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Sammanfattning
Inom psykosvården finns vissa brister, vilket gör det angeläget att undersöka vilka alternativa
stödformer som kan finnas tillgängliga utöver den traditionella vården. Med internets
utbredning har nya möjligheter för socialt stöd öppnat sig. Stödet online kan nischas till olika
ämnesområden och kan tänkas komplettera, ersätta, eller utgöra ett substitut för, annat socialt
stöd. I vår studie har vi undersökt webbsajten viska.se och det sociala stöd som där riktas mot
personer i positionen psykossjuk. Studien har en kritisk etnografisk utgångspunkt, och vilar på
de teoretiska ramverken cripteori och social support. Datamaterialet består av: sajtens layout,
internetforum, chattkonversationer samt nyhetsartiklar. Insamlingen har skett genom en
netnografisk undersökningsmetod; materialet har sedan genomgått en kritisk-tematisk analys.
Vår studie bidrar med vissa kunskaper om socialt stöd till personer i positionen psykossjuk och
om deras förmåga att erbjuda socialt stöd. Resultatet visar på att tre aktörer, admin, sajten
Viska, och Viskas medlemmar, erbjuder socialt stöd. Stödet erbjuds på olika sätt, och beroende
på sajtens olika funktioner antar det olika former. Genom hur det sociala stödet erbjuds
omformuleras och utmanas psykospositionen; att erbjuda stöd kan på så vis utgöra ytterligare
ett stöd då det normaliserar psykossjukdom. Fynden kan användas för att utveckla det
professionella stöd som erbjuds personer i positionen psykossjuk, och kan ge verktyg för att
främja alternativa stödformer utanför den traditionella vården. Vidare forskning bör undersöka
hur användarna själva uppfattar Viska, samt vilka som använder sajten och om den behöver
kompletteras med andra liknande stödarenor. Vidare forskning bör även undersöka olika
stödformer i relation till olika psykiskt sjuka och marginaliserade positioner, och vilka resurser
personer i dessa positioner besitter.

Nyckelord: socialt stöd, internet, psykos, kritisk etnografi, netnografi.
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1. Inledning
Internet kan vara fullt av både näthat och kärleksbombning. Genom den infrastruktur och den
anonymitet som internet möjliggör är det nästintill bara fantasin som sätter gränser för dess
användningsområden. För personer som har begränsade sociala möjligheter utanför internet,
eller som utsätts för stigma, kan internet vara ett hjälpmedel för att möjliggöra sociala relationer
och socialt stöd. Vår ingång till den här uppsatsen var att undersöka just vilka möjligheter till
socialt stöd som internet kan utgöra. Där vi fann vår brännpunkt var socialt stöd i relation till
personer som har erfarenheter av psykos.
Med vårt perspektiv1 på de som tillskrivs psykos och psykossjukdom ses dessa inte som
tillhörande en statisk grupp, utan som individer i relation till en funktionsnorm som identifierar
dem som funktionshindrade. Att ha/vara/bära psykossjukdom är att ha normbrytande funktion.
För att synliggöra detta refererar vi i vår studie till psykossjuka/psykon/verklighetsannorlunda
som personer i positionen psykossjuk. Detta eftersom position markerar ett förhållande där
personen som befinner sig i positionen psykossjuk definieras som psykossjuk i relation till
samhällets normer och klassifikationssystem. Termen position antyder även att det finns en
ordning där olika funktionsvarianter positionerar sig olika inom funktionshierarkin, samtidigt
som en position inte behöver vara statisk – vilket visar på att positioner även kan ha flytande
eller transcenderande egenskaper.2 I uppsatsen applicerar vi även positionsbegreppet på
psykisk sjukdom generellt.

Brister i dagens psykiatriska vård (se bland annat: Ernström, 2015; Haupt, 2015; Hulth, 2016)
visar på att det finns behov av ytterligare stöd till personer i positionen psykossjuk. Samtidigt
finns det även ett behov av att lyfta och stärka nätverk och relationer som personer i positionen
psykossjuk är del av. I synnerhet då vården sällan relaterar en persons psykiska mående till
dennes sociala förhållanden, trots att detta utgör en viktig faktor relaterat till psykisk hälsa
(Topor, 2016, s. 39, 41). Personer i positionen psykossjuk har ett sämre socialt nätverk än
befolkningen generellt och personerna visar samtidigt fler allvarliga symtom relaterat till ett
sämre socialt nätverk (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). Dessa nätverksbrister är allvarliga,
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Detta kommer att utvecklas vidare i uppsatsens teoretiska del.
N.B. att positionen psykossjuk normativt betraktas som statisk och därav kan orsaka innehavaren stora begränsningar och
leda till en så gott som livslång stämpling. Vi ämnar inte ifrågasätta eller frånta individer dessa erfarenheter, utan istället
utmana synen på dessa individer som statiska och endimensionella.
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då de som erfar otillräckligt socialt stöd löper större risk för att åter hamna i en aktiv psykos
(Janarthanan, Sathiyaseelan & Bharadwaj, 2016). Socialt stöd är alltså betydelsefullt för att
minska allvarliga symtom, samtidigt som tillgången till socialt stöd är begränsad för personer
i positionen psykossjuk.

Genom internet har nya möjligheter för sociala möten och socialt stöd öppnat sig. Det är en
arena för sociala nätverk och interaktion som kan användas för självhjälp, erfarenhetsutbyte
och skapande av nya relationer (Edenroth Cato, Börjesson & Palmblad, 2016, s. 151). Internets
tillgänglighet gör att allt fler människor har möjlighet att skapa sociala sammanhang, medan
möjlighet till anonymitet på internet underlättar att ta upp svåra, stigmatiserade, och privata
ämnen (Daneback & Sorbring, 2016, s. 16–17). De stöd- och vårdkontakter som en person tar
kan även påverkas av socialt stöd online (Daneback & Sorbring, 2016, s. 21). Bland annat kan
behovet av att söka professionellt stöd minska; socialt stöd kan nämligen kopplas till hälsa,
såsom minskad ångest och depression, hälsoupprätthållande beteenden och effektiva
copingstrategier3 (Langford, Bowsher, Maloney, & Lillis, 1997, s. 95).

Socialt stöd kan alltså fylla viktiga funktioner för personer i positionen psykossjuk och internet
kan skapa nya förutsättningar för detta. Genom att vi undersöker gemenskaper online kan
alternativa gemenskapsformer synliggöras, samtidigt som bilden av personer i positionen
psykossjuk kan nyanseras. Gemenskapens funktion kan också problematiseras och tydligare
analyseras. Detta kan bidra till nya sätt att tänka kring gemenskap och socialt stöd gällande
personer i marginaliserade positioner.

I en vidare mening kan internet ses inte bara som en möjliggörare för socialt stöd, utan även
som ett socialt stöd i sig. Vid interaktion i exempelvis chattrum och på fora, kommer människor
i direkt kontakt med varandra online och kan där stötta varandra; och genom att människor
skapar och underhåller webbsajter kan de indirekt, via sajten, sägas erbjuda socialt stöd. När
en person med egna erfarenheter av positionen psykossjuk skapar en webbsajt för personer i
positionen psykossjuk bildas en samhörighet - en social arena där personer i liknande positioner
kan mötas.

Viska är en svensk webbsajt som har funnits sedan 2001. Den drivs ideellt av en person som
3

Coping innebär, kort sagt, att hantera ett problem eller en svårighet.
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kallar sig “admin” och som skriver att hen har tidigare erfarenhet av psykossjukdom (Viska,
u.å.d). Vi har inte funnit någon annan liknande svensk webbsajt, där ett privat engagemang
kring att organisera personer i positionen psykossjuk online finns, vilket gör just Viska
intressant för oss. Med den uttryckta ambitionen att stödja personer i positionen psykossjuk,
blir det aktuellt att fråga sig vilken funktion Viska fyller inom området socialt stöd. Där andra
sajter4 har en uttalad tillhörighet, och därmed en organisatorisk grund och styrning, såsom
landsting, företag eller brukarorganisation, framstår Viska dessutom som särskild i det att den
drivs av en privatperson utan krav på sakligt innehåll (och som därmed är ansvarsbefriad).
Detta ökar ytterligare angelägenheten i att synliggöra de faktorer och värderingar som styr och
formas av det sociala stöd som erbjuds.

1.1. Syfte och frågeställningar
Vår studie har som syfte att analysera Viska och det sociala stöd som där riktas mot personer i
positionen psykossjuk. Vår uppsats har i sitt syfte hjälp av tre frågeställningar:
♡ Hur framträder socialt stöd på Viska?
♡ Vilka aktörer får möjlighet att erbjuda socialt stöd?
♡ Vilket utrymme har de olika aktörerna i att erbjuda socialt stöd?

En förklaring kring termer kopplade till internet, -fora, -sajter och -användare, såsom de
används i uppsatsen, återfinns i Bilaga 1.

1.2. Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund, där personer i positionen psykossjuk kontextualiseras
nutidshistoriskt, diagnostiskt och socialt. Därefter redogörs för tidigare forskning, där relevant
forskning om internet och socialt stöd relateras till positionen psykos. Efter detta förklaras
social support och cripteori; de teoretiska ramverk vi använt oss av i vår studie. I vårt
metodavsnitt presenterar vi först vår kritisk-etnografiska ansats, för att sedan beskriva hur vi
netnografiskt samlat in vår data och sedan analyserat den kritiskt-tematiskt. I metodavsnittet
redogör vi även för vår förförståelse och de etiska överväganden som skett under studiens gång.
Detta följs av en redovisning och analys av våra resultat. Efter detta tar en avslutande
diskussion vid, i vilken uppsatsens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning, teori och

4

Exempelvis 1177.se, psykoser.se, eller schizofreniforbundet.se.
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metod. Uppsatsens sista del utgörs av en avslutande kommentar.

