicinska och samhälleliga föreställningar om exempelvis ett 

hälsotillstånd då detta skiljer sig från gruppens gemensamma erfarenhet om den 

samma (Borkman & Munn-Giddings, 2008; Borkman 1976, 2008).  

Thomasina Borkman, professor i sociologi vid George Mason 

universitetet i USA har forskat en hel del på området självhjälpsgrupper, bland 

annat utifrån betydelsen av den erfarenhetsbaserade kunskapen som likvärdig den 

vetenskapsbaserade kunskapen. Hon menar att den erfarenhetsbaserade kunskapen 

är en källa att ta tillvara för förståelsen av det specifika med självhjälpsgrupper 

som bygger på frivillighet (Borkman, 1976, 2008). Kunskapen skiljer sig i former 

av kunskap som bygger på vetenskap, kopplad till grupper ledda av en profession 

respektive erfarenhetsbaserad kunskap, kopplad till självhjälpsgrupper vars 

organisation vilar på frivillighetsperspektivet (Borkman, 1976, 1999).  

Andra forskare som fördjupat sig i frågan om gruppens inre värde har 

exempelvis tittat närmare på det sociala utbytets struktur. Genom en utarbetad 

skala hävdar dessa forskare att det sociala utbytet kan mätas. Styrkor respektive 

svagheter kan lokaliseras och utvecklas respektive åtgärdas (Brown, et al., 2014). 

Även forskare som exempelvis Bjarne Overlid (2007) gör kopplingar till 

självhjälpsgrupper och det sociala kapitalet och dess betydelse för egenmakt.  

Ett motiv till att studera självhjälpsgrupper bygger på tanken att potentialen 

i självhjälpsgruppen kan tillvaratas för att förbättra den mentala hälsan (Seebohm 

et al., 2013). Den nämnda potentialen kan bland annat bestå i att deltagandet i en 

självhjälpsgrupp leder till ökad självkänsla, utvidgad möjlighet att hantera sin 

livssituation (coping), samt bidra till att reducera isolering och ensamhet. 

Förhoppningen är att deltagandet i en självhjälpsgrupp leder till förbättrat mående 

(Brown & Wituk, 2010; Finn & Steele, 2010; Karlsson, 2002; Seebohm et al., 

2013). 

 Tidigare forskning har kommit en bit på väg med ambitionen att ringa in 

fenomenet självhjälpsgrupper. Återkommande nyckelkomponenter som noterats 

och redan påtalats är exempelvis det ömsesidiga stödet deltagarna emellan, 

informations- och kunskapsutbytet samt upplevelsen av att ingå i ett socialt 

sammanhang. Komponenter som sammantaget lägger en grund för upplevelsen av 

egenmakt (Borkman, 1991; Bracken & Ershammar, 2012; Seebohm et al., 2013; 

Finn & Steele, 2010; Karlsson, 2002). Trots funna nyckelkomponenter så är 
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begreppet självhjälpsgrupper dock ett svårfångat och komplext fenomen som 

bland annat påverkas av att närliggande begrepp, som exempelvis, 

självhjälpsorganisationer, stödgrupper, peer support groups och mutual-help 

groups används liktydigt med självhjälpsgrupper (Seebohm et al., 2013). Borkman 

illustrerar det nedan.  

 

”The citizen-owned group/…/ is referred to/…/ as a self-help group, a 

mutual help, mutual aid, or mutual support group. Moreover, there is 

no consistent terminology in the literature about referring to them as 

groups or organizations; authors often refer to self-help organizations 

as self-help groups” (Borkman, 1991, s.644).  

 

Karlsson (2002) använder sig av fyra kriterier för att definiera självhjälpsgruppen. 

Dessa utgörs av att gruppen är liten, den samlas kring ett gemensamt problem, 

gruppens främsta verktyg är ömsesidigt stöd och ömsesidig hjälp och gruppen är 

självstyrande. Kriteriet den ömsesidiga hjälpen och det ömsesidiga stödet 

betraktas som en av nyckelkomponenterna i en självhjälpsgrupp och något som 

bidrar till den gemensamma erfarenheten som enligt Borkman (1976) är 

självhjälpsgruppens främsta verktyg. Den sammantagna definitionen bygger alltså 

på en kombination av gruppens inre värden och dess form eller med ett annat ord, 

gruppens organisation.  

På senare år har noterats en ökad aktivitet på internet. Personer med bland 

annat olika diagnoser och/eller gemensamma problem möts online (Berger et al 

2014; Finn & Steele, 2010; Ershammar, 2012; Granholm, 2012; Mishna et al., 

2014; Scaramuzzino, 2014). Det kan handla om självhjälpsgruppsaktiviteter i 

bland annat chattforum, som initierats av en enskild individ eller alternativt 

sponsras av en hälsoorganisation (Finn & Steele, 2010, s. 90). Tidigare forskning 

har också studerat självhjälp online respektive face to face i jämförelse med 

varandra utifrån olika behandlingsmodeller kopplat till social fobi. Resultaten 

visar att kognitiv beteende terapi (KBT) online ligger i framkant (Andersson et al., 

2014; Furmark et al 2011; Ringebrand, 2013).  

Självhjälpsgrupper online kopplade till psykisk (o)hälsa påvisar en del 

liknande inslag som dem som kännetecknar traditionella självhjälpsgrupper. Finn 

& Steele (2010) visar i en jämförelse mellan den fysiska självhjälpsgruppen och 

självhjälpsgruppen online att deras karaktäristika både liknar varandra men också 

skiljer sig åt. Exempelvis så påtalas i båda fallen att gruppernas syften är lika och 

består av ”Self-help mutual aid through empathy, problem solving, self-

disclosure, universality, multiple models, and empowerment” (Finn & Steele, 

2010). Skillnaderna framkommer när jämförelsen mellan tillgängligheten belyses. 

Den fysiska gruppen är begränsad till tid och plats medan onlinegruppen är 

obegränsad i tid och rum. Den fysiska gruppen innebär hög ångest för personer 

med exempelvis social fobi medan onlinegruppen öppnar upp för personer som 

räds fysisk interaktion. Båda grupperna utgår från en icke professionellt ledd 

organisation men kan ha en professionell rådgivare knuten till sig. 

Självhjälpsgruppen online kan även ha en person som förhindrar att otillbörliga 

inlägg postas i gruppen. Antalet medlemmar i den fysiska gruppen är lågt och 

deltagarna kommer oftast från det geografiska närområdet och liknar varandra, 

socio-ekonomiskt. Självhjälpsgruppen online har medlemmar från hela världen 

och kan till antal innefatta flera tusen medlemmar. Gränserna i den fysiska 

gruppen liknar dem i gruppen online och handlar om att gruppen kan vara utan 
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uttalat slut eller alternativt vara tidsbegränsad. Gruppen är öppen för alla 

intresserade och kan i högre utsträckning i den fysiska gruppen innebära vänskap 

mellan deltagarna utanför gruppen. Kommunikationen i den fysiska gruppen sker 

face to face, den är synkron. Deltagarnas sociala status är synbar och kan påverka 

deltagarnas beteende eftersom deltagares kommunikation observeras av de andra 

deltagarna. Kommunikationen i självhjälpsgruppen online sker synkront 

alternativt asynkront beroende på vilken metod som används. Chatt i realtid eller 

när det passar deltagaren. Deltagaren kan vara anonym och på så vis blir inte 

deltagarnas sociala status synlig. En deltagare kan vara med genom att läsa andra 

deltagares inlägg utan att själv bidra till gruppen. Informationsutbytet i den 

fysiska gruppen sker genom att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter 

muntligt eller skriftligt. Medan informationsutbytet i online gruppen sker via 

multimedia, text, länkar, digitala bilder, videos och musik. Missförstånd hanteras 

direkt i den fysiska gruppen medan dessa kan ta längre tid att reda ut i 

onlinegruppen där missförstånden också kan finnas kvar så länge det postade 

inlägget är synligt i gruppen. Gällande integriteten så är den fysiska identiteten 

känd i den fysiska gruppen men inget som deltagarna delar med sig av i gruppen 

formuleras i text. I onlinegruppen är inte deltagarnas fysiska identitet känd 

däremot så finns deltagarens exakta ord kvar i textform och kan föras vidare till 

andra (Finn & Steele, 2010).  

Att människan i allt högre utsträckning tillbringar sin tid i den virituella 

verkligheten torde inte vara någon nyhet. Däremot är det fortfarande en omtvistad 

aktivitet som gestaltas av forskningsresultat med delade meningar.  

Ett perspektiv kopplat till tidigare forskning och den mänskliga 

aktiviteten online hävdar att den sociala interaktionen online är ett hot mot våra 

traditionella socialiseringsmönster. Det hävdas att aktiviteten online är skadlig för 

människan (Kraut et al., 1998; Baker & Oswald, 2010) Resultaten har dock 

förändrats över tid. Medan den tidiga forskningen lutade sig åt synen på internet 

som en skadlig plats för social interaktion så påvisar senare tiders forskning att 

internet är en möjlig plats för social gemenskap och egenmakt. En plats som 

bidrar till utvidgade möjligheter till social samvaro och stöd för personer som 

bland annat undviker face to face interaktion (Davies & Calitz, 2014; McCormack 

& Coulson, 2009; Mesch, 2008; Scaramuzzino, 2014; Seebohm et al., 2013). Det 

är således särskilt intressant att studera självhjälp online med utgångspunkt hos 

personer med social fobi, vilka inte självklart kan eller vågar välja en aktivitet 

face to face. (Eriksson& Spak 2004; Socialstyrelsen.se2014-02-05). Tanken är att 

personer med social fobi som deltar i självhjälp online kan förmedla vad det är 

som fungerar men även uttrycka behov och utvecklingsmöjligheter som bland 

annat socialt arbete som profession kan fånga upp.   

Det finns en del tidigare forskning om självhjälp online men likväl så 

finns det kunskapsluckor att fylla. Tidigare forskning om självhjälpsgrupper 

online har bland annat väckt frågan om och i så fall hur självhjälp på facebook 

kan komma att förändra den befintliga kunskapen om traditionella- och online 

självhjälpsgrupper (Finn & Steele, 2010). Det är därför både intressant och 

motiverat att titta närmare på självhjälp på facebook mot bakgrund av den något 

paradoxla bilden av internet som plats för social samvaro och i förekommande 

studie utgå från de personer som räds och undviker det fysiska mötet. Kunskapen 

torde vara väsentlig inte minst för formulerandet av samtidens och framtidens 

sociala arbete.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka självhjälp på facebook för personer med social 

fobi med avseende på organisation och deltagarnas upplevelse samt analysera hur 

fenomenet förhåller sig till forskning om traditionella självhjälpsgrupper.  

 

Vilka är nyckelkomponenterna i en självhjälpsgrupp på facebook?  

Vad kännetecknar organisationen?  

Vilka är de inre värdena? 

Vilka likheter respektive skillnader finns med traditionell självhjälp?  

Kan man betrakta självhjälp på facebook som ersättning eller komplement till den 

traditionella självhjälpsgruppen? 

 

 
2. METOD 
 
Studien består av två delar, en dokumentanalys och en intervjustudie. 

Dokumentanalysen utgörs av en genomgång och reflexion om hur en sluten 

stödgrupper på facebook för personer med social fobi presenteras online. Det vill 

säga det är ramen för forumet som analyseras. Intervjustudiens empiri utgörs av 

intervjuer med personer som är aktiva i en sluten stödgrupp på facebook för 

personer med social fobi.  

Undersökningen är designad som en fallstudie, där själva avgränsningen 

tänkbart gör det lättare att urskilja det som utgör nyckelkomponenterna i en 

stödgrupp på facebook för personer med social fobi. Avgränsningen gör det också 

förhoppningsvis lättare att se de komponenter som är lika och/eller olika kopplade 

till tidigare forskning om självhjälpsgrupper (Merriam, 1994). 

 

Urval av litteratur  
De databaser som använts är Web of Sience, EBSCOhost som bland annat 

erhåller PsycINFO och SocINDEX, samt LUBsearch och Google scholar. Sökord 

som använts enskilt eller tillsammans med (or) eller (and) är; ”self-help groups”, 

”support groups”, ”mental health”, ”social phobia” och ”online”. Övergripande 

avgränsningar har varit akademiska texter från 1976 fram till 2015 och resultaten 

avgränsades ytterligare med valen psykologiska, psykiatriska eller sociala 

aspekter. En illustration för att visa på forskningsområdets spännvidd. Vid en 

sökning via EBSCOhost och alla databaser med orden ”self-help groups” och 

urvalet akademiska texter och sociala aspekter gav 9296 resultat. Med sökmotorn 

SocINDEX och sökorden ”self-help groups” (and) ”social phobia” visade sig 5 

resultat vilka var kopplade till den naturvetenskapliga forskningstraditionen och 

handlade om utvärdering av behandling av social fobi via internet. Samma databas 

med sökorden ”self-help groups” (and) ”online” gav 260 resultat vilka var spridda 

över skilda områden och frågeställningar kring exempelvis missbruk och psykisk 

ohälsa, ätstörningar, föräldra- respektive barn-grupper.  PsycINFO gav 

sammantaget 152 resultat varav 46 stycken var relaterade till self-help groups. 

Förutom nämnda databaser så har även sökningar i tidskrifter som exempelvis 

Voluntas och SAGE journals gett resultat. Andra urvalsförfaranden har skett via 

avhandlingar som genererat ytterligare litteratur genom referenser. 

Urvalsprocessen har gått till så att jag i ett första skede skapat mig en 

övergripande bild om ämnesområdet självhjälpsgrupper. Därefter har jag valt att 
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begränsa representationen av tidigare forskning utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Betoningen ligger på innehåll och organisation. Främst utifrån 

vad tidigare forskning säger om traditionella självhjälpsgrupper men även utifrån 

vad forskning om självhjälpsgrupper online låtit påvisa. Det sammantagna urvalet 

av källor som används är tretton stycken. Det är texter som bedömts mest 

relevanta utifrån självhjälpsgrupper kopplat till innehåll och organisation.  

 

Dokumentanalys 

Syftet med dokumentanalysen är att undersöka vad presentationen om den slutna 

stödgruppen på facebook innehåller och med hjälp av de analytiska begreppen få 

ytterligare kunskap om vad det presenterade dokumenten betyder med avseende 

på gruppens organisation och innehåll. Genom dokumentanalysen belyses den 

studerade gruppens kontext utifrån gruppens egen beskrivning och på så sätt 

sammanförs texten med kontexten (Lindgren, 2011). 

Det handlar med andra ord inte om det ena, som utgörs av deltagarens egen 

berättelse om gruppen, (intervjuanalys) eller det andra, som utgörs av hur 

stödgruppen presenteras online, (dokumentanalys) utan om att med hjälp av flera 

perspektiv, så kallad multimetod, få en djupare förståelse för det studerade 

fenomenet (Merriam, 1994).  

 

 

Intervjumetodik 

Intervjun handlar om intervjupersonernas upplevelser av att delta i en 

självhjälpsgrupp på facebook, (se sid. 11 under avsnitt tillvägagångssätt och 

genomförande för vidare beskrivning). Den kvalitativa intervjun är 

semistrukturerad och sker i detta fall i kontexten e-forskning. Detta innebär att 

ansiktsuttryck, röstläge och kroppsspråk som vanligtvis underlättar för avläsning 

och förståelse av varandra vid en vanlig intervju uteblir (Hewson & Laurent, 

2014). När intervjun istället består av utbyte av text så är det främst två aspekter 

som jag uppfattar är viktiga att förhålla sig till som intervjuare. Den ena aspekten 

är att bygga relationer och den andra är samförstånd. I grund och botten handlar 

att bygga relationer om lyhördhet samt viljan och förmågan att skapa relationer. 

Det har skett genom att jag först och främst tålmodigt bidragit med lite av mig 

själv men även genom att ställa öppna och genuint nyfikna frågor som 

exempelvis: ”aha, vill du berätta mer om det?”. Det andra huvudtemat, 

samförstånd består av vikten av att återkoppla det intervjupersonen svarat. 

Eftersom intervjun både sker utan fysiskt möte och på engelska, som för mig och 

flera av deltagarna är vårt ”andra språk” så har det varit viktigt att följa upp 

intervjupersonernas svar. På så sätt har jag försäkrat mig om att jag uppfattat 

svaret så som intervjupersonen avser. Det är något som  påverkar kvaliteten av 

studiens resultat (Kazmer & Xie, 2008; Hewson & Laurent, 2014).  

För att öka möjligheten att skapa en relation till den intervjuade har studien 

använts sig av en kommunikationsbaserad synkron datainsamlingsmetod 

(Bryman, 2008). Med andra ord intervjuer i realtid. En erfarenhet från tidigare 

studie som visat sig stämma även denna gång är att intervjupersonerna visar högre 

grad av svarsbenägenhet då de ser att jag är inloggad på facebook  

Flexibilitet är en förutsättning som inte bör underskattas. Det innebär att 

strukturen kopplat till själva intervjumetodiken till största del handlat om att jag 

som intervjuare fått anpassa mig till studiens intervjupersoner. Vilket betyder att 

vissa av intervjuerna skett mycket sent svensk tid medan andra kunnat 
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genomföras under dagtid. Ansvaret för att komma i kontakt med mina 

intervjupersoner har vilat helt och hållet på mig.   

 

Urval 
Studien har använt sig av tre urvalskriterier. Personerna som deltar i studien är 

över 16 år, aktiva i en sluten stödgrupp på facebook med problembilden social 

fobi. Deltagarna har rekryterats genom att jag publicerat ett introduktionsbrev på 

tidslinjen i två olika slutna stödgrupper för personer med social fobi på facebook. 

De personer som valt att delta i studien kommer uteslutande från en grupp med ca 

7000 medlemmar från hela världen. Det språk som används i gruppen är engelska.  

Fallstudien utgörs av en grupp vars deltagare anmält sitt intresse för att delta 

i studien. Urvalet genererar två problem att förhålla sig till. Det första innebär att 

studiens deltagare, fallet representeras av personer som vill och vågar vara med i 

studien. Det innebär att de personer som inte deltar i studien kan ha andra 

upplevelser och synpunkter. De skulle kunna skilja sig tillräckligt mycket för att 

studiens resultat skulle kunna se annorlunda ut. Det andra problemet handlar om 

att den slutna stödgruppen för personer med social fobi som är aktuell i den här 

studien bara är en av flera möjliga grupper att studera. En annan grupp skulle 

kunna skilja sig åt från den studerade gruppen både vad det gäller organisation av 

gruppen men även gällande gruppdeltagarnas upplevelse av att delta i en 

självhjälpsgrupp på facebook. Andra eller annorlunda upplevelser jämfört med det 

datamaterial som är aktuellt i denna studie skulle kunnat framkomma.   

 

Studiens deltagare  

Sammantaget har åtta personer intervjuats, två kvinnor och sex män. 

Intervjupersonerna bor i eller har sitt ursprung i Holland, Gambia, Kuwait, 

Kanada, Indien, England, Pakistan, Australien och Sverige. Sammantaget har åtta 

personer intervjuats, två kvinnor och sex män. Deltagarna befinner sig i ett spann 

mellan 25 till 55 år. En av de intervjuade fungerar som gruppens kontrollant 

genom att bland annat se till att deltagarna följer gruppens regler och riktlinjer. 

Deltagarna har social fobi i olika omfattning. Några uppger att de efter många års 

svårigheter kopplade till sin sociala fobi, kommit en bit på väg genom exempelvis 

återgång i arbete. Andra säger att de helst undviker social interaktion face to face.  

 

 

Tillvägagångssätt och genomförande  
Under vårterminen 2014 skapades inom ramen för kursen, forskningsmetodik ett 

forskarfacebook-konto. Samma facebook-konto använde jag även under 

höstterminen 2014 då jag skrev min magisteruppsats (Kock, 2014). Eftersom det 

så kallade forskarfacebook-kontot redan existerade så har det även använts i 

denna studie. På så sätt har en hel del förarbete begränsats.  

Dokumentanalysen presenteras genomgående före intervjustudien. Det bör 

dock påpekas att det är de deltagande intervjupersonerna och deras 

grupptillhörighet (den studerade gruppen), som ligger till grund för valet att göra 

en dokumentanalys av just den gruppens presentation. Det betyder alltså att det är 

intervjupersonerna som genererat den grupp för vilken dokumentanalysen görs. 

Dokumenten som analyseras består av den text om gruppen som återfinns på den 

studerade gruppens sida, vilka blir tillgängliga då en person accepterats som 

deltagare/medlem i gruppen. Dokumentanalysen består av handskrivna 

fältanteckningar som analyseras i relation till de begrepp som framkommit vid 
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genomgången av tidigare forskning om självhjälpsgrupper. En grundtanke är att 

verksamheten som i detta fall består av en sluten stödgrupp på facebook för 

personer med social fobi i någon mån styrs av både språket och den sociala 

strukturen (Lindgren, 2011).  