2. Bakgrund
Denna del av uppsatsen syftar till att ge nödvändig bakgrund till hur psykiatrin har utvecklats
och avvecklats, att ge perspektiv på psykos som diagnos och upplevelse, samt att nyansera hur
social isolering och stigma kan se ut. Målet är att erbjuda ett sammanhang för att bättre kunna
förstå dagens situation för personer i positionen psykossjuk. Först beskrivs reformeringen av
psykiatrin, därefter redogörs för psykos som diagnos och upplevelse, och slutligen redogörs för
social isolering och stigma i relation till att befinna sig i positionen psykossjuk.

2.1. En reformerad psykiatrisk vård
Under 1900-talets sista decennier förändrades möjligheterna till stöd och vård markant för
personer i positionen psykiskt sjuk, något som påverkar vården än idag. Genom
sektionaliseringen, som inleddes inom landstingen i mitten av 70-talet, var förhoppningen att
patienter skulle flyttas ut från mentalsjukhusen in i samhället. Dock blev många personer i
positionen allvarlig psykisk sjukdom kvar på sjukhusen. Deras vård bestod då mest av för höga
doser psykofarmaka och deras levnadsstandard var långt under genomsnittet i Sverige (Bülow,
2016, s. 63–64).

År 1995 trädde den så kallade psykiatrireformen i kraft. Kommuner och landsting fick då
tydligt fördelade roller, där den första ansvarar för service och stöd kopplat till ett aktivt
vardagsliv, boende och sysselsättning; och den andra ansvarar för att behandla svåra psykiska
tillstånd och att utveckla behandlingsformer. Ungefär 3200 personer, som under lång tid vistats
på mentalsjukhus och vilka ansågs medicinskt färdigbehandlade men fortfarande i behov av
stöd, flyttades på kort tid över från landsting till kommun. Med en kort förberedelsetid var
resurserna knapphändiga för kommunerna samtidigt som inventeringen kring hur många
personer som hade ett stödbehov var bristfällig (Bülow, 2016, s. 64–65).

Psykiatrireformen har fått utstå kritik för dess bristfälliga underbyggnad och för att de personer
som hade svåra psykiska problem inte fångades upp och fick den vård och det stöd de behövde.
En offentlig utredning från 2003 visar på att samarbetet mellan kommunens socialtjänst och
landstingets öppen- och slutenvård är bristfällig. De satsningar som sedan 2003 gjorts för att
förbättra situationen för personer i positionen psykiskt sjuk har ofta fokuserat på
4

socioekonomiska faktorer, men vilket resultat de fått är ännu oklart (Bülow, 2016, s. 66–68).
Nyhetsrapporteringen skvallrar dock om att det finns stora brister i vården när det kommer till
personer i positionen psykossjuk och att de nedskärningar som görs ytterligare påverkar
vårdens kvalitet (Ernström, 2015; Haupt, 2015; Hulth, 2016).

2.2. Psykos som diagnos och upplevelse
Diagnoser kan fluktuera över tid och innebära olika saker beroende på hur samtiden ser ut.
Utöver den biologiska domän som medicinen placerar sjukdomsförståelsen på, formas även
förståelsen för sjukdomar genom “samtal mellan kropp, samhälle och samtidens kulturella
koder” (Johannisson, 2013, s. 29). Diagnosen skapar också ett legitimt uttryck för lidande. I de
tider där en viss (psykiatrisk) diagnos blir framträdande, framträder samtidigt bärare med typisk
symtombild. Bara genom själva benämnandet kan alltså symtom skapas; lidandet får ett uttryck
(ibid., s. 31).

Diagnosen medför även belöningar, för den diagnostiserade kanske främst i form av
behandlingar - vilka ofta villkoras med en diagnos. Den är också politisk; den drar gränsen
mellan medicinens och den egna individens ansvar, och kan vid rapporteringar om hög
sjuklighet engagera analys och handlingsprogram. Dessutom “fixerar [diagnosen] normerna
för friskt och sjukt, normalt och avvikande och för det förväntade eller accepterade beteendet”
(Johannisson, 2013, s. 30).

Beroende på hur pass kontroversiell den är, eller vilken grupp som bär den, kan diagnosen ha
olika status. Kön, klass, ålder, livsstil, drogvanor, sexualitet - alla dessa aspekter påverkar hur
diagnoser uppfattas. Även symtom (om de upplevs som äckliga eller farliga), myter och
föreställningar om sjukdomen hjälper och stjälper diagnosens status (Johannisson, 2013, s. 31).
Diagnoser är alltså i första hand ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom eller avvikelse vid en given
tidpunkt, i ett givet kunskapsläge och ett bestämt meningsbärande sammanhang. De är meningsprocesser
(Johannisson, 2013, s. 31.).

Psykos och psykossjukdomar diagnostiseras genom positiva och negativa symtom; det är inte
bara tillkomsten av en annorlunda verklighetsuppfattning som kännetecknar tillståndet, utan
även asocialitet, frånvaron av affekter och försämrad egenvård (Morgan, McKenzie, & Fearon,
2008, s. 2). DSM-5 definierar psykossjukdomar enligt följande:
Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders include schizophrenia, other psychotic disorders,
and schizotypal (personality) disorder. They are defined by abnormalities in one or more of the following

5

five domains: delusions, hallucinations, disorganized thinking (speech), grossly disorganized or abnormal
motor behavior (including catatonia), and negative symptoms (American Psychiatric Association, 2013, s.
87).

Vissa personer som diagnostiseras har en psykotisk episod under sitt liv, andra får flera återfall.
Psykos och psykosliknande tillstånd upplevs även bland omkring 10–15 % av de som inte kan
sägas ha en (diagnostiserad) psykossjukdom, vilket utmanar bilden om psykos som något
distinkt, till förmån för en förståelse av psykos som ett kontinuum inom normaliteten.
Tillståndet kan definieras på olika sätt och vad som utgör kärnan står inte klart. Debatten kring
om psykos är att se som ett spektrum som existerar inom, eller som något distinkt skilt från,
den normativa upplevelsevärlden pågår (Morgan et al., 2008, s. 2).

Det medicinska sättet att diagnostisera och klassificera psykossjukdomar har fått utstå kritik
för att det inte fokuserar tillräckligt mycket på de sociala och kulturella aspekterna knutna till
psykos. Ett medicinskt synsätt av biologisk art kan öka stigma: personer som lägger tonvikt på
en biologisk eller genetisk förklaring uppfattar ofta de med psykisk ohälsa som oförutsägbara
och farliga och undviker interaktion med dem. Dessutom kan biologiska förklaringar av
diagnostiserade tillstånd öka stigma genom att den diagnostiserade framställs som psykiskt
fundamentalt annorlunda. Genom att istället uppmärksamma sociokulturella aspekter av
psykisk ohälsa, och syntetisera dessa med de biologiska, kan en djupare förståelse av psykisk
ohälsa nås. Genom detta tjänas både den vetenskapliga agendan och agendan för social rättvisa,
för när sociokulturella faktorer ignoreras, riskeras feldiagnostisering samtidigt som stereotyper
kring ras, etnicitet, kön, religion och sexuell läggning gynnas (Kriegler & Bester, 2014, s. 397).

En annan viktig aspekt av psykos, utöver de medicinska och sociala, är den personliga.
Personer i positionen psykossjuk formulerar, i en studie av McCarthy-Jones, Marriott,
Knowles, Rowse, och Thompson (2013), att positionen leder till flera förluster inom olika
områden, bland annat förlust av verklighet och jag-medvetenhet, förlust av hopp och förlust av
grundläggande behov såsom sömn, fysisk och finansiell säkerhet, relationer, samt förlust av
självkänsla. Stigma, negativa erfarenheter av psykiatrin och biverkningar från medicinering
bidrar starkt till dessa förluster. De flesta personer i positionen psykossjuk söker hjälp men de
som söker hjälp i ett sent skede gör så för att de ser vården som något att överleva, snarare än
som något som underlättar överlevnad. Samtidigt är det också viktigt att nämna att vissa
individer varken behöver eller söker hjälp (ibid.).

6

Efter en psykotisk episod försöker personer i positionen återfå hopp, jobb, ekonomisk stabilitet,
boende, och reparera relationer, samt återfå självförtroende och en jag-medvetenhet. Detta är
en viktig del av återhämtningen, som sker med den envetna utmaning som stigma utgör
(McCarthy-Jones et. al., 2013). Personer i positionen psykossjuk beskriver även positiva
effekter av psykos: en ökad empati och kreativitet, samt förbättrade familjerelationer; “not just
restoring their old self and world, but building higher than before” (ibid., s. 10).

2.3. Social isolering och stigma
Personer i positionen psykossjuk upplever ofta en försämrad livskvalitet till följd av
psykossjukdomens stigmatiserande effekter (Sturgeon, 2012). Den stigmatisering som dessa
personer utsätts för riskerar att isolera dem, men också att skapa förutfattade meningar om
denna isolering. Det finns inga data kring graden av stigmatisering kring psykos, däremot finns
det flera studier om personer i positionen psykiskt sjuk som visar på att det sociala
avståndstagandet till dessa är högt (Thornicroft & Kassam, 2008, s. 181) vilket återspeglas i att
personer i positionen psykossjuk har ett sämre socialt nätverk än befolkningen generellt.
Personerna visar samtidigt fler allvarliga symtom relaterat till ett sämre socialt nätverk
(Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). De som erfar otillräckligt socialt stöd löper större risk för
att åter hamna i en aktiv psykos, vilket gör socialt stöd viktigt för att motverka återfall
(Janarthanan, Sathiyaseelan & Bharadwaj, 2016). Det finns även stöd för ett samband mellan
egenskaperna hos det sociala nätverket och livskvalitet (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001).