För att nå ut till deltagarna i den här studien så har jag först och främst ansökt 

om medlemskap i olika slutna stödgrupper för personer med social fobi. Det 

resulterade i medlemskap i två olika grupper. På dessa gruppers tidslinje (varav 

jag sedan vt-2014 var medlem i den ena) publicerades introduktionsbrevet till 

studien (se bilaga nr.1). Jag publicerade även ett introduktionsbrev på svenska (se 

bilaga nr.2) på tidslinjen i mitt privata facebook-konto. Det resulterade i 7 

delningar men dessvärre inget deltagarintresse. Tanken var till en början att 

försöka avgränsa studien till endast svenska deltagare. Den idén fick jag 

emellertid lägga på hyllan. Mina försök att få deltagare till studien resulterade så 

småningom i att åtta personer från en och samma grupp anmälde sitt intresse att 

vara med i studien. Jag stängde inte möjligheten för ytterligare intervjupersoner 

att delta i studien, däremot tillkom inga fler deltagar-förfrågningar. 

Intervjuerna har pågått under en tidsperiod om cirka fyra veckor med hjälp 

av facebooks chattfunktion. Varje intervjutillfälle har pågått mellan femton 

minuter och en timme och intervjutillfällena har skett utifrån den tid då deltagaren 

varit inloggad på facebook. Det innebär att jag varit inloggad på facebook-kontot i 

mer omfattande tid än den specifika tidsåtgången för varje intervju. Det har inte 

varit ett alternativ att förboka intervjutillfällena med studiens deltagare eftersom 

deras livssituation och personliga mående för dagen varit avgörande för deras 

vilja att kommunicera.  

  Intervjuerna har skett i form av meddelanden mellan mig och den 

intervjuade via facebooks interna meddelandefunktion. Det har praktiskt gått till 

så att deltagaren först skickat ett meddelande till mig om önskan att vara med i 

studien. Därefter har jag hälsat deltagaren välkommen och inlett intervjun utifrån 

det frågeområden jag utarbetat (se bilaga nr.3). Jag har dock förhållit mig till den 

intervjuades svar, vilket ibland inneburit att samtalet kommit att gå utanför själva 

frågeområdet. Det har känts viktigt att låta intervjupersonen få utrymmet att både 

berätta sin historia och ställa frågor till mig, för att på så sätt skapa tillit och 

komma intervjupersonen nära. Frågorna som intervjupersonerna ställt till mig har 

bland annat handlat om vart jag bor och mina erfarenheter av social fobi.  

Intervjuerna har kopierats till ett word-dokument, avidentifierats och sedan 

skrivits ut för manuell analys. Analysen av intervjumaterialet har praktiskt gått till 

så att jag läst varje intervju var för sig samtidigt som jag förhållit mig till de 

analytiska begrepp som tidigare forskning påvisat. Det är en process som innebär 

att jag tittat på delen, innehållet i intervjumaterialet och med hjälp av det 

analytiska begreppet funnit en trovärdig förståelse för det studerade fenomenet. 

Intervjumaterialet har utifrån fokus på vad som sägs i intervjuerna mynnat ut i 

kategorier som genom en fördjupad tolkning formulerat följande tre teman, 

identifikation - identitet, online - kontroll samt professionella – paradox (se bilaga 

4.)  

 
Förförståelse  
Den här studien har sin grund i min egen förförståelse, en förutsättning för att jag 

överhuvudaget skall ha en aning om vart jag skall rikta mitt fokus (Gilje & 

Grimmen, 2007). Min förförståelse, eller mitt perspektiv, har (så vitt jag vet) i 

första hand tre bakgrunder. Den första bakgrunden kan härledas till min tidiga 
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erfarenhet av social fobi. En erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 80-talet då jag 

arbetade som vårdare i kommunens stödgrupp för personer med 

missbruksproblematik samt till 90-talet då jag startade mitt engagemang på ideell 

basis som kontaktperson i Svenska Ångestsyndromsällskapet. Den andra 

bakgrunden bygger på mitt intresse och valet att genom fortsatta studier fördjupa 

mig i socialt arbete med inriktning mot psykisk ohälsa. Den tredje bakgrunden 

härleds till magisteruppsatsen från 2014 som förstärkte ett genuint intresse och en 

nyfikenhet att fortsätta undersöka på vilket sätt aktiviteten online fungerar för 

personer som lever i en utsatt och sårbar livssituation.   

För att formulera en ny förståelse är det alltså av vikt att först och främst 

försöka ha kontroll på den befintliga förståelsen. Det bidrar till en medvetenhet 

om när jag träder in och ut ur förförståelsen respektive möter det oväntade (Gilje 

& Grimmen, 2007). Jag har löpande använt mig av mindmap för att göra mina 

tankar, förutfattade meningar och nya perspektiv synliga inför mig själv (Fangen, 

2011).  

 

Etiska överväganden 
All forskning som rör människor skall hanteras med varsamhet. Det innebär att 

den etiska aspekten alltjämt bör vara närvarande under forskningsprocessen. 

Några av de etiska principerna som gäller svensk forskning och som också denna 

undersökning förhåller sig till är Informationskravet. Det innebär att jag 

informerat mina intervjupersoner om undersökningens syfte samt att deras 

deltagande i undersökningen är frivilligt och att de när de så önskar kan hoppa av 

utan att förklara varför. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva 

bestämmer över sin medverkan. Samtycke till deltagande har intervjupersonerna 

givit i och med att de skickat mig ett meddelande om intresse att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet betyder att jag förvarar intervjupersonernas 

personuppgifter så att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifter som samlas in för undersökningen om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2008). Dessa grundläggande 

principer kompletteras med beaktande av de etiska krav som The Association of 

Internet Researchers utformat (Bryman, 2008).  

Vid internetforskning så reses speciellt etisk problematik kopplad till 

informations- och samtyckeskravet. För det första har deltagarna gjorts medvetna 

om att i händelse av att två deltagare är facebookvänner med varandra och 

samtidigt facebookvän med mig, blir det synligt för dem båda. De kan i sådant fall 

räkna ut att den andre deltar i studien. Det behöver inte vara till men för 

deltagaren men viktig information som de bör förses med innan samtycke.   

För det andra är det viktigt att deltagaren informeras om att jag är 

intresserad av facebookvänskap endast under tiden för studien och att den upphör 

då studien är klar och kommunicerad med intervjupersonerna. 

För att så långt det är möjligt skydda intervjupersonerna så har jag vidtagit 

de sekretessåtgärder som facebook erhåller. Det betyder att ingen annan än jag 

kan se vilka mina vänner är (om nu inte två eller flera deltagare också är vänner 

med varandra, vilket inte skett i denna studie). Endast facebookvänner kan se vad 

som sker på min tidslinje.  
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3. ANALYTISKA BEGREPP 
De analytiska begrepp som nedan presenteras är erfarenhetsbaserad kunskap och 

ömsesidig hjälp enligt forskarna Thomasina Borkman (1976, 1999) och Magnus 

Karlsson (2002) samt konsensus respektive konflikt-begreppen så som de beskrivs 

av forskarna Magnus Karlsson och Urban Markström (2011). De utvalada 

begreppen är relevanta och starkt sammankopplade med tidigare forskning om 

självhjälp. Det är inte någon överdrift att påstå att de nämnda begreppen utgör 

själva essensen av självhjälp kopplat till både innehåll och form och därmed 

nödvändiga för att förstå sig på fenomeneen självhjälp och självhjälpsgrupper. 

Begreppen har av den anledningen valts som analytiska begrepp för den 

föreliggande studiens empiriska material.  

 

Erfarenhetsbaserad kunskap  

Erfarenhetsbaserad kunskap är en av självhjälpsgruppens nyckelkomponenter och 

utgör på så sätt ett analytiskt koncept (Borkman, 1976) som kan hjälpa oss att 

förstå huruvida det är rimligt och trovärdigt att definiera en stödgrupp online som 

en självhjälpsgrupp.  

Erfarenhetsbaserad kunskap beskriver Borkman (1976) som en sanning, 

vilken utgörs av den personliga erfarenheten av ett fenomen. Detta är att jämföra 

med en sanning som kommit till genom ett diskursivt samtal, observation eller 

reflektion över information som andra delgivit. Den visdom och ”know-how” som 

den erfarenhetsbaserade kunskapen bygger på är konkret, specifik och har sin 

grund i det sunda förnuftet. Den härleds till personens unika erfarenhet, vilken 

mer eller mindre är representativ för andra personer som erfar samma problem 

(Borkman, 1976).  

Karlsson (2002) menar att den erfarenhetsbaserade kunskapen förutsätter 

social samvaro. Inom denna sociala samvaro sker utbytet av det ömsesidiga stödet 

och hjälpen. Det bidrar till en unik förståelse inom självhjälpsgruppen som 

införlivad i den enskilda individen och i gruppen är meningsskapande. Det är den 

enskilda och gemensamma erfarenheten som tillsammans skapar den 

erfarenhetsbaserade kunskapen (Karlsson, 2002).  

Den erfarenhetsbaserade kunskapen och dess sanningshalt kopplas samman 

med en hög grad av övertygelse just på grund av att individens insikt och 

upplevda sanning bygger det direkta deltagandet i en situation. Individen har en 

tro på giltigheten och auktoriteten av den kunskap som erhålls genom det 

personliga deltagandet i ett fenomen/problem. Borkman (1976) menar att denna 

tro konstant förstärks bland deltagare i självhjälpsgrupper.  

Erfarenhetsbaserad kunskap utvecklas till erfarenhetsbaserad expertis, vars 

kännetecken är kompetensen att lösa ett problem genom att använda sig av den 

egna erfarenheten. Borkman (1976) menar att alla deltagare i självhjälpsgruppen 

besitter erfarenhetsbaserad kunskap men att deltagarna i olika grader integrerat 

denna kunskap. Gruppdeltagarna har i varierad grad utvecklat den 

erfarenhetsbaserade kunskapen till en komptens som individen kan använda för att 

lösa sitt problem. Deltagaren som lyckats komma en bit på vägen med att lösa sitt 

dilemma fungerar som en förebild för nykomlingen i gruppen (Borkman, 1976). 

Fenomenet kan användas till att förklara hur en person med social fobi som 

tidigare varit isolerad men som nu har ett fungerande liv med arbete och fritid, 

fungerar både som en roll-modell och en källa till hopp för andra deltagare i 

gruppen.  
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Att dela med sig av sina egna erfarenheter liksom att ta del av andras 

erfarenheter av ett gemensamt problem är ett alltjämt pågående särdrag i 

självhjälpsgruppen. Det bidrar till att individen kan ompröva en del av den egna 

erfarenheten och utveckla en form av expertis. (Borkman, 1976).  

Erfarenhetsbaserad kunskap är ett analytiskt koncept som enligt Borkman 

(1976) karaktäriserar självhjälpsgrupper och är värdefullt vid teoretiska och 

praktiska frågeställningar som är kopplade till relationen mellan 

självhjälpsgrupper och professionella. Borkman (1976) skiljer på den 

erfarenhetsbaserade kunskapen och den professionella kunskapen även om det 

också finns vissa likheter. Kunskapen består i båda fallen av individuella 

egenskaper som erhållits via inlärning och alla som erhållit en viss typ av kunskap 

betraktas som jämlikar (Borkman, 1976).  

Skillnaderna mellan den erfarenhetsbaserade respektive professionella 

kunskapen består av att den erfarenhetsbaserade kunskapen är pragmatisk till 

skillnad från den professionella kunskapen som är teoretisk och vetenskaplig. Den 

förstnämnda är här och nu orienterad till skillnad från den andra som har fokus på 

ett långtidsperspektiv och en tillväxt av kunskap. Den erfarenhetsbaserade 

kunskapen bygger på en helhetssyn av individen och situationen till skillnad från 

den professionella kunskapen som är mer segmenterad. Bokman (1976) menar att 

den professionella kunskapen och de professionella representanterna är 

respekterade och betraktade som auktoriteter med en kunskap som odelat och icke 

ifrågasatt bygger på sanning. Samtidigt så menar Borkman (1976) att de båda 

kunskapsperspektiven de fakto samexisterar i vissa fall.  

 

Ömsesidig hjälp 

Ömsesidig hjälp innebär att en person både tar emot stöd av andra och ger stöd till 

andra. Aktiviteten, ömsesidig hjälp har i tidigare forskning visat sig utgöra 

ytterligare en nyckelkomponent i traditionella självhjälpsgrupper. Ömsesidig hjälp 

kopplas samman med självhjälpsgruppers inre värde och utgör på så sätt en viktig 

komponenet vid studiet av vad det är som sker i en sluten stödgrupp på facebook 

för personer med social fobi. 

”You alone can do it but you cannot do it alone” (Borkman, 1999). 

Meningen pekar på förståelsen av den ömsesidiga hjälpen som enligt Borkman 

(1999) syftar till att en grupp individer går samman för att stötta varandra 

emotionellt, socialt eller materiellt. Resultatet är en “self-help group” eller “self-

help/mutual aid group” (Borkman, 1999). Gruppen kännetecknas av att individen 

behåller sitt oberoende samtidigt som personen tar emot hjälp och hjälper andra. 

Det synergetiskt ömsesidiga beroendet som produceras i gruppen bygger på att 

individen accepterat det ansvar som förutsätts för att den ömsesidiga hjälpen skall 

komma till (Borkman, 1999).  

 

Konsensus och konflikt   

Distinktioner som återfunnits i de frivilliga självhjälpsgruppernas form och som 

gestaltar deras grogrund kopplas samman med begreppen service respektive röst- 

orientering samt konsensus- respektive konfliktorientering. Syftet med att använda 

begreppen i den här studien är att få kunskap om något av de nämnda 

perspektiven kan sägas ligga till grund för den studerade gruppens existens. Och 

på så sätt fördjupa förståelsen och kunskapen om den studerade gruppens inre och 

yttre form.  
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Serviceinriktade organisationer som arbetar med psykisk ohälsa och som 

inte är vinstdrivande bygger i stor utsträckning på den professionella kunskapen 

och är i stort sett organiserade på likartat sätt som den etablerade professionella 

organisationen. Serviceinriktade organisationer har till syfte att bedriva 

verksamheter som erbjuder specifika insatser till den grupp som man riktar sig till. 

Liknande organisationer vars syfte istället är att fungera som en röst för sina 

medlemmar har visat sig bygga på den erfarenhetsbaserade kunskapen och 

utmanar den professionella kunskapen och dess avsikter. De ifrågasätter det 

etablerade välfärdssystemet och försöker skapa förändring. Röstinriktade 

organisationer syftar till att påverka samhället och att bedriva intressepolitik, föra 

gruppens talan (Karlsson & Markström, 2011).  

Konsensus- respektive konfliktorienterade brukare i icke vinstdrivande 

organisationer skiljer sig åt. Konsensusorienterade brukare och organisationer 

försöker samarbeta med det befintliga hälso-och sjukvårdssystemet. De erkänner 

den professionella kunskapen om psykisk ohälsa inklusive de medicinska 

modellerna samtidigt som de försöker tillföra den egna kunskapen om exempelvis 

stigma och psykosociala faktorer. Deltagarna har utrymme och möjlighet att inom 

systemet fungerar som ett slags ”brukar röst” (Karlsson & Markström, 2011).  

Konfliktorienterade brukare och organisationer försöker istället att göra sin 

röst hörd genom mer radikala och konfrontativa sätt. De är inspirerade av 

antipsykiatriska ideér och ifrågasätter ofta den medicinska modellen av psykisk 

ohälsa. De ifrågasätter även den professionella kunskapen som ligger till grund för 

beskrivningen av psykisk ohälsa. Organisationerna har fokus på makt, rättigheter 

och social förändring (Karlsson & Markström, 2011). Internet har öppnat upp för 

snabba och gränsöverskridande möten människor emellan. Individer som deltar i 

en självhjälpsgrupp online representerar sannolikt olika samhällen och sociala 

förutsättningar. Det kan därför antas vara problematiskt att enas om ett 

gemensamt problem tillika en enig problemlösningsstrategi. Mot givna bakgrund 

är det således relevant att undersöka om och i så fall hur konflikt perspektivet 

kommer till uttryck i en självhjälpsgrupp online.  

 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS  

I följande kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras integrerat med 

analysen. Det förfaringssättet är valt utifrån idén om att det på bästa sätt förmår ge 

en intressant och sammanhängande upplevelse för läsaren.  

Den inledande dokumentanalysen (Da) utgör en fond och är på så sätt en 

förståelse för den kontext inom vilken intervjupersonerna är aktiva. 

Dokumentanalysen är översatt till svenska och vissa ändringar i texten har gjorts 

för att på så sätt minimera risken att gruppen röjs. Intervjuerna har analyserats 

med hjälp av innehållsanalys vilken utmynnade i följande teman: identifikation-

identitet, online-kontroll samt professionella-paradox, vilka presenteras under 

rubrikerna; Igenkänning gör skillnad, Online möjliggör, De professionella- en 

möjlig men motsägelsefull resurs. Rubrikerna har sin grund i de kategorier som 

studien utmynnade i och används för att gestalta innehållsanalysens manifesta 

nivå.  Även om rubrikernas innehåll utgör grund för en egen beskrivning så bör 

det ändå påtalas att de förhåller sig till varandra på ett dynamiskt sätt. För att 

skydda intervjupersonernas identiteter så gestaltas citaten genom att de 
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presenteras som (I1- I8). Presentationen av datamaterialet och analysen sker genom 

en inledande text om rubrikens sammantagna innehåll, därefter varvas analys med 

direkta citat från de genomförda intervjuerna.  

 

Dokumentanalys 
Presentationen av den studerade gruppen online ger kunskap om gruppens 

organisatoriska struktur, dvs själva kontexten för aktiviteten. Det finns emellertid 

inte några helt vattentäta skott mellan den yttre och inre formen. Den yttre och 

inre strukturen påverkar och påverkas av varandra.  

 

”Deltagaren hälsas välkommen till den slutna stödgruppen 

som vid aktuell tidpunkt består av ca 7000 medlemmar från 

hela världen. Det språk som används är engelska. Social fobi 

definieras enligt DSM V och informationsmaterial om social 

fobi erhålls utifrån det vetenskapsbaserade/ 

naturvetenskapens domän. Gruppen presenteras som en stöd- 

och diskussionsgrupp och medlemmarna uppmanas att 

komma ihåg att de flesta råd som ges kommer från andra 

medlemmar som lider av social fobi och inte från någon 

profession som exempelvis läkare, psykologer eller andra 

professioner som arbetar med mental hälsa. Deltagaren 

uppmanas att läsa igenom den slutna gruppens regler och 

skriva ett inlägg som visar att hen läst och godkänt. 

Deltagaren informeras om att den som inte håller sig till 

reglerna kan komma att bli utesluten ur gruppen. Innan 

reglerna presenteras så uppmanas deltagaren att vända sig till 

någon av administratörerna i händelse av att deltagaren har 

någon fråga gällande gruppens regler” (Da). 

 

Gruppen består av betydligt fler personer/medlemmar än den traditionella 

självhjälpsgruppen. Karlsson (2002) menar att självhjälpsgruppen kännetecknas 

av att den består av få deltagare. Det är rimligt att utgå ifrån att gruppen drivs och 

upprätthålls av de aktiva medlemmarna själva. Den räknas alltså till en frivillig 

grupp och inte till en grupp i regi av en professionell. Gruppen presenteras som en 

stöd- och diskussionsgrupp. Frågan är om dess organisation och innehåll kan 

kopplas samman med den kunskap som finns om den traditionella 

självhjälpsgruppen?  

När jag försöker besvara frågan mot bakgrund av vad tidigare forskning låtit 

påvisa om självhjälpsgrupper så är det främst två aspekter som redan i detta skede 

faller utanför den vedertagna definitionen. Nämligen det faktum att deltagarna 

inte möts face to face och att deltagarantalet ligger långt utanför definitionen, en 

liten grupp (jmf Karlsson, 2002). Tittar vi däremot på organisationen som utgörs 

av det frivilliga deltagandet så uppstår igenkänning med det Borkman (2008) 

säger om frivillighet och den informella strukturen, typiska inslag i en 

självhjälpsgrupp. Gruppens regler är däremot inte ett resultat av ett gemensamt 

beslut. Det talar emot det typiskt organisatoriska inslaget som kopplas samman 

med att beslut fattas gemensamt i självhjälpsgrupper (Borkman, 2008).   

Relationen till ”de professionella” verkar inte utgöra en motsättning. 

Antagandet baseras på att gruppen använder sig av den naturvetenskapliga 

definitionen av social fobi, gruppen delar med sig av information från den 
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vedertagna vetenskapsbaserade kunskapen och gruppmedlemmar uppmanas söka 

professionell hjälp med frågor som rör frågor om medicin. En särskilt intressant 

notis är den inledande texten ”/../att komma ihåg att de flesta råd som ges kommer 

från andra medlemmar som lider av social fobi och inte från någon profession 

som exempelvis läkare, psykologer eller andra professioner som arbetar med 

mental hälsa”(Da). Kanske gestaltar uttalandet ett införlivande av den 

erfarenhetsbaserade kunskapen underordnad den vetenskapsbaserade kunskapen. 