Brist på sociala sammanhang, vilka utgör möjligheter för sociala relationer, kan inverka
negativt på just en persons sociala relationer. Långa sjukhusvistelser gör att det blir lättare att
hamna utanför de sociala arenorna, och brist på aktivitetsutrymmen inverkar negativt på det
sociala nätverkets karaktär med konsekvenser som långvarig ensamhet. För personer i
positionen psykossjuk finns det en brist på möjligheter till att skapa meningsfulla relationer
utanför psykiatrin (Anderson, 2016b, s. 136). Social isolering är just en av de sociala faktorer
som kan påverka den psykiska hälsan negativt (Topor, 2016, s. 39). Inom sjukvården relateras
dock sällan en persons psykiska mående till dennes sociala samspel och förhållanden; genom
att frikoppla individen från sammanhanget och fokusera på individuella kognitiva
föreställningar och biologi förloras den kontext individen befinner sig i och behandlingarna
blir inadekvata (ibid., s. 41).
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De vanliga förklaringsmodellerna till varför personer i positionen psykiskt sjuk har små sociala
nätverk är att de genom att de tillskrivs epitetet “sjuk” hamnar i en stigmatiseringsprocess där
andra tar avstånd från dem, att personer i positionen sedan själva internaliserar stigmatiseringen
och drar sig undan av egen kraft, samt att de genom sitt tillstånd får en försämrad social
förmåga. Det finns dock studier som pekar på att personer i positionen allvarligt psykiskt sjuk
är sociala aktörer; både genom att de bibehåller eller utökar sitt sociala nätverk, men också i
det att dessa personer tar aktiva val att minska sina nätverk (exempelvis då relationen inverkat
negativt på det psykiska måendet). På detta vis kan bilden av dessa personer som socialt
oförmögna, eller offer för stigma kompletteras med ett perspektiv där personen i positionen
allvarligt psykiskt sjuk intar en aktiv roll i sina sociala relationer (Anderson, 2016b, s. 134–
136).

Föreställningen kring personer i positionen psykossjuk som isolerade och funktionssvaga
nyanseras ytterligare i statistik från psykiatriregistret PsykosR (2015). Där framträder en
komplex bild av de funktionsnivåer som återfinns hos personer som vårdats inom landstinget
och som befinner sig i positionen psykossjuk:
...hälften av patienterna [har inte] någon sysselsättning alls [...] bara 20 procent 5 har lindriga eller inga
symtom [...] 30 procent är överviktiga och många har kroppsliga krämpor [...] Samtidigt finns det
ljusglimtar. En majoritet, 80 procent har inte behövt vara inneliggande i heldygnsvård utan enbart haft
öppenvårdskontakt och cirka 50 procent bor i eget boende utan stöd (PsykosR, 2015, s. 44).

Trots att många personer i positionen psykossjuk har eget boende och inte är beroende av
heldygnsvård så finns det alltså flera faktorer som tyder på att erfarenheten psykossjukdom är
kopplad till vissa svårigheter. Samtidigt tyder siffrorna på att det finns många resurser hos dessa
personer.

En resurs som vi tidigare framhävt är möjligheten till social interaktion. En viktig aspekt av det
sociala samspelet är att ge; för personer i positionen allvarlig psykisk sjukdom har det inte alltid
varit en självklarhet att kunna ge. Institutionslivet på de gamla mentalsjukhusen var starkt
präglat av att ta emot; de patienter som bodde på institutionerna tog emot mat, mediciner, order,
m.m. Institutionerna skapade inga möjligheter för sina patienter att ge. Genom att bli den som,
materiellt eller immateriellt, ger formas individen som social aktör, ett liv utanför
institutionerna kan skapa en ömsesidighet i socialt samspel och handlingsmönster (Andersson,

5

Samtliga procentsatser utgår ifrån 100 % av studiedeltagarna.
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2016a, s. 85). Att studera möjligheterna till att ge eller erbjuda är således att lyfta aspekter av
en människas handlingsutrymme som stärker hen i hens sociala samspel.

3. Tidigare forskning
Flera studier har undersökt internetanvändandet hos personer i positionen psykossjuk och
kopplat detta till socialt stöd och social interaktion (Spinzy, Nitzan, Becker, Bloch & Fennig,
2012; Haker, Lauber & Rössler, 2005), men endast några få (Spinzy et al., 2012; Chang, 2009)
har gjort det genom att undersöka internet och studera de sociala handlingar och texter som
finns där. Vi har inte funnit någon tidigare studie som undersökt en hel webbsajt i dess funktion
att erbjuda socialt stöd.

De studier som gjorts kring socialt stöd online och psykos har främst varit kvantitativa (Chang,
2009; Kaplan, Salzer, Solomon, Brusilovskiy & Cousounis, 2011), medan kvalitativa studier
snarare fokuserat på hur personer i positionen psykos använder internet och uppfattar sitt
internetanvändande (Schrank, Sibitz, Unger, & Amering, 2010; Villani & Kovess-Masfety,
2017), samt vilka konsekvenser internetanvändande får för personerna (Highton-Williamson,
Priebe & Giacco, 2015; Haker, Lauber & Rössler, 2005; Spinzy, Nitzan, Becker, Bloch &
Fennig, 2012).

Nedan presenteras en redogörelse för sökprocessen utförligare, därefter redogörs studiernas
resultat utifrån kategorierna: att ge socialt stöd, internetbruk och dess effekter, samt socialt stöd
online. Resultat från studier som inte rör personer i positionen psykossjuk återges i den mån de
är relevanta för att förstå socialt stöd online.

3.1. Sökprocess
Vi har i vår sökprocess haft ett pragmatiskt tillvägagångssätt; detta då vårt ämne är både
mångfasetterat, smalt och tämligen outforskat på samma gång. Detta har medfört att vår träffyta
för fulltextartiklar har varierat mellan över 15 000 stycken och ner till 0. Processen har varit
pragmatisk på så vis att vi använt oss av de metoder som fungerar, snarare än att uteslutande
göra databassökningar.

Vi har sökt forskningsartiklar genom Uppsala universitets biblioteksdatabas, ProQuest Social
Sciences Premium Collection, Google Scholar, samt PsycARTICLES. I viss mån har vi även
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funnit artiklar genom att gå igenom källförteckningar till de forskningsartiklar vi funnit, och vi
har utöver detta fått hjälp i att finna artiklar genom tips från anställda vid sociologiska
institutionen vid Uppsala universitet. I sökningen efter vårt material använde vi oss av följande
sökord:

Psychosis
Schizophrenia
Internet
Online
Forum

Mental
Mental illness
Mental disorder
Mental health
Experience

Providing social support
Social support
Netnography
Diagnosis
Website

Till en början gjorde vi en smal sökning med en kombination av sökord som: psychosis,
schizofrenia, diagnosis, social support online, forum, internet. Vi breddade sedan sökningen
till att även omfatta mental health/illness generellt och nyttan av att ge socialt stöd i allmänhet,
då detta kompletterar de psykosspecifika studierna. Trots att vår träffyta stundtals var stor, har
vi upplevt svårigheter med att hitta för studien relevant material. Detta då mycket av tidigare
forskning, kring psykoser och psykossjukdomar, kretsat kring ett medicinskt perspektiv.
Bristen på relevant material har medfört att vi snarare varit tvungna att bredda våra
inklusionskriterier än att finjustera dem, därför har materialet vi funnit inkluderats med
kriterierna att det berör: 1) socialt stöd i relation till psykisk (o)hälsa, 2) socialt stöd i relation
till internet och psykoser, eller 3) psykossjukdomar i relation till internet. Vi har utöver detta
valt att endast använda oss av artiklar som uppfyller kravet peer reviewed.

3.2. Att ge socialt stöd
Att ge socialt stöd kan på ett personligt plan kopplas till ett bättre välmående. Lebowitz (2017)
har undersökt en icke-evakuerad by i närheten av Fukushima inom ett år från 2011, då Japan
drabbades av en jordbävning, tsunami och kärnkraftsolycka. Resultaten tyder på att både
personer som ger och får socialt stöd minskar sina depressioner efter ett katastrofskeende. Det
kan även finnas en buffert-effekt i stödet. Fynd gjorda av Brown, Nesse, Vinokur och Smith
(2003), visar i sin tur på att det, kopplat till livslängd, kan vara mer lönsamt att ge än att ta emot
socialt stöd. En longitudinell studie av Krause och Shaw (2000) tyder även på att självkänsla,
hos äldre, kan öka när en ger andra socialt stöd. En studie som undersökt MS-patienter visar
också på att det kan vara gynnsamt att hjälpa andra som befinner sig i samma situation som en
själv (Schwartz & Sendor, 1999). Om än dessa studier mätt socialt stöd i olika kontexter så
visar de på att det kan finnas positiva effekter också i att ge socialt stöd.
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På en organisatorisk nivå finns det både styrkor och svagheter i att ge socialt stöd. Upadhaya,
Luitel, Koirala, Adhikari, Gurung, Shrestha, Tol, Kohrt, och Jordans (2014) menar på att
NGO:s6 som ger socialt stöd har fördelar (gentemot statliga initiativ) i det att de bättre kan nå
fram till marginaliserade och underprioriterade, att de bättre förstår den specifika lokala
kontexten, samt att de har snabba och flexibla svarsmekanismer. Samtidigt finns det
utmaningar i svaga samarbeten och bidragsberoende. Arbetsinsatsen som sätts in kan vara
effektiv kortsiktigt, men ha svårigheter att bli långvarig och påverka på någon större nivå. Så
kan ske om hållbara strategier för upprätthållande av nätverk, och främjande av det särintresse
som organisationen företräder, saknas. Vår studie undersöker inte en regelrätt organisation,
men den undersöker ett nätverk av personer som på frivillig basis ger socialt stöd. På så vis
finns det likheter att se mellan NGO:s och Viska.