En tidstypisk diskurs där den vetenskapsbaserade kunskapen ofta betraktas som 

hierarkiskt överordnad den erfarenhetsabaserade kunskapen (jmf Borkman, 1976, 

2008).  

Sammantaget kan så här långt antas att gruppen inte är konfliktorienterad 

utan snarare drivs ur ett konsensusperspektiv (jmf, Karlsson och Markström, 

2011). Frågeställningen diskuteras ytterligare under rubriken, professionella- en 

möjlig men motsägelsefull resurs. 

Det viktiga med att återge gruppens regler har att göra med ambitionen att 

försöka belysa det specifika med en stödgrupp för personer med social fobi 

online. Ett fenomen som utgörs av att människor i sårbarhet delar med sig av sina 

tankar, känslor och upplevelser med andra i det virituella rummet. Att mötas 

online skapar många nya möjligheter men som vi kan se nedan så innebär även 

aktiviteten online flera tänkbara problemsituationer som inte uppstår i det fysiska 

rummet. Kanske är de mest grundläggande skillnaderna mellan samvaro i det 

fysiska rummet respektive samvaro i det virituella rummet de specifika 

problemsituationer som kan uppstå online.  

 

”1. Deltagaren uppmanas att inte posta något som kan vara 

stötande i förhållande till ras, kön, religion eller sexualitet. Samt 

att inte kränka någon annan deltagare i gruppen eller gruppens 

sårbarhet. 

2. Deltagaren uppmanas att inte posta spam eller reklam i 

gruppen. Detta inkluderar länkar till andra facebookgrupper eller 

sidor som deltagaren använder sig av. Deltagaren uppmanas att 

först kontakta den administrativa personalen innan en länk 

postas.   

3. Deltagaren uppmanas att inte använda gruppen för att föra 

fram sin religiösa övertygelse eller till att försöka övertyga andra 

gruppmedlemmar om sin religiösa övertygelse.  

4. Deltagaren uppmanas att inte skicka en privat vänförfrågan 

till någon i gruppen, utan att först ha frågat om lov. Deltagaren 

uppmanas att inte använda gruppen som en dating-plattform.  

5. Deltagaren uppmanas att inte posta något som kan vara 

våldsamt eller pornografiskt, vilket skulle kunna vara stötande 

för en annan deltagare i gruppen.  

6. Deltagaren uppmanas att bemöta andra deltagare och deras 

inlägg med respekt, samt vara positiv när det är möjligt. 

7. Deltagaren uppmanas att inte blockera någon av 

administratörerna i gruppen, för att på så sätt alltid vara 

medveten om eventuella förändringar av gruppens regler. 

8. Deltagaren uppmanas att respektera gruppmedlemmarnas 

integritet genom att inte ladda ned andra medlemmars inlägg för 

att sedan dela inlägget på andra ställen. Att dela ett inlägg 
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innebär att identiteten på den som postade inlägget i första hand 

röjs liksom detaljer om gruppen röjs 

9. Deltagaren uppmanas att avstå från att posta personliga bilder 

i gruppen.    

10. Deltagaren uppmanas att inte be om medicinska råd, utan 

istället söka professionell hjälp. 

Inlägg som strider mot reglerna kommer att tas bort utan varning 

och den ansvariga för inlägget kan komma att plockas bort från 

gruppen. Om du stöter på någon deltagare i gruppen som du 

upplever har brutit mot någon av reglerna, kontakta någon av 

administratörerna. Vänligen var tålmodig eftersom många av 

våra administratörer också lider av social fobi. Läs gärna i 

gruppens filer, där kan finnas värdefulla tips och information. 

Ha det trevligt i gruppen! ” (Da).  

 

Gruppen värnar om sina deltagare, men trots att gruppen är sluten så är den utsatt 

för icke önskvärda besökare och beteenden. Enkelheten, tillgängligheten och 

möjligheten att vara anonym skapar situationer i det virituella rummet som i det 

fysiska rummet sannolikt uteblir. Liksom tidigare forskning om 

självhjälpsgrupper online gör gällande, har den här gruppen löst problemet med en 

person vars uppgift är att förhindra olämpliga intrång och inlägg i gruppen (Finn 

& Steele, 2010).  

 

“Mainly my part is that of a rules and guidelines enforcer. that's 

a lot of the work we have to do in a group this size. when you 

have thousands of members on an fb group, you have to watch 

out for spammers, trolls, people who are wanting to use the 

group to find a partner, religious preachers and scammers. Since 

many people with SAD are extremely vulnerable people, they 

can be at risk for falling into some of these traps people set on 

the internet. That's probably the one downside. There are other, 

more subtle rules too though. For example, we have a rule about 

not posting selfies, because it can make other people feel 

uncomfortable, and because the group isn't really a forum for 

just posting pics of ourselves. It detracts from the discussion. I 

have to remind people occasionally that this is so. I also have a 

support role, basically meaning that I'm expected to post around, 

offering support to people I feel I can help” (I1). 

 

Intervjupersonen ovan har som vi kan se dubbla roller, å ena sidan fungerar hen 

som administrativ målvakt i gruppen och å andra sidan fungera hen som ett aktivt 

stöd. Kan tänkas är det så att intervjupersonen i fråga har utvecklat den 

expertkunskap som Borkman (1976) talar om. Personen har genom sitt deltagande 

i gruppen under en längre tid utvecklat den erfarenhetsbaserade kunskapen till en 

form av expertkunskap som erkänns av de andra administratörerna. Gestaltas med 

intervjupersonens egna ord ”/…/ I guess the other admins trusted me, too” (I1).  
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Igenkänning gör skillnad 
Temat handlar om hur deltagaren i den slutna facebookgruppen för personer med 

social fobi reducerar upplevelsen av att vara ensam med sin problematik. Det sker 

genom att hen tar del av andras berättelser och genom att dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Deltagarna gestaltar hjälparens och den hjälptas perspektiv.  

I citatet nedan uttrycker deltagaren förnöjsamhet med möjligheten att kunna 

finnas till för andra. Det ömsesidiga stödet och den ömsesidiga hjälpen i likhet 

med självhjälp face to face kan antas existera (Aglen et al., 2011; Borkman, 1976, 

1999, 2008; Karlsson, 2002; Louis et al., 2014; Seebohm et al., 2013). En av 

intervjupersonerna uttrycker sig enligt följande ”The group benefits from the 

group as I see it/…/” (I2). Det personliga deltagandet ligger till grund för tron på 

gruppens giltighet så som det upplevs och beskrivs i citatet ovan. Samstämmigt 

med det Karlsson (2002) avser gällande hur den enskilda och gruppens 

gemensamma erfarenheter bidrar till den erfarenhetsbaserade kunskapen, vilken 

utgör själva kärnan i en självhjälpsgrupp (Borkman, 1976).   

I citatet nedan uttrycker intervjupersonen två delar, dels delar hen med sig 

av sina erfarenheter med uppfattningen om att den egna historien fungerar som 

hjälp för andra och dels anas att det sammantagna resultatet av att dela med sig 

fyller en positiv funktion för personen själv. En inte alltför långtgående analys 

handlar om att då den erfarenhetsbaserade kunskapen tas emot och fyller en 

funktion för andra och intervjupersonen noterar detta så övergår den 

erfarenhetsbaserade kunskapen till en form av expertkunskap. Intervjupersonen 

vågar lita till sina egna lösningar och ser att de även fungerar för andra. Enligt 

Borkman (1976) är detta specifikt för en självhjälpsgrupp och kan likställas med 

den professionella kunskapen.  

 

“Basically I'm like an a mature support worker lol...I really like 

helping out...I've had dozens of people thanking me for sharing 

my story and they said it inspired them greatly and gave them 

courage and hope in they fight with their issues. /…/ I talk 

about what I did in the day to in depth personal experiences 

and some advice based on my personal experience...” (I2). 

 

I citatet nedan kan anas att den sociala samvaron gör det möjligt för deltagaren att 

dela med sig och ta del av andras erfarenheter. Det formulerar en känsla av 

tillhörighet. Ett normaliserande som i sig skulle kunna betyda att individen erfar 

en ny kunskap. En kunskap som är baserad på både den egna och gruppens 

gemensamma erfarenheter. Med andra ord uppstår en ömsesidig hjälp. En frivillig 

aktivitet som förvandlar individen från ”offer” till hjälpare (Borkman, 1999).  

 

“the fact that the group is member driven and run by people with 

SAD. so this means that everyone here understands everyone else 

and often can relate. there is little bullying and the majority of 

members are incredibly supportive. It helps people to feel that 

their questions or comments are not stupid or worthless” (I1). 

 

Den slutna facebookgruppens förtjänster återkommer i olika varianter hos 

intervjupersonerna. Återkommande tema handlar om att inte känna sig ensam.  

Karlsson (2002) skriver att social samvaro är en förutsättning för att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen skall komma tillstånd. Social samvaro eller med 
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andra ord att inte vara ensam, ligger till grund för utbytet av erfarenheter och stöd 

i den studerade gruppen. Intervjupersonen nedan berättar att känslan av ensamhet 

försvinner i och med deltagandet i gruppen och genom att igenkänningen uppstår.  

 

”Best thing with the support group is the satisfaction not to be 

alone in the world. As if some one is patient of heart, sugar, tb etc 

people encourage to get well soon but if someone is facing mental 

illness no one support him as much. People use to laugh at 

patient. So in a fb group every one HV the same problem and 

sense of loneliness vanishes” (I3).  

 

Genom att individen blir medveten om att problembilden delas av många andra 

människor runt om i världen så formas upplevelsen av tillhörighet. Det sociala 

kapitalet verkar helande. Socialt kapital sammankopplas med självhjälpsgruppens 

inre värde och betraktas som grund för egenmakt (Overlid, 2007; Seebohm et al., 

2013). En av intervjupersonerna uttrycker gruppens betydelse på följande sätt: 

”/…/ if I would have known about these groups before, mabey it would have sped 

up my recovery/…/” (I2). Det är alltså inte helt osannolikt att den sociala 

samvaron, det sociala kapitalet bidrar till gruppens bärkraft och individens 

upplevelse av dess förtjänst. Betydelsen av att känna igen sig i andra framkommer 

också i följande citat: “I think I helps a lot of people accept what they have 

because now they know they're not the only ones suffering...”(I3). Igenkänning har 

betydelse för en positiv upplevelse av den slutna gruppen på facebook för 

personer med social fobi. Det ligger således nära tillhands att påstå att mycket av 

det som behandlas i gruppen just handlar om utbyte av erfarenheter och inte i 

första hand om att söka efter en så kallad professionsexpertis från exempelvis en 

terapeut. Detta exemplifieras av intervjupersonerna i citaten nedan:  

 “there is one member he keep saying same status, he dont go out 

of the house, no friends at all, so im giving advice to try go out 

and dont mind people what they are saying coz thats what im 

doing” (I5). 

 

“I think the most common issues are people wanting to know if 

the effects of how sad affects their life are common to others, 

medication information, relationship issues. Some people use it to 

say how low they are feeling at present” (I6). 

Intervjupersonen i citatet ovan ger uttryck för att det är den erfarenhetsbaserade 

kunskapen som efterfrågas i gruppen. Men det framkommer även att det finns 

behov av information om mediciner. Uttalandet vittnar om att den 

vetenskapsbaserade kunskapen efterfrågas. Mot bakgrund av vad som hittills 

framkommit så råder det ingen konflikt mellan gruppens deltagare och exempelvis 

deras syn på social fobi och hur social fobi beskrivs ur ett professionsperspektiv. 

Det är alltså inte rimligt att påstå att gruppen skulle vara konfliktorienterad 

(Karlsson & Markström, 2011).   

Informations- och kunskapsperspektivet kommer även till uttryck bland 

annat genom att gruppen genom sin existens legitimerar enskilda individers 

upplevelse av social fobi. Det berör främst personer som lever i en kultur där 

social fobi inte är ett existerande fenomen, intervjupersonen säger följande “the 

fact that people from countries where SAD is not recognised as an actual 
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condition can seek some advice from other members on coping strategies” (I1). 

Intervjupersonen gestaltar två aspekter i sitt uttalande. Det första vittnar om att det 

är tänkbart att den slutna gruppen för personer med social fobi på facebook har en 

unik funktion i jämförelse med den traditionella självhjälpsgruppen. Det sker 

utifrån onlineaktivitetens specifika förmåga att nå bortom geografiska och 

kulturella gränser (jmf Karlsson 2002, definitionen på självhjälpsgrupper). Den 

andra aspekten av uttalandet handlar om att intervjupersonen använder ett typiskt 

vetenskapsbaserat begrepp, ”copingstrategier” samtidigt som hen hänvisar till de 

andra deltagarnas erfarenheter. Detta kan ses som ett exempel på hur den 

erfarenhetsbaserade och vetenskapsbaserade kunskapen kan gå hand i hand, hur 

kunskaperna införlivas i individen och blir ett mer eller mindre medvetet uttryck i 

gruppen. Exemplet kan utgöra en illustration av hur den slutna gruppen på 

facebook för personer med social fobi är konsensusorienterad (Aglen et al., 2011; 

Karlsson & Markström, 2011).  

 

Online möjliggör 
Ett återkommande argument för personer med social fobi handlar om att 

deltagandet i en stödgrupp på facebook för personer med social fobi kopplas 

samman med personlig kontroll och en upplevelse av att ingå i en utvidgad familj. 

Intervjupersonerna gestaltar det på lite skilda sätt. Det första uttalandet vittnar om 

att intervjupersonen upplever en speciell närhet till de andra i gruppen: “We share 

everything what we cant see share with our family..This is my family coz it 

welcomes me so warmly and don't ask something in return...” (I3). Det andra 

uttalandet uttrycker även det en förtjänst med att gå utanför familj och vänner för 

att förmedla sina problem “And i can open up my problems in the group rather 

than to my friends or family” (I5).  Att finna en grupp på facebook som passar de 

personliga behoven ter sig inte alltför komplicerat under förutsättning att personen 

har tillgång till internet. Följande intervjuperson gestaltar i sitt uttalande en vanlig 

väg in i en grupp: “I just typed "social anxiety" on Facebook joined 4 groups.” 

(I2).  

Det tycks inte som att den social fobi i sig är den primära orsaken till att man valt 

att vända sig till en stödgrupp online. Intervjupersonerna beskriver istället 

deltagandet i gruppen utifrån “conveniance, easy access” (I8) samt: 

 

“To meet face to face we need to spend time, money coz first we 

have to go to meet someone we have to travel and for travelling we 

have to spent time and money. And with the help of facebook i can 

Reach them without any risk”(I3). 

 

Den sista meningen vittnar om att deltagaren förhåller sig till en potentiell risk 

som genom deltagandet i den slutna facebookgruppen reduceras. Det kan vara så 

att denna riskreducering är överordnad aspekterna, lättillgänglighet och ekonomi 

som den första intervjupersonen påtalar. Min analys är att oavsett om det är social 

fobi eller lättillgänglighet och ekonomi som är orsaken, verkar grundmotivet för 

deltagandet i gruppen vara att aktiviteten sker online.  

Aktiviteten i gruppen på facebook utgör en utökad möjlighet för personer 

med social fobi att utifrån egna förutsättningar ta del av och vara delaktig i en 

social samvaro. Genom att delta i en grupp med likasinnade skapar 

intervjupersonen sitt eget sociala kapital (Overlid, 2007).   
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“I hate talking to people face to face. If I can ever avoid those situations I 

will, without hesitation” (I1). Det är tveklöst ett kraftfullt uttalande som 

intervjupersonen delar med sig av. Syftet är inte att ifrågasätta eller analysera 

uttalandet, däremot är det möjligt att få en djupare förståelse om betydelsen av 

uttalandet utifrån fenomenet egenmakt. Vad som faktiskt skett de senaste tio åren 

är att personer som räds och undviker fysisk social interaktion, genom teknikens 

hjälp kan delta i social samvaro på egna villkor (Davies & Calitz, 2014; 

McCormack & Coulson, 2009). Personer med social fobi liksom andra människor 

har behov av social samvaro, känna tillhörighet och vara en i gruppen. Den 

tekniska utvecklingen skapar valmöjligheter och bidrar därmed till upplevelsen av 

självkontroll och egenmakt (Seebohm et al., 2013). Intervjupersonen gestaltar i 

citatet nedan hur internet gör det möjligt att välja plats för social samvaro och 

stöd. Ett uttalande som ligger i linje med tidigare forskningen som hänvisar till 

internet som en särskilt tilltalande plats för personer som räds det fysiska mötet 

(Davies & Calitz, 2014; McCormack & Coulson, 2009). En av intervjupersonerna 

uttrycker nedan sin upplevelse av internet kopplat till personer med social fobi 

och deras förutsättningar och behov:  

 

“I think I was becoming more aware of how much the internet 

was helping people with specific conditions like SAD, which 

really does prevent people from being able to cope with face to 

face conversation. I prefer the internet, that's why I joined. I can 

feel more comfortable and at my ease talking to people without 

being face to face” (I1).  

 

Andra uttalanden som framkommer i intervjumaterialet handlar om den sociala 

fobikerns sårbarhet kopplat till formen för gruppen för personer med social fobi: 

”/…/ And closed groups are better option for. Sa people to share their 

feelings”(I3). Intervjupersonen hänvisar till den slutna gruppen som ett bättre 

alternativ för personer med social fobi. Min analys är att den slutna gruppen 

gestaltar det som i traditionella självhjälpsgrupper består av den specifikt 

geografiska platsen, själva rummet, i vilket deltagarna möts ansikte mot ansikte. 

Den inneslutande men stängda dörren.  

 

De professionella- en möjlig men motsägelsefull resurs 
Relationen till professionella är varken enhetlig eller helt oproblematisk. 

Frågeställningen kan kopplas till begreppen konsensus respektive konflikt 

(Karlsson & Markström, 2011). Några intervjupersoner uttrycker önskemål om de 

professionellas delaktighet i den slutna stödgruppen på facebook. De hänvisar till 

behov av kunskap om mediciner och behandling av social fobi. Samtidigt uttrycks 

en risk med professionellas närvaro med hänvisning till att en professionell 

representant i gruppen skulle kunna skrämma bort personer med social fobi.  

Presentationen inleds med några citat som gestaltar de positivt inställda 

deltagarnas uppfattning om en eventuell representation av en professionell i 

gruppen.  

 

“I think it would be excellent if the support group is led by a 

professional as a lot of comments are made about treatments 
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and especially medications which all have different effects so 

comments are often misleading”(I6). 

 

“I personally do not have a problem with a professional being 

part of the support group to legitimize advice and comments 

made by members, particularly in relation to the effectiveness 

of the various forms of therapy and medications. There are 

also a lot of varying opinions on the cause of sad. It would be 

reassuring” (I7). 

 

Utifrån citaten ovan verkar det inte som om det försiggår något ifrågasättande av 

den naturvetenskapliga/medicinska etablerade samhällsservicen. Samma resultat 

påvisar Algen et al., (2011) i sin artikel om den befintliga forskningen om 

självhjälpsgrupper i nordisk kontext. Den slutna facebookgruppen för personer 

med social fobi verkar alltså inte bygga på missnöje av den befintliga vård- och 

stödapparaten. Tvärtom verkar tilltron till gruppmedlemmarnas egna erfarenheter, 

särskilt då dessa handlar om mediciner och behandling av social fobi, vara 

underordnad den vetenskapsbaserade kunskapen. Det tydliggörs av följande 

intervjuperson: ”/…/there is an knowledge..... I wanna ask the professionals that 

what is the role of medication/…/because professional peoples can do better than 

us what we are doing or trying to do”(I3). 

Frågeställningen utvecklas ytterligare genom att en intervjuperson säger 

följande: ”mabey a combination if group/professional exposure would be a 

breakthrough”(I4). Deltagaren uttrycker en möjlighet att utveckla gruppen genom 

en kombination av frivilliga och professionella. Det är inte ett nytt sätt att tänka. 

Borkman (1999) ger utifrån sin forskning exempel på att kombinationen av 

frivilliga och professionella i självhjälpsgrupper för exempelvis personer som 

stammar existerar och fungerar. Ur konsensus- respektive konflikt perspektivet så 

kan vi förstå att det i detta fall handlar om ett konsensusorienterat perspektiv. 

Gruppen anammar den medicinskt vedertagna definitionen på social fobi och 

behandling samtidigt som man tillför bland annat de psykosociala aspekterna 

utifrån egna erfarenheter (Karlsson & Markström, 2011).   

Ytterligare ett perspektiv som framkommer i det empiriska materialet utgörs 

av att den etablerade samhällsservicen skulle kunna lära sig om de slutna 

grupperna på facebook för personer med social fobi, för att sedan informera om 

deras existens för personer de möter i det terapeutiska rummet: 

 

“During the intake meeting for someone going for help, it 

should be an option that they are told about these groups and 

that they are a huge benefit for the majority of sufferers... It 

might take a while to come up with the optimal combination, 

but I think it's the way for the future for sure”(I2). 