3.3. Internetbruk och dess effekter
Personer i positionen psykossjuk använder i de flesta fall internet för att leta reda på
hälsorelaterad information (Villani & Kovess-Masfety, 2017). Medicinering är ett av de mest
frekvent sökta ämnena vid hälsorelaterade sökningar; här efterfrågas information om
läkemedel och om de egna medicinernas bieffekter (Schrank et al., 2010).

Socioekonomiska faktorer utgör en begränsning för personer i positionen psykossjuks
möjligheter till internetåtkomst, vilket på så vis även begränsar deras möjligheter till sociala
relationer online (Haker et al., 2005; Spinzy et al., 2012). Begränsningarna till trots när
personer i positionen psykossjuk fler virtuella relationer än personer i andra positioner (Spinzy
et al., 2012). I övrigt ser internetanvändande för sociala syften i princip lika ut som för personer
som inte är i positionen psykossjuk (Haker et al., 2005; Schrank et al., 2010; Spinzy et al.,
2012). Vissa specifikt sjukdomsrelaterade anledningar till att använda internet, såsom
anonymitet och avsaknad av hierarkier online, har dock observerats. Dessa har även
observerats hos normativt friska individer, men framträder speciellt hos individer i “kroniska”
och stigmatiserade positioner (Haker et al., 2005).

Av flera studier framkommer att internet och fora kan vara positivt för personer i positionen
psykossjuk. Internet kan bryta isolering (Highton-Williamson, Priebe & Giacco, 2015; Haker,
Lauber & Rössler, 2005) och vara ett bra sätt att kringgå sociala svårigheter (Spinzy, Nitzan,

6

Non governmental organisations, syftar på icke-statliga organisationer.
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Becker, Bloch & Fennig, 2012). På internet kan personer i positionen psykossjuk även hitta
viktig information och bättre förstå psykossjukdom, vilket kan leda till empowerment 7
(Schrank et al., 2010). Dessutom kan internet och fora förbättra coping och självkänsla (Haker
et al., 2005). Personer i positionen psykossjuk har ofta en uttalad osäkerhet och rädsla kring
sociala interaktioner, men med internet kan dessa svårigheter lättare överbryggas. Då de inte
behöver stå öga mot öga med andra personer, kan de få information och interagera med
människor utan att uppleva sig nedvärderade eller otrygga (Schrank et al., 2010).

Vad det gäller information från internet, anses den kunna hjälpa personer i positionen
psykossjuk att förstå sig själva och sin diagnos. Att anonymt kunna berätta sin egen historia
och märka att andra personer delar med sig av liknande erfarenheter upplevs som en lättnad,
både då det sker via chatt med en annan person eller vid sökandet och läsandet av
psykosrelaterad information. Information har en lugnande effekt i sig, då den stillar rädslor
(som exempelvis att bli medicinberoende) och stöttar i att bättre integrera den egna situationen
och omformulera den egna identiteten. Information online har även potentialen att stimulera
förändringar i attityd och beteende, såsom bättre copingstrategier och lägre tröskel för att söka
hjälp (Villani & Kovess-Masfety, 2017).

Det finns evidens för att själva användandet av internet medför specifika svårigheter för
personer i positionen psykossjuk. Bland dessa svårigheter förekommer bland annat
överstimulering, en oförmåga att ta itu med överflöd av information, paranoia, svårigheter med
koncentration, symtomprovokation samt aversiva emotionella gensvar i relation till,
exempelvis, sjukdomshistorier. Internet kan också ha en negativ effekt på personer i positionen
psykossjukdoms attityd, och då främst gällande inställningen till medicin och mer specifikt den
egna medicineringen (Schrank et al., 2010).

3.4. Socialt stöd online
De främsta fynden gällande socialt stöd på internet för personer i positionen psykossjuk har
uppmätts kvantitativt vid studier av fora. Socialt stöd tillhandahålls där främst genom att
medlemmarna utväxlar sjukdomsrelaterad information och delar personliga erfarenheter.
Utväxlandet av emotionellt stöd är jämförelsevis sällsynt. Samtal kring vardagliga

7 Egenmakt; att ha makt över sin egen situation.
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sjukdomsproblem som symtom, medicinering och den känslomässiga relationen till sjukdomen
utgör centrala ämnen bland medlemmarna på dessa fora. Andra ämnen som diskuteras är ickemedicinska behandlingar, terapeuter, sociala nätverk och information om resurser och stöd
(Haker et. al., 2005).

Socialt stöd genom stödgrupper online fungerar inte nödvändigtvis på samma sätt som
motsvarigheten offline. Mycket talar för att stödgrupper ger positiva resultat för deltagarna,
speciellt då de är professionellt ledda eller modererade och fokuserar på självförmåga,
problemlösning och social återhämtning (Villani & Kovess-Masfety, 2017), men dock inte i
alla fall. Två studier med liknande upplägg har gjorts, med skillnaden att den ena studerat social
support online (Kaplan, Salzer, Solomon, Brusilovskiy & Cousounis, 2011) och den andra
social support offline (Castelein, Bruggeman, Van Busschbach, Van Der Gaag, Stant,
Knegtering & Wiersma, 2008). Resultatet bygger på självskattningar, och visar sig skilja sig
en del mellan studierna. Castelein et al. (2008) rapporterar att deltagarna i stödgrupper offline
uppger att stödgrupperna är hjälpsamma och stärkande för det sociala nätverket. Hos Kaplan
et al. (2011) är resultatet mer tvetydigt; flera deltagare uppger att de får ut positiva saker av
stödgrupper online, men meddelar samtidigt att gruppdeltagandet framkallar ångest.

I sin undersökning av stödfora för personer som utsatts för våld i nära relationer, finner
Lindgren (2014) att nyckelmekanismer vid socialt stöd online har att göra med hur
gemenskapspraktiken formas som samlad kunskap, snarare än en anhopning av inlägg och
isolerade utbyten kring vanliga ämnen. Sociala och individuella nivåer inom fora samverkar
för att skapa möjligheter utöver forumens initiala syfte och realisera dess potential. Dessa fora
kan fungera självreglerande genom att informell socialisering och informellt lärande skapar
engagemang och bidrar till skapandet av ett abstrakt, men ändå sammanhållet, företag. Ett
företag som skapar sammanhållning mellan deltagarna genom gemensamma åtaganden och
delade berättelser. Dessa stödfora verkar dessutom ha ett behov av medlemmar som förskansat
sig det sociala kapital som är nödvändigt för att inta rollen som huvudsakliga tonsättare och
agera för forumets sammanhållning och säkerställa dess fortgång.

Adler & Adler (2008), som studerat online-communities för personer som självskadar, menar
även de att det finns en slags social ordning inom gruppen. Genom online-communities erbjuds
en kontext inom vilken självmedvetenhet och identitet kan formas. Relationer online kan
snabbare än offline-relationer bli både starkare och djupare, med de har även en slags
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bekvämlighet i sig - för lika snabbt som vänskapsbanden kan knytas så kan de också lossas.
Online-gemenskap kan väljas efter livs-, eller sjukdomsfas och bytas ut när ett annat
sammanhang passar den nuvarande fastän bättre. Gemenskapen består till en del av både tysta
medlemmar och medlemmar som kommer och går, men de tillfälliga och flyktiga aspekterna
till trots så finns det normer och sanktioner. Detta lyfter online-gemenskapen till att vara något
mer än endast ett redskap för att gynna det individualistiska egenintresset och stryka varandra
medhårs. Online-gemenskapen kopplar samman människor och skapar en social ordning där
samarbete och sammanhang möjliggörs.

3.5. Summering
Tidigare forskning tyder alltså på att det finns flera positiva aspekter av att ta emot och erbjuda
socialt stöd online, men att det även finns faktorer som kan vara problematiska med
användandet av internet. Att ge socialt stöd kan ha bättre effekt på välmående än att få socialt
stöd. Samtidigt finns det risker med socialt stöd när det ges genom privata initiativ, då
kontinuiteten kan brista. Dock kan dessa privata initiativ ha en större förståelse för lokala
förutsättningar och därigenom arbeta smidigare än statliga initiativ.

Socialt stöd fungerar annorlunda på internet, då möten inte sker ansikte mot ansikte. Detta kan
innebära att sociala svårigheter kan överbryggas, men också att interaktionen kan upplevas
svagare än i ett fysiskt möte. Viktiga aspekter för ett fungerande socialt stöd online är bland
annat en gemensam kunskapsbas och erfarna medlemmar som kan verka modererande.

4. Teori
Med konceptet social support tillgängliggörs begrepp för att kunna undersöka och beskriva
socialt stöd online. Samtidigt kan cripteori utgöra ett verktyg för att förstå de aktörer som
innehar positionen psykossjuk som mer än sin psykossjukdom. Med dessa två teoretiska
utgångspunkter kan både socialt stöd och personer i positionen psykossjuk förstås för sig, men
det sociala stödets påverkan på positionen psykossjuk och personernas bruk av socialt stöd kan
framträda tydligare då dessa två perspektiv kombineras - vilket skapar ett fylligare teoretiskt
ramverk.

4.1. Social support
Social support kan i grundläggande drag beskrivas som de sociala resurser som personer
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upplever, eller får, i olika sammanhang såsom formella stödgrupper, informella stödjande
relationer samt från professionella vårdgivare (Gottlieb & Bergen, 2010, s. 512). Det kan även
förstås som ett multidimensionellt koncept bestående av strukturella, funktionella och
perceptuella dimensioner (Chronister, Johnson and Berven, 2006, i Chakradhar, Raj, Raj, 2009,
s. 158). Kärnan i social support är alltså de resurser från sociala nätverk som erbjuds eller
upplevs, och som har som syfte att hjälpa; samt de ramar som detta sker inom.

Lietz, Lacasse & Cacciator (2011) tydliggör att social support är ett brett koncept som används
olika beroende på kontext (s. 4). Den kritik som rör social support handlar framförallt om att
det är just ett brett koncept som definieras varierande, med en diffus och icke-enhetlig
terminologi (Lietz, Lacasse & Cacciatore, 2011, s. 4; Vaux, 1988, s. 24; Langford, Bowsher,
Maloney, & Lillis, 1997, s. 95). En följd av detta kan vara att validiteten påverkas om teorin
bakom begreppet operationaliseras olika.

Den stundvis spretiga definitionen av social support kan dock tyckas ligga i sakens natur. Social
support kan innefatta så mycket, från vardaglig hjälp till stöd i krissituationer; vilket medför
att det är svårt att sammanfatta konceptet koncist. Olika dimensioner av social support blir
relevanta i olika situationer och forskningsområden, exempelvis används vissa dimensioner
inom hälsoforskning och andra dimensioner inom forskning om familjer (Lietz, Lacasse &
Cacciatore, 2011, s. 4). Vi ser detta som en flexibilitet i konceptet, snarare än en ickesystematik, och ser möjligheter till att använda olika dimensioner av social support beroende
på kontext. Genom en tydlig redovisning av vårt sätt att använda oss av konceptet ämnar vi öka
både vår studies validitet och reliabilitet.
4.1.1. Funktionellt stöd
Functional support inkluderar emotionella, instrumentella och informativa former av social
support (Chakradhar, Raj & Raj, 2009, s. 158). Langford et al. (1997) menar på att de, inom
forskning, mest frekvent använda dimensionerna är: emotional, instrumental, informational,
och appraisal8 (s. 95). Emotionellt stöd innefattar att visa och erbjuda empati, omtanke, kärlek,
tillit, acceptans, intimitet, uppmuntran och omsorg (Langford et al., 1997, s. 95; Heaney &
Israel, 2008, s. 190). Informativt stöd innefattar aspekter som rådgivning, guidning, förslag och
användbar information, som har potential att leda till problemlösning. Instrumentellt stöd

8

Anses av vissa, även oss, innefattas i emotionellt stöd: uppmuntran/uppskattning, se t.ex. Langford et al., 1997.
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innefattar aspekter såsom finansiell hjälp, materiella varor, samt tjänster; konkreta sätt att
hjälpa andra (Heaney & Israel, 2008, s. 190). Översatt till virtuell verklighet, tillämpar vi
dimensionen instrumentellt stöd för att beskriva de funktioner som ger medlemmarna på
websajten vi studerat redskap; exempelvis olika tester och sammanställningar av länkar inom
ett visst ämne.

I relationen mellan den som erbjuder och den som tar emot socialt stöd kan sägas att beroende
på relationens art kan olika former av socialt stöd få olika effekter. Långvariga och intima
relationer medför unika möjligheter till socialt stöd, men har även sina nackdelar. Olika
personer i nära relationer blir ofta triggade av samma stressorer, och kvaliteten på det sociala
stödet är ofta beroende av lugnet hos den som erbjuder detta. Den som erbjuder stöd kan också
reagera negativt om stödet inte tas väl emot. Detta händer oftast då stödet som erbjuds är i form
av information och råd. Nära och djupa relationer passar därför kanske bättre för emotionellt
stöd, medan andra typer av relationer kan passa bättre för informativt stöd (Heaney & Israel,
2008, s. 197–198).
4.1.2. Strukturellt stöd
Structural support inkluderar de strukturella aspekterna av socialt stöd, såsom storlek på
nätverk, frekvensen i kontakterna, densitet och sammansättning (Chakradhar, Raj & Raj, 2009,
s. 158). Vi har i vår studie framförallt undersökt dimensionen social integration. Social
integration omfattar både beteendekomponenter kring att aktivt delta i olika aktiviteter och
sociala relationer och att känna en gemenskapskänsla och identifiera sig med sin sociala roll
(Brissette, Cohen & Seeman, 2000, s. 56). Stöttande interaktion är inbäddad i pågående
relationer och skapas genom deras egenskaper. Den effekten dessa relationsegenskaper har på
socialt stöd kan synliggöras och förklaras genom att undersöka vilken betydelse relevanta
relationsegenskaper har på specifika stöttande sociala beteenden (Wills & Shinar, 2000, s. 166).

En stabil social struktur och brett accepterade normer är skyddande och reglerar beteenden.
Sociala kontakter fungerar som en viktig motkraft till kulturell isolering och utveckling av
psykisk ohälsa. Ju mer mångfald det finns inom en individs sociala kontakter, desto bättre
(Brissette, Cohen & Seeman, 2000, s. 54–55). Sociala roller kan ses som uppsättningar av
beteendemässiga förväntningar som härstammar från de sociala miljöer människan interagerar
i. Dessa förväntningar skapar förutsägbarhet i människors liv genom att ge människor
information om hur de borde bete sig. Genom att sedan möta dessa förväntningar får människor
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möjlighet att öka sin självkänsla. Sociala roller ger människor information om vilka de är och
ett syfte i livet. Genom att ackumulera roller stiger graden av meningsfullhet (Brissette, Cohen
& Seeman, 2000, s. 55–56).

Med förmågan att kunna möta rollförväntningar kan fördelar nås, såsom en ökad känsla av
egenvärde och kontroll över ens omgivning; dessa kan sedan öka en individs hälsa. De
kognitiva fördelar som multipla roller medför för en person minskar psykiskt lidande, genererar
positiva känslor och underlättar hälsofrämjande beteenden. Genom socialt och informellt
inflytande kan hälsobeteende påverkas av sociala relationer; då integrerade personer utsätts för
social kontroll kan det minska mängden riskbeteenden och öka andelen hälsofrämjande
beteenden. Medlemmar i det sociala nätverket kan dessutom fungera som informationskällor
gällande lämplig medicinsk vård. Dessutom kan den feedback som en person kan få från sitt
nätverk påverka symtomrapportering och följsamhet vid medicinsk behandling (Brissette,
Cohen & Seeman, 2000, s. 56).

Ett socialt nätverks storlek kan inte relateras till hälsa på samma sätt som ett nätverks täthet.
Genom nätverkets täthet går det att få en förståelse för hur social integrering fungerar. Täthet
refererar till hur väl medlemmar i nätverket känner varandra, där nätverk med hög täthet antas
vara hjälpsamma för att bevara ens sociala identitet och främja flödet av stödresurser från
nätverksmedlemmarna (Brissette, Cohen & Seeman, 2000, s. 71).
4.1.3. Peer support
Peer support (stöd gelikar emellan) är inte en dimension inom social support, men det är en
intervention genom vilket social support kan ges. Därför har vi valt att inkludera peer support
som ett begrepp i relation till social support.

Det finns forskningsstöd för att medlemmar i det naturliga nätverket inte alltid beter sig
hjälpsamt då en person hamnar i en stressfull situation. Ofta försöker medlemmarna i nätverket
distrahera personen från att uttrycka sig kring stressfulla händelser, då de tror att det kan vara
farligt att prata om det. Nätverksmedlemmarna kan också dra sig undan på grund av brist på
kunskap och rädsla, för bland annat ångest. De kan även förminska individens svårigheter och
förvänta sig att personen ska återgå till normativt fungerande snabbare än vad hen är redo för.
Många av dessa beteenden kan förstås som ett misslyckande i att ge socialt stöd (Helgeson &
Gottlieb, 2000, s. 224–225).
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Tanken med peer support är att den delade erfarenheten gruppmedlemmarna emellan gör att
dessa gelikar kan kompensera för det naturliga nätverkets misslyckande i att ge socialt stöd,
genom att de är mindre benägna att bete sig enligt vad som ovan beskrivits. Genom att gelikar
delar liknande upplevelser är idén att de därför kan ha en bättre förståelse för varandra. Att dela
sin upplevelse med andra förväntas ge validering, normalisering av erfarenheten, en minskning
i social och emotionell isolering, och en känsla av att höra till (Helgeson & Gottlieb, 2000, s.
225). Då sajten den här studien undersökt främst riktar sig till personer i en utsatt och
stigmatiserad position, kan den på ett sätt förstås just inom peer support-konceptet. Hur sajten
förhåller sig till peer support kommer att utvecklas tydligare i vår redovisning och analys av
vårt resultat.

Peer support-grupper bygger på erfarenhetsbaserad kunskap, snarare än professionell kunskap.
Genom att dela erfarenheter med varandra lär sig gruppmedlemmarna att deras reaktioner är
normala och lämpliga, även om medlemmar i det naturliga nätverket kan ha antytt annat. Det
finns många peer support-grupper för personer som utsätts, eller riskerar att utsättas, för stigma.
För dessa personer antas validering som ges av gelikar normalisera erfarenheten och minska
upplevelsen av stigma. De gemensamma nämnare som finns mellan gruppens medlemmar ger
var och en av dem ett unikt stödsystem; en grupp där de kan få förståelse och med vilken de
kan känna tillhörighet (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 225).