 

Intervjupersonen i citatet ovan ser en möjlighet att utveckla ett samarbete mellan 

den frivilliga respektive professionella sektorn men att de skulle fungera vid sidan 

om varandra. Kanske finns här en önskan om ett erkännande av den 

erfarenhetsbaserade kunskapen som likvärdig den vetenskapsbaserade kunskapen 

(jmf Borkman, 1976).  

Citatet nedan är paradoxalt då intervjupersonen istället påtalar risken med att 

introducera en representant från en profession i gruppen:  
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“The most common issue in these groups Is the feeling of 

being misunderstood/…/if you introduce a professional, a lot 

will shut down because in life a lot of them/us were shut down 

at one point or another by a professional/../for someone with 

SA, it can leave deep scars...” (I2). 

 

Det är en negativ bild av kontakten med en “professionell” som framkommer i 

citatet ovan. Uttalandet ger en hint om att det finns ett missnöje med den 

befintliga samhällsservicen hos vissa av deltagarna i gruppen. Det skulle kunna 

tala för att konfliktperspektivet existerar inom enskilda individer och kan därför 

vara en möjlig orsak till enskilda individers deltagande i självhjälp online. Det är 

trots detta inte möjligt att definiera gruppen ur ett konfliktorienterat perspektiv 

(Karlsson & Markström, 2011). Resultatet kan inte kopplas samman med den 

forskning från USA och England som visar att den tilltagande aktiviteten i 

självhjälpsgrupper handlar om ett grundläggande missnöje med den etablerade 

samhällsservicen (Karlsson, 2002).  

 

 

5. DISKUSSION  

Det här avsnittet utgörs först och främst av en sammanfattning av studiens resultat 

och avslutas därefter med en övergripande reflexion om studien.  

Sammanfattningen består av de mest framträdande slutsatser som studien 

utmynnat i med rubriker som knyter an till studiens syfte. Den första rubriken, 

Självhjälp på facebook - organisation och innehåll visar att en sluten stödgrupp på 

facebook för personer med social fobi kan ha funktionen av en självhjälpsgrupp 

(Borkman, 1976, 1999, 2008; Karlsson, 2002). Ett unikt inslag utgörs av att det 

stora antalet deltagare i en självhjälpsgrupp online inte påverkar tillit eller känslan 

av närhet deltagarna emellan. Det andra resultatet Ersättning och komplement, 

visar att en självhjälpsgrupp för personer med social fobi på facebook, sannolikt 

fungerar som både ersättning och komplement till den befintliga och obefintliga
1
 

samhällsservicen samt till traditionella självhjälpsgrupper.  

  

 

Självhjälp på facebook - organisation och innehåll 
Organisationen för den slutna stödgruppen på facebook för personer med social 

fobi kan i flera avseenden likställas med hur organisationen för traditionella 

självhjälpsgrupper beskrivs. Det finns dock element som skiljer dem åt. Det är 

skillnader som även påtalats av tidigare forskningen om självhjälpsaktiviteten 

online (Finn & Steele, 2010). Innan jag redogör för de mest framträdande dragen i 

den här studien så vill jag bara tydliggöra ett grundläggande förhållningssätt. 

Redovisningen av studiens sammanfattande resultat utgår inte från att kunskapen 

om traditionella självhjälpsgrupper är en statisk grundmodell mot vilken andra 

former av självhjälpsaktiviteter legitimeras eller inte. Likväl fyller den befintliga 

forskningen om traditionella självhjälpsgruppers yttre och inre form en viktig roll 

för fortsatta studier, dels genom sin funktion som kunskapsbärare utifrån det som 

                                                           
1
 Obefintlig samhällservice syftar till studiens empiriska data som påtalar den studerade gruppens 

betydelse för personer från de geografiska områden där social fobi inte erkänts som ett problem.  
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redan studerats, och dels som en ofrånkomlig förförståelse till studier om 

självhjälpsgrupper online.   

Den yttre formen för den slutna stödgruppen på facebook för personer med 

social fobi handlar först och främst om platsen. Aktiviteten sker i cyberspace och 

på så sätt elimineras den gräns som annars utgörs av det fysiska rummet. Det 

faktum att människor oberoende av den fysiska kroppens placering och med hjälp 

av tekniken kan välja att delta i gruppen genererar främst fyra grundläggande och 

unika aspekter. Först och främst så elimineras de geografiska gränserna. Personer 

aktiva i gruppen kommer från jordens alla världsdelar. Ett faktum som förutsätter 

ett enhetligt språk, som i detta fall består av engelska. Det betyder att personer 

som inte behärskar engelska i skrift möjligtvis inte kan välja att delta.  

Den andra aspekten innebär att den geografiska elimineringen i någon mån 

påverkar det kulturellt specifika. En person som bor i ett land där social fobi inte 

”existerar” som ett av samhället erkänt problem kan i den slutna stödgruppen på 

facebook uppleva igenkänning, acceptans och erhålla stöd från andra deltagare. 

En av intervjupersonerna uttrycker det tydligt: “the fact that people from countries 

where SAD is not recognised as an actual condition can seek some advice from 

other members on coping strategies”. Det är troligtvis ett unikt fenomen som 

uteslutande sker vid självhjälp online.  

Den tredje aspekten innefattar storleken på gruppen, vilken i förekommande 

fall utgörs av flera tusen deltagare. Detta skiljer sig avsevärt i jämförelse med 

gruppstorleken i traditionella självhjälpsgrupper (Jmf Karlsson, 2002). Frågan är 

om gruppstorleken i sig är en aspekt med signifikant betydelse för definitionen av 

en självhjälpsgrupp? Värt att notera är att det stora antalet deltagare i 

självhjälpsgruppen på facebook inte verkar påverka intervjupersonernas känsla av 

tillit och närhet, exemplifieras av följande intervjuperson: “We share everything 

what we cant see share with our family..This is my family coz it welcomes me so 

warmly and don't ask something in return...”. 

Den fjärde aspekten som också den härleds till att aktiviteten sker online 

handlar om ansvar och säkerhet. I och med att den studerade gruppen befinner sig 

på internet ligger den öppen för vem som helst som befinner sig i cyber. Det 

betyder att gruppen besöks av fler personer och fenomen än vad som alltid kan 

vara önskvärt. Trots att gruppen är sluten så behöver den skyddas från intrång av 

det icke önskvärda. Den studerade gruppens administratörer överlåter till en av 

dem att särskilt ansvara för att skydda de aktiva medlemmarna från oönskade 

intrång och inlägg. Gruppens medlemmar månar om varandra och om gruppens 

integritet. Omsorg om gruppen och dess medlemmar sker även i den traditionella 

självhjälpsgruppen där deltagarna möts i det fysiska rummet. Men på grund av att 

den fysiska gruppen är mer dold och inte så lättillgänglig (Karlsson, 2002) så 

minimeras sannolikt risken för oönskade inslag.  

Förutom de fyra olika aspekterna för självhjälp på facebook så kan noteras 

att gruppen består av frivilliga. Det betyder att aktiviteten i gruppen sker på 

frivillig väg och att gruppen drivs av volontärer, vilka liksom gruppens 

medlemmar har social fobi. Borkman (2008) benämner frivillighet som en av, och 

möjligtvis kanske en av de mest utmärkande, aspekterna för en självhjälpsgrupp.  

Det ömsesidiga stödet går som en röd tråd genom det empiriska materialet och ter 

sig närmast som det mest fundamentala inslaget i den studerade gruppen. 

Intervjupersonerna beskriver relationerna i gruppen som autentiska, stödjande och 

fördomsfria. Gruppen är problemlösande till synes utan negativ närvaro 

(Borkman, 1999).  
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Kunskapsutbyte sker utifrån individens egen erfarenhet och är 

kännetecknande för aktiviteten i den studerade gruppen. Sannolikt ackumuleras 

kunskapen genom igenkänning och utifrån det faktum att deltagarna befinner sig 

på ett spektrum gällande sin sociala fobi. Någon har just haft sin första upplevelse 

av social fobi medan andra har genomgått flera faser och i vissa fall kommit ut ur 

det mest isolerade tillståndet. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är enligt 

Borkman (1976) den mest utmärkande aspekten för en självhjälpsgrupp och just 

det faktum att deltagaren med hjälp av sin erfarenhet lyckas finna fungerande 

lösningar leder till att personen utvecklar expertkunskap (Borkman, 1976).  

Gruppen har inte tagit ställning emot den vetenskapsbaserade kunskapen 

eller ”de professionella”. I presentationen av gruppen hänvisas personen att söka 

sig till den etablerade professionen vid frågor om bland annat mediciner. Även 

intervjuerna, med ett undantag vittnar om att deltagarna inte upplever en 

motsättning mellan den frivilliga gruppen och en professionell representant. 

Intervjupersonerna efterfrågar den vetenskapsbaserade kunskapen och ser positivt 

på samverkan med representanter från den vetenskapsbaserade traditionen. Den 

studerade gruppen kan benämnas som konsensusorienterad (Karlsson & 

Markström, 2011). En positiv slutsats är att internet öppnar upp och möjliggör ett 

internationellt socialt arbete oavsett vart socialarbetarens fysiska kropp befinner 

sig.  

 

Ersättning och komplement 
Det empiriska materialet har visat att beroende på var en person befinner sig i 

världen så kan en sluten stödgrupp på facebook för personer med social fobi vara 

det enda stöd och hjälp som finns att tillgå. På så sätt skulle det kunna vara rimligt 

att påstå att den studerade gruppen fungerar som ersättning, då inget annat 

alternativ finns. Det empiriska materialet låter även göra gällande att 

intervjupersonerna uttrycker önskan om någon form av samarbete med ”de 

professionella”, vilket visar ett synsätt på gruppen som ett möjligt komplement till 

den befintliga samhällsservicen. Sannolikt är det så för de personer som inte 

vågar, vill eller kan söka sig till en traditionell självhjälpsgrupp så att gruppen på 

facebook fungerar som ersättning. Det är därför troligt att ersättning respektive 

komplement inte i detta fall är en fråga om antingen eller utan istället har 

karaktären av både-och.  