Inom peer support ligger fokus på att dela känslor och erfarenheter. Till peer support-tanken
hör antagandet om att genom att uttrycka känslor, särskilt negativa, uppstår en terapeutisk
effekt. Detta måste dock ske i en varm och accepterande miljö om hälsofrämjande effekter ska
uppstå. Medlemmarna förväntas ge ett positivt gensvar till varandra och komma med
uppmuntran och stöd när de andra står inför tuffa beslut och försäkran när andra ifrågasätter
lämpligheten i sina känslor. Över tid förväntas öppenheten skapa en känsla av gemenskap, och
då medlemmar knyter an till varandra blir den omtanke gruppen förmedlar en källa till
emotionellt stöd. Dessa grupper kan även hjälpa genom att människor får möjlighet att jämföra
sig med varandra och på så vis normalisera sin egen situation. Utöver detta förväntas även peer
support-grupper bidra stöttande genom att medlemmarna får möjlighet att hjälpa varandra.
Genom att kunna hjälpa andra stärks självkänslan och tilltron till den egna förmågan. Gruppen
tjänar på den kunskap en individ kan ha från en förstahandserfarenhet, medan individen tjänar
på att få ett tillfälle att hjälpa andra (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 225–226).
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Det är inte alltid verklighetens peer support-grupper överensstämmer med ovan tecknade
förväntningar. Det emotionella stöd som medlemmarna förväntas ge kan utebli, exempelvis
kan en heterogen grupp ha svårigheter i att validera erfarenheter som de kanske inte själva har
tillräckligt god förståelse för. Stödet som erbjuds kan även vara just stöd som erbjuds, inte vad
medlemmen som står på den mottagande sidan uppfattar som hjälpsamt. Ytterligare en risk är
att den positiva effekt som förväntas uppstå då en medlem delar med sig av negativa känslor
uteblir och istället ersätts av ökad stress och ångest. Att endast uttrycka negativa känslor är
dessutom sällan nog för att förändra en situation, ofta behövs även strategier för att hantera de
problem som gjort att medlemmen sökt sig till gruppen (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 231–
233).

Peer support är en aspekt av social support och det finns många fler, varav några beskrivits
ovan. Social support är som sagt ett brett koncept, och i vår studie applicerar vi konceptet just
brett. Vi studerar dels hur admin och webbsajten i sig erbjuder socialt stöd, dels hur sidans
medlemmar sinsemellan erbjuder varandra socialt stöd. Inom funktionellt stöd undersöker vi
endast erbjudet stöd, provided support (alltså sådant som kan förväntas utgöra stöd när någon
tar del av det), och då med fokus på stöd som innefattar dimensionerna emotionellt,
instrumentellt, samt informativt stöd. I kontextualiseringen av det funktionella stöd som ges,
undersöker vi strukturellt stöd, med fokus på nätverk, gemenskap och peer support. Då aspekter
av icke-stöttande interaktion kan ha en stor effekt på socialt stöd (Wills & Shinar, 2000, 95–
96; 114–115); har vi även, i vår studie, undersökt avsaknad av socialt stöd.

4.2. Cripteori
Med utgångspunkt i cripteori och genom ifrågasättandet av funktionsfullkomlighetens
normativitet och dess binära relation till vad som normativt inte anses vara full funktion,
formulerar vi vår syn på identitet, funktion och normativitet. Det är även det cripteoretiska
perspektivet som lagt grund för vår förståelse av personer med erfarenhet av psykossjukdom
som innehavare av en position.

Cripteori identifierar funktionsfullkomligheten som norm, och denna norm konstruerar
systematiskt

den

funktionsfullkomlige

störda/CP:n/funktionshindrade/

som

överordnad

funkisar/psykiskt

rullstolsburna/galna/psykossjuka/icke-funktionsfullkomliga
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(McRuer, 2006, s. 35–37). Funktionsfullkomlighetsnormen, eller, som McRuer (2006, s. 9)
benämner

den:

“A

system

of

compulsory

able-bodiedness”,

medför

att

funktionsfullkomligheten intar en hegemonisk ställning i relation till andra funktionsvarianter.
Av detta följer att funktionsfullkomligheten gång på gång kräver att de som hamnar utanför
den ändå bejakar den som sitt mål och sin önskan. Samtidigt ses fullkomlig funktion, inom
cripteorin, som performativ. Den kan aldrig uppnås slutgiltigt, utan måste gång på gång ageras
ut eller “göras” (ibid.).

Crip är att överskrida gränser, att inte hålla sig till ett fack eller en definition, och den binära
relationen funktionsfullkomlig - funktionshindrad ses inom cripteorin som konstruktion,
samtidigt som funktionsfullkomligheten ifrågasätts. Cripteori är en kritisk teori och crip är en
kritisk term, crip kan med andra ord komma att ersättas av andra termer när dess funktion inte
längre motsvarar dess syfte. Cripteorin ämnar dock inte upplösa funkis-identiteten9, utan
snarare omforma och utmana vad det innebär att vara crip och vad det innebär att studera
funktion(snedsättningar). Att simultant formulera och dekonstruera cripidentiteter och karaktäristika är en integrerad del av critpeori (McRuer, 2006, s. 40–41).

Problematiska aspekter av cripteori är att den främst används i vita medelklassakademiska
miljöer, vilket väcker frågor om ras, klass och appropriering då det inte var i dessa miljöer
idéerna om crip formulerades. En annan problematisk aspekt är att alla crips inte känner sig
bekväma med, eller intresserade av, att använda sig av termen. Då begreppet crip ses som hippt
och trendigt kan det alienera och upplevas förolämpande. Termen har även en lutning mot
fysisk funktion, vilket gör att termen psychocrip används i vissa kretsar som en
motståndskraftig identitet formad kring galenskap och psykiatrisk överlevnad (Price, 2015, s.
270).

Kritiken mot cripteorin skulle kunna sammanfattas som att teorin är elitistisk och har förlorat
sin koppling till miljöerna där den ursprungligen formulerades. Både internet och cripteori kan
ses som trendiga områden, men vårt syfte är framförallt att rikta fokus mot personer i positionen
psykossjuk och undersöka vilka möjligheter det finns för ökat stöd till dessa. Med detta ämnar
vi visa på en hållbar väg framåt gällande stöd för personer i positionen psykossjuk. Vi ämnar
också belysa psychocrip-aspekterna av crip, och på så vis lyfta fram de individer som riskerar

9

Den identitet en person kan tänkas ha i sin icke-funktionsfullkomlighet.
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att bli mindre sedda inom rörelsen och teorin crip.

Med cripteori som komplement till konceptet social support kan erbjudande av socialt stöd
förstås som performativa handlingar som konstruerar och rekonstruerar subjektet och dess
identitet. Samtidigt kan socialt stöd studeras ur en vinkel där normerade, normaliserande och
normbrytande aspekter, som erbjudandet av socialt stöd framhäver hos individen och
situationen, hamnar i fokus. Socialt stöd kan förstås på så vis att det stöttar
funktionsfullkomlighetsnormen genom att stödet ämnas göra en person friskare, eller mer
fungerande (än vad den redan är), och inom social support finns just kopplingar mellan socialt
stöd och hälsofrämjande beteenden. Cripteorin, å andra sidan, utmanar funktionalitetsnormen
och ifrågasätter den. Den är ett kraftfullt verktyg för att synliggöra de funktionskontinuum som
Viska och dess användare existerar inom. Mellan dessa två teoretiska utgångspunkter
framkommer en spänning, vilket skapar möjligheter för en mer dynamisk förståelse för vårt
material.

5. Metod
Vår studie har en kritisk etnografisk utgångspunkt. Data har inhämtats genom en netnografisk
undersökning och har sedan analyserats kritiskt-tematiskt. Nedan redogör vi för vår ansats,
datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. Vi redogör även för den förförståelse vi har haft
med oss in i vårt arbete samt de etiska aspekter vi tagit ställning till under arbetets gång.

5.1. En kritisk etnografisk ansats
Som ett led i vår studies kritiska vinkel vilar vår metod på en kritisk etnografisk grund. Kritisk
etnografi bär med sig ett skeptiskt förhållningssätt, med vilket vi kartlägger, bedömer och
analyserar normer, värderingar, idéer och symboler inom en liten gemenskap i en större social
kontext. Materialet angrips via “non-established modes of thinking”, där innovativa och
kreativa metoder används för både datainsamling och analys (Howell, 2013, s. 125). En sådan
metod är att vi valt att undersöka socialt stöd inte bara genom hur det erbjuds av människor till
människor, utan även genom hur det erbjuds av webbsajten till människor. En annan metod är
att vi använt oss av cripteorin, vilket ger oss möjlighet att studera personer i positionen
psykossjuk med en förståelse av dessa som inte enbart begränsade och definierade av sin
psykosposition.
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Den kritiska etnografin uppmanar oss att erkänna vår subjektivitet och partiskhet. Just genom
att tydlig- och medvetandegöra subjektiva åsikter kan fenomenet undersökas för vad det är
bortom åsikterna (Howell, 2013, s. 126–127). Ett sätt att tydliggöra våra åsikter har varit att
formulera den förförståelse vi bär med oss in i studien, samt att hitta strategier för att hantera
denna i vårt arbete. Vi har även arbetat dialektiskt med teori och data så att både det öppna
sinnet och teorin får komma till tals. Detta då undersökningsfältet, med en kritisk etnografisk
ansats, bör närmas med just ett öppet sinne - samtidigt som teorier bör användas för att ge
undersökningen riktning (Howell, 2013, s. 125).

5.2. Netnografisk undersökning
Genom netnografisk undersökning har vår studie haft stora möjligheter att nyansera och
analysera det sociala stöd som erbjuds på Viska. Samtidigt har vi, genom vår
undersökningsmetod, placerat oss mitt i skeendet av fenomenet och därigenom fått tillgång till
dess rena opolerade form. Detta har skapat goda möjligheter för en hög reliabilitet i vår analys.

Netnografi kan [...] förstås som en vetenskaplig metod dels för att förstå och teckna internet som artefakt,
redskap och umgängesyta, dels för att förstå och teckna det sociala och kulturella liv som blomstrar på,
med och i relation till internet (Berg 2015, s. 10).

Interaktion online kan ses som bestående av sociala handlingar, interaktioner och kulturell
kontext (Berg, 2015, s. 39). Internet är mer än bara text och bild, och genom netnografin får vi
möjlighet att studera vårt valda fenomen i dess mångfald.

Vid netnografiska undersökningar behöver förutsättningarna för sociala handlingar (såsom att
erbjuda socialt stöd) inom undersökningsområdet tydliggöras: de möjliga formerna, eller
“rummet” behöver beskrivas. I vårt fall utgörs detta rum av sajten Viska, men även av rummet
forumet - som existerar inom sajten. När förutsättningarna ska tydliggöras ligger fokus på
gränssnitt, visuella element och komposition - vilka skapar en förståelse för de ramar som
strukturerar det erbjudande av socialt stöd som vår studie analyserar. Det är även av vikt att
förstå sajtens relation till omgivande sajter, genom att undersöka intertextuella kvaliteter och
därigenom placera sajten i en kontext (Berg, 2015, s. 108–109). Vi undersökning av Viskas
intertextuella relation till andra sajter har skett i det att vi undersökt de texter som refereras på
Viska, efter att först ha publicerats på andra sidor.

Vissa specifika analysaspekter hör netnografin till. Kommunikation online kan även ha
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transmediala drag, där olika former av media integreras och på så vis blir meningsbärande i
relation till varandra, vilket även innebär att de måste analyseras med denna förståelse. Utöver
detta behöver emojis och andra symboliska uttryck sättas i kontext och tolkas; det är av vikt att
vi som genomför studien frigör oss från de privata betydelser dessa symboler har för oss och
frågar vad de betyder i stunden (Berg, 2015, s. 120–121). Då vi har varit två personer som
genomfört studien har vi kunnat öka möjligheterna till att frigöra oss från privata betydelser
genom att granska varandras resonemang.

Vidare behöver fler av det netnografiska materialets aspekter än bara de textuella tas i
beaktning, såsom rytm och struktur: Hur snabbt eller regelbundet kommer texter upp på sidan,
eller publiceras svar i forumet? Kommer den senaste eller äldsta texten först? Sker
kommunikation synkront eller asynkront? För att fånga det netnografiska materialets
komplexitet är det även viktigt att visa på materialets motsättningar, genom att åskådliggöra
dess kontraster. En stor del i detta är att blottlägga det outsagda; de tystnader som finns i
materialet (Berg, 2015, s. 121–122). Dessa är mycket viktiga aspekter som vi tagit fasta på vid
vår datainsamling och analys. På grund av detta har vi inte bara fokuserat på material i form av
text utan även material som består av andra kommunikationsstrategier och -former, samt de
textuella och icke-textuella faktorer som bidrar till att bygga upp de sociala handlingarna.
5.2.1. Urval och genomförande
Vi har i avsnitt 1.1. motiverat varför vi valt att undersöka sajten Viska, till detta kan tilläggas
att då vi valt att rikta in oss på Viska innebär det att resultatet inte är generaliserbart för alla
sajter och alla personer som innehar positionen psykossjuk. Ruth (1991, s. 280) menar att det
viktigaste med urvalet är att det leder till data med tillräckligt många representerade kvaliteter,
vilket vi valt att ta fasta på genom att undersöka Viska utifrån flera av dess olika nivåer (sidor,
kontext, forum, text, form, m.m.). Vi har genomfört vår netnografiska undersökning av sajtens
olika sidor generellt till dess att vi upplevt att vi nått en mättnad i materialet, och undersökning
av forumet specifikt genom att gå igenom valda trådar en månad tillbaka bland inläggen för att
på så vis få ett någorlunda djup i den data vi ackumulerat.

Till hjälp i vår insamling har vi använt oss av ett netnografiskt undersökningsprotokoll (se
Bilaga 2). Protokollet har fungerat stöttande men utrymme har funnits för att göra avsteg från
dess frågor i de fall intressant data har stått att finna utanför protokollets ramar. Protokollet har
strukturerats dels genom frågor som rör sajten Viskas uppbyggnad och struktur, dels genom
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frågor som rör aktörerna på Viska (vilka de är, vilket utrymme de får och vilket socialt stöd de
erbjuder), dels genom en tematisk uppdelning av dimensioner av social support där det funnits
möjligheter att exemplifiera de olika dimensionerna. Forumet har haft en framträdande roll i
undersökningsprotokollet, och under undersökningstiden har det kommit att få ett stort
utrymme i vårt undersökningsprotokoll då vi på denna arena kunnat finna många tydliga
exempel och citat gällande socialt stöd. Ruth (1991, s. 285) lyfter att ett strukturerat
tillvägagångssätt vid datainsamlingen ökar studiens reliabilitet, därför har vi fört anteckningar
kontinuerligt under undersökningstiden och sedan utgått från dessa i analysarbetet. Vid behov
har vi även återvänt till sajten.

Då Viska har ett omfattande forum har vi inte undersökt forumets samtliga trådar, utan istället
valt ut trådar som kan ge en mångfacetterad bild av socialt stöd vid olika samtal och
interaktioner. De urvalskriterier vi först satte upp för de trådar vi ämnat undersöka på forumet
var att (1) tråden ska för oss ha en karaktär av att ha ett socialt stöttande fokus, där det (2) går
att förstå det som att medlemmarna som skrivit inlägg erbjuder socialt stöd; samt att tråden är
(3) kompletterande till de andra trådar som valts ut på så vis att samma huvudämne inte
återkommer i de olika trådarna som analyseras. Efter att vi mött materialet insåg vi dock att
dessa kriterier behövde omformuleras för att få en bredare och mer kritisk ingång till vad socialt
stöd kan innebära. Konkret har detta inneburit att vi även tagit med trådar där socialt stöd
uteblivit eller där vi kunnat identifiera ett slags anti-stöd, samt att vi haft ett bredare grepp kring
vilka interaktioner och funktioner som kan anses vara socialt stöttande. Därigenom har vi
utmanat både oss själva och social support-konceptet i vad socialt stöd kan innebära.

På Viska finns 26 subfora (se Bilaga 5), efter en inventering av dessa valde vi ut forumen
“Allmänt” samt “Psykossjukdomar och psykoser”. “Allmänt” är det subforum som finns överst
på Viskas lista över subfora, vilket gör den mest lättillgänglig för webbsurfare och medlemmar,
den har även en titel som tyder på möjligheter att starta trådar kring både högt och lågt, vilket
skapar goda möjligheter för att få en bredd i datamaterialet. “Psykossjukdomar och psykoser”
finns längre ner i Viskas lista över subfora, men har fördelen att det är det mest allmänt hållna
subforum som specifikt riktar in sig på psykoser. Genom att välja dessa subfora har vi fått
möjligheten att undersöka hur medlemmar på Viska erbjuder socialt stöd både i en mer allmän
kontext och i ett sammanhang som tydligt koncentrerar sig kring psykoser.

I dessa två subfora har vi sedan valt att närmare undersöka de tre icke-fastnålade trådar som
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vid datainsamlingstillfället legat överst på subforumets lista över trådar, då detta indikerat att
de trådarna är de senast aktiva. I subforumet “Allmän diskussion” finns många olika trådar som
tangerar dagen och vad användarna ägnat sig åt, vilket har gjort att vi där valt att gå förbi vissa
trådar då vårt tredje kriterium för trådval inte ansetts uppfyllt vid en strikt hierarkisk
urvalsprocess. I dessa fall har vi valt att undersöka närmast underliggande tråd som uppfyller
våra kriterier.

För att få en uppfattning kring hur pass många medlemmar som är inloggade och hur många
medlemmar som samtidigt aktivt deltar i Viskas medlemsfunktioner, har vi under sju tillfällen,
vid varierande tider på dygnet, läst av webbsajtens statistik kring antalet medlemmar och
inloggade för att sedan undersöka aktiviteten på sajten. Genom att läsa av statistiken under
olika veckodagar och dygnstider har vi hoppats få en mer rättvisande bild av hur aktiviteten på
Viska kan se ut.

Vi har kartlagt de nyhetsinlägg som förekommer på Viska genom att vid sju olika dagar
undersöka vilka artiklar det är som syns på webbsajtens startsida, var de kommer ifrån, samt
vilken kategori de sorteras in under enligt Viskas katalogiseringssystem. Även i detta fall har
syftet varit att undersöka hur materialet skiftar över tid och olika veckodagar för att få en mer
rättvisande bild av sajtens aktivitet. Det har funnits en svårighet i att bedöma mängden material
som kan räknas till nyhetsinläggen, då Viska inte har något arkiv eller någon specifik del av
sajten avsatt för dessa. Vi har därför främst fokuserat på en kvalitativ bedömning av hur pass
tillgängligt materialet är; för att undersöka detta har Viskas katalogiseringssystem fyllt en
viktig funktion.