Att leva med social fobi handlar till stor del om att inte kunna ta del av den 

sociala samvaron i det fysiska rummet, oavsett om det handlar om det vardagliga 

eller när det rör frågan om att söka eller få hjälp av den etablerade 

samhälsservicen. Som vi noterat så finns det till och med platser i världen där 

social fobi inte är ett accepterat fenomen. Trots det upplever individer den sociala 

fobins symptom och konsekvenser. Studien visar att en självhjälpsgrupp på 

facebook är en aktivitet som inte minst fyller en funktion för dessa personer. 

Studien låter även påvisa att i jämförelse med den något osynliga traditionella 

självhjälpsgruppen (Karlsson, 2002) så är det relativt enkelt att finna en 

självhjälpsgrupp på facebook, vilket verkar vara ett alternativ som många 

personer med social fobi från olika delar av världen söker sig till.   

Frågan är om och i så fall på vilket sätt kunskapen om hur en sluten 

stödgrupp på facebook för personer med social fobi kan tas tillvara för att på bästa 

sätt utveckla och förbättra den befintliga samhällsservicen som specifikt skulle 

kunna rikta sig till personer med social fobi?  
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Den här studien befinner sig inom ramen för en lärandesituation och visar 

en liten glimt av det som verkar vara ett omfattande fenomen. Flera intressanta 

frågor har väckts under undersöknings- och skrivprocessen. Fortsatta studier 

skulle exempelvis kunna innefatta en kartläggning av olika självhjälpsgrupper på 

facebook som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Ett annat område att 

studera skulle kunna ta sin utgångspunkt i genusperspektivet och självhjälp online 

vid psykisk ohälsa. Ytterligare en tänkbar undersökning skulle kunna söka 

kunskap om på vilket sätt geografiska och kulturella aspekter kommer till uttryck i 

en självhjälpsgrupp online vid psykisk ohälsa. Vad händer när människor möts 

med olika diskurser om det gemensamma problemet? Hur påverkar 

internetaktiviteten de givna diskurserna, formuleras en ny eller annorlunda diskurs 

i gruppen på internet?  

 

 

Metareflexion  
All forskning är en process som genererar flera kritiska frågeställningar. En av 

dem handlar om studiens metodologiska val och frågeställningen, besvaras 

forskningsfrågan med vald metod? Fallstudien utgörs av en sluten stödgrupp på 

facebook för personer med social fobi. En avgränsning som i sig inte utlovar och 

inte heller visat sig resultera i någon genomgående enhetlighet. Tvärtom så träder 

motsättningar fram, exempelvis när det handlar om intervjupersonernas 

upplevelser av ”de professionella”. Jag vill nog påstå att fallstudien i detta fall 

fyller en viktig funktion genom att inte ha kravet på sig att sträva efter kvantitet 

eller mättnad. En paradoxal bild framträder, vilken härleds till de subjektiva 

upplevelser som intervjupersonerna delar med sig av. Trots att intervjupersonerna 

endast består av åtta personer så visar intervjumaterialet att det finns både 

samstämmighet och skillnader i intervjupersonernas upplevelser och svar. Man 

kan anta att den förhållandevis lilla gruppen som utgörs av den här studiens 

intervjupersoner visar på tänkbara svarsalternativ som vid en större undersökning 

sannolikt också skulle visa sig. I perspektivet av, och i samklang med, de 

analytiska begreppen och tidigare forskning fördjupas förståelsen av det studerade 

och därmed är det rimligt att anta att resultatet av studien bär på en viss 

överförbarhet för förståelse av andra stödgrupper online för personer med social 

fobi. Däremot är det naturligtvis möjligt att fler intervjuade personer skulle leda 

till än mer nyanserade data, då graden av mättnad i föreliggande studie inte är 

känd.  

Insamlandet av data bygger på dokumentanalys och intervjuer. En 

metodologisk lösning som kunnat tillföra ytterligare djup i analysen är 

observation. Genom deltagande observation hade jag som ”forskare” kunnat 

inhämta första hands information om exempelvis vad som sker på den studerade 

gruppens tidslinje. Jag valde emellertid att inte använda mig av deltagande 

observation som alternativ lösning utifrån den etiska aspekten och det faktum att 

studiens syfte kopplat till uppsatsens formella begränsning, besvaras med hjälp av 

valda lösningar.  

Trovärdigheten i den här studien bygger på att jag som intervjuare 

kontinuerligt under intervjun återkopplat intervjupersonens svar. Det har skett 

genom att jag frågat upp om det intervjupersonen sagt är rätt uppfattat. På så sätt 

har den intervjuade godkänt och bekräftat uttalandets riktighet (Bryman, 2008). 

Studien har fokus på det unika i kontexten och meningen hos det studerade 

fenomenet vilket måste beaktas när man bedömer resultatets överförbarhet Det 
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betyder att det är tendenser i datamaterialet som ligger till grund för de teman som 

formulerats och som presenteras under givna rubriker i studiens analys och 

resultat. Datamaterialet och min tolkning kan genom den transparenta 

presentationen bedömas och utvärderas av läsaren. Studiens pålitlighet bygger 

vidare på att handledaren har insyn i forskningsprocessen (Bryman, 2008). Jag 

strävat efter att ge en utförlig beskrivning av forskningsprocessen för att på så sätt 

säkerställa att jag inte uppsåtligen låtit personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka studiens resultat. Studien bygger på äkthet vilket innebär att 

direkta citat presenteras för att på så sätt återge en rättvis bild av åsikter och 

uppfattningar som framkommer hos personerna i studien (Bryman, 2008)  
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Bilaga 1.  

School of Social Work, Umeå university, Sweden 

Spring-2015 

Would you or do you know someone who would like to participate in my study? 

Hello, my name is Lilli Marie Kock and I am a student at the School of Social Work, Umeå 

University in Sweden. This semester I am writing my Master's Degree (2 year) in social 

work. 

The purpose of my study is to investigate the significance for a support group on 

facebook for people with social phobia. And look at the results in relation to what 

research already has to say about self-helps groups, face to face.  

The results will be presented in a final examination and taking part, get if you want an 

electronic copy of the study. Your participation is anonymous and you are free to end 

your participation at any time without any given reason or explanation. 

To participate in the study I assume that you use Facebook, participate in a support 

group on Facebook and that we can become Facebook friends during the time of the 

study. This is so that I can interview you through Facebook´s chat. Did you already 

participate in my last study you are welcome to participate again.  

I hope that you want to participate and contribute by telling me about your thoughts 

and experiences. If you are interested, please notify me through e-mail 

lillim_97@hotmail.com or send me a friend request on Facebook. (Lilli Kock) with a 

message so that I know you´r interested to participate in the study. 

Welcome to contact me if you have any questions or concerns about a possible 

participation in the study. 

Best Regards 

Lilli Marie Kock, Master (1 year) of social in science. 
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Bilaga 2.  

HJÄLP MIG GÄRNA! 

Socialhögskolan, Umeå universitet, Sverige 

Våren-2015 

Vill du eller känner du någon som skulle vilja delta i min studie om social fobi och 

självhjälpsgrupper på facebook? 

Hej, mitt namn är Lilli Marie Kock och jag är en student vid Socialhögskolan, Umeå 

universitet. Denna termin Jag skriver min Masterexamen i socialt arbete. 

Syftet med min studie är att undersöka hur deltagandet i en stödgrupp på facebook för 

personer med social fobi fungerar samt koppla resultatet till befintlig 

självhjälpsgruppsforskning.  

Uppsatsen kommer att presenteras i ett slutprov och den som deltar får en elektronisk 

kopia av studien. Din medverkan är anonym och du är fri att avsluta ditt deltagande när 

som helst utan någon given orsak eller förklaring. 

För att delta i studien krävs att du använder facebook och deltar i en stödgrupp på 

facebook för personer med social fobi. Under tiden för studien blir vi Facebook-vänner. 

Min förhoppning är att jag skall få intervjua dig i chatten på facebook. Om du var med i 

min förra studie så är du trots detta välkommen att delta igen. 

Jag hoppas att du blir sugen på att vara med och bidra till mer kunskap om social fobi 

och internet genom att berätta för mig om dina tankar och erfarenheter. Om du är 

intresserad, vänligen meddela mig via e-post: lillim_97@hotmail.com eller skicka mig en 

vänförfrågan på Facebook. OBS! sök på (Lilli Kock) med ett meddelande så att jag vet att 

du är intresserad av att delta i studien. 

Välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar om ett eventuellt 

deltagande i studien. 

Hälsningar 

Lilli Marie Kock, fil.mag i socialt arbete 
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Bilaga 3 

FRÅGEOMRÅDEN  

Intervju 

- How and why did you get in contact with this group?  

- How do you participate in the group?  

- What is the main issue(s) in the group?  

- What is special with this group?  

- What is less good about the group?  

- Do you have experience from face to face support? If, how do you 

describe the two compared to each other?  

- Is there a next step from the group?  

- What is your thought about professionals, health-care system?  

 

 

Dokumentanalys  

Frågeställningar  vid analys 

- Vad säger man I sin presentation om gruppen?  

- Vad säger man inte i sin presentation av gruppen?  

- Hur förhåller sig det som sägs/inte sägs om gruppen till de som deltagarna 

beskriver?  

- Hur förhåller sig det som sägs/inte sägs till tidigare forskning om 

självhjälpsgrupper?  
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Bilaga 4 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande  
enhet 

Kod Kategori Tema 

the fact that the group is 

member driven and run 

by people with SAD. so 

this means that everyone 

here understands 

everyone else and often 

can relate. there is little 

bullying and the majority 

of members are incredibly 

supportive. It helps 

people to feel that their 

questions or comments 

are not stupid or 

worthless. 

so this means that 

everyone here 

understands everyone 

else and often can 

relate. 

everyone 

understands 

everyone  

Igenkänning 
normaliserar 

Identifikation-
identitet 

I think I was becoming 

more aware of how much 

the internet was helping 

people with specific 

conditions like SAD, 

which really does prevent 

people from being able to 

cope with face to face 

conversation 

the internet was 

helping people with 

specific conditions 

like SAD, which 

really does prevent 

people from being 

able to cope with face 

to face conversation 

the internet was 

helping 
Skärmen skyddar  Online - 

kontroll 

The most common issue 

in these groups Is the 

feeling of being 

misunderstood, if you 

introduce a professional, 

a lot will shut down 

because in life a lot of 

them/us were shut down 

at one point or another by 

a professional/ mabey a 

combination of 

group/professional 

exposure would be a 

breakthrough 

if you introduce a 

professional, a lot 

will shut down/ a 

combination of 

group/professional 

exposure would be a 

breakthrough 

 

introduce a 

professional, a lot 

will shut down/ 

combination of 

group/professional 

Frivillig/profession Professionella- 
paradox 

 

 
 
 
 
 
 