Mellan oss (vi som genomför datainsamlingen och -analysen), och de som är föremål för
studien råder inte nödvändigtvis en samstämmighet i hur vi betraktar världen och det som finns
i den; därigenom finns ett intersubjektivitetsproblem som kan påverka studiens reliabilitet
(Ruth, 1991., s. 284). Det som en person som erbjuder socialt stöd uppfattar som just socialt
stöd kan vi uppfatta tvärtom och vice versa. Det som en person i positionen psykossjuk
uppfattar som emotionellt stöd, kan vi tolka som informativt; det som den uppfattar som
stärkande kan vi tolka som nedbrytande. Med den kritiska ansatsen belyser vi dock socialt stöd
från flera infallsvinklar, vilket innebär att vi tar med flera olika perspektiv i vår analys och
därigenom till viss del förekommer intersubjektivitetsproblematiken.
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5.3. Kritisk-tematisk analys
I enlighet med den kritiska etnografin har vi genomfört en kritisk analys, vilken vi strukturerat
genom att använda oss av tema. Tematiken har byggt på social support-dimensionerna
(emotionellt, informativt och instrumentellt stöd), vilka den insamlade datan sedan analyserats
utifrån.

Med den kritiska etnografin har analysen skett genom en kombination av att närma sig
datamaterialet med ett öppet sinne, och från ett teoretiskt perspektiv. Teorin ger på så vis
undersökningen riktning, samtidigt som analysprocessen varken begränsas eller smalnas av.
Till en början, efter att ha läst igenom vårt undersökningsprotokoll, har initiala teman valts
fram utifrån vilken typ av stöd som tillgängliggjorts, därefter har detta strukturerats för vidare
analys genom de kategorier vi kunnat skönja kring hur detta stöd erbjuds. Våra initiala teman
har på så vis kommit i dialog med kategorier för hur detta stöd erbjuds.
Analysprocessen har följt vissa steg, så som att vi har använt oss av analyssteg10 baserade på
Clarke & Brauns (2006:87) tabell. Analysstegen har främst fungerat som ett stöd i att få en så
strukturerad analys som möjligt; de har även fyllt en funktion i att öka reliabiliteten, då vi båda
har haft samma tillvägagångssätt och kunnat stämma av vår analys under arbetets gång.
Samtidigt har vår process varit dynamisk i den mån att vi exempelvis frångått analyssteget att
generera initiala koder, då vi genom hög kännedom om materialet och med förformulerade
teman (baserade på social support-dimensioner) kunnat upptäcka ytterligare kategorier som
direkt kunnat integreras i vår analys. Anledningen till vårt dynamiska förhållningssätt är att
analysprocessen, enligt både Braun & Clarke (2006, s. 86) och Ruth (1991, s. 280), är ständigt
pågående och ursprungsmaterialet behöver återbesökas regelbundet under arbetets gång.

5.4. Vår förförståelse
Utifrån den kritiska etnografin är det av vikt att medvetandegöra sin egen förförståelse vid
genomförandet av en studie, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna utföra studien
bortom egna åsikter (Howell, 2013, s. 126–127). Detta avsnitt ämnar tydliggöra vilken
förförståelse vi bär med oss av psykos och psykisk ohälsa.

10

Vi har skapat en tabell för dessa, se Bilaga 3.
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Vi som har genomfört studien pendlar mellan att röra oss i priviligierade miljöer och ickeprivilegierade diton. Vi har bland annat båda erfarenheter av att i arbetssituationer komma i
kontakt med personer i positionen psykossjuk, vilket kan innebära kunskaper och förståelse för
vad det kan innebära att ha/vara/bära psykossjukdom - men även fördomar om positionen.
Särskilt då de vi kommit i kontakt med kanske varit några av de mest hjälpbehövande. Vidare
har vi, i vår vardag och närmiljö, erfarenheter av psykisk ohälsa; vilket kan bidra till en
förståelse för, men också förutfattade meningar kring, vad det innebär att ha en psykisk
funktion som avviker från normen. Utöver detta har vi tillskansat oss kunskaper inom det
psykiatriska området; vilket kan medföra att vi arbetar upprätthållande inom det medicinska
paradigmet, men också ge oss större möjlighet att kritisera det.

Vi bär alla med oss fördomar, vi har hanterat dessa genom att eftersträva en så pass stor insikt
och förståelse kring både personer i positionen psykossjuk och deras livsvillkor, samt vad det
innebär att erbjuda, och ta emot, socialt stöd. Denna insikt och förståelse har vi försökt uppnå
genom en extensiv läsning av litteratur som behandlar dessa ämnen. Vi har även, under studiens
gång, fört en tydligt kritisk dialog med varandra och kontinuerligt fått respons på vår text
genom löpande seminarier med våra studiekamrater under uppsatstidens gång. Om än det inte
explicit syns i texten, är vår övertygelse och förhoppning att dessa dialoger vi fört har ökat
analysens (och därigenom studiens) kvalitet.

5.5. Etiska överväganden
Genom att vi porträtterar Viska och de personer som är aktiva där, påverkar vi hur dessa kan
uppfattas. På grund av detta strävar vi efter att göra detta porträtt så pass nyanserat som möjligt,
genom att tydliggöra de ställningstaganden och värderingar som framkommit under processen
på så vis att den som tar del av undersökningen aktivt kan förhålla sig till dessa, samt genom
att konsekvent tillämpa kritisk metod och låta oss guidas av kritisk teori.

Vid netnografiska studier bör alltid en bedömning av studiens nytta kontrasteras mot en
bedömning av studiens potentiella risk att åsamka informanterna skada (Association of Internet
Researchers (AOIR), 2012, s. 4). De medlemmar som skriver på sajten och i forumet har alla
användarnamn, vilket medför att de redan erhåller ett visst mått av anonymitet. Det krävs
dessutom medlemskap på sidan för att kunna gå in på medlemmars profiler, vilket innebär
ytterligare ett steg innan en utomstående kan få tillgång till personlig information om
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medlemmarna. För att förstärka detta innehåller redovisningen av studien inte några
användarnamn. Vi har även valt att inte direkt citera inlägg och konversationer i sin helhet i de
fall vi uppfattat dessa som att de kan spegla en enskild medlem negativt och påverka dennes
relation med andra medlemmar på sajten. Allt material som används i studien är redan publikt
tillgängligt; inget medlemskap behövs för att läsa de sidor och forumtrådar som har studerats.

En del av vår undersökning har bestått i att läsa och analysera forumtrådar. Vid onlineforskning måste, i enlighet med AOIR:s riktlinjer (2012, s. 6–7), hänsyn tas till forummedlemmarnas uppfattningar om forumets offentlighet. I det forum vi studerat har vi, vid en
initial genomgång av Viskas forumtrådar, noterat att läkares, skötares och forskares har
diskuterats med antagandet om att det inte endast är personer som innehar positionen
psykossjuk som vistas på forumet. Det har inte heller gått att uppfatta några negativa attityder
gentemot forskning eller ökad medvetenhet om forumet och sajten Viska, snarare har
professionellas närvaro setts som given. Viska (u.å.d) framhäver, i linje med detta, att sajten
ska kunna fungera som en kunskapskälla för professionella och intresserade.

I och med att undersökningen genomförs utan att meddela sajt-ägaren eller medlemmarna
kommer informations- och samtyckeskravet inte att uppfyllas. Enligt AOIR (2002) är dock
informerat samtycke inte lika angeläget om materialet som studeras redan är publikt:
[T]he greater the acknowledged publicity of the venue, the less obligation there may be to protect individual
privacy, confidentiality, right to informed consent, etc. (AOIR, 2002, s. 5).

För att inte i onödan exponera individer som befinner sig i en utsatt situation, vad än den
situationen må vara, har vi i vår studie uteslutit material som vi uppfattar som direkt
osammanhängande. En reflektion har även gjorts kring ålder, på så vis att inga individer som
explicit säger sig vara under 18 år kommer att ingå i studien. Enligt Vetenskapsrådet (201602-05), bör studier inte innefatta barn om det istället kan ske på annan väg. För vår studie
innebär detta att vi inte behöver studera minderåriga för att besvara våra frågeställningar. Vi
kan inte veta säkert att ingen minderårig skriver på Viska, men utifrån en bedömning av
medlemmarnas profilbilder är det rimligt att tro att de flesta av alla medlemmar är över 18 år.

Med dessa etiska överväganden, beslut och ställningstaganden anser vi att vi föregår mycket
av det som skulle kunna åsamka de vi studerat skada, eller utsätta dem för någon form av risk.
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6. Resultat och analys
Våra resultat och analyser redovisas genom en disposition där vi genom olika infallsvinklar
analyserar det sociala stöd vi funnit på Viska. Den inledande vinkeln belyser socialt stöd genom
en redogörelse och analys av hur rummen Viska och forumet ser ut, samt vilka funktioner och
vilket socialt stöd som där finns tillgängligt. Därefter analyseras socialt stöd genom de aktörer
som verkar på Viska; detta följs av en vinkel där det sociala stödet belyses genom att analysera
hur det sociala stödet erbjuds. Avsnittet avrundas genom en avslutande analys av våra
sammantagna fynd.

6.1. Rummet Viska
Det första som möter en besökare på Viska är
en sajt-sida som heter “Hem”, vilken vi i
fortsättningen kommer att referera till som
(Viskas) förstasida11. På förstasidan visas
besökaren först ett fastnålat inlägg med titeln
“Inte så sjuk som du tror...”, där statistik över
psykosrelaterad

sjukhusvistelse

redovisas.

Detta fastnålade inlägg kan ses som en
nyansering av personer i positionen psykossjuk
och emotionellt bidra till att för personerna i
positionen skapa en känsla av att vara mer än
“bara sjuk” och i behov av vård.

Under det fastnålade inlägget finns en lista över de tjugo senaste forumposterna, samt en chatt
som kallas “Skriklådan”. Näst i följd visas nyhetsartiklar, vilka ändras varje dag. Förstasidans
funktioner kommer att beskrivas utförligare längre ner, och då i relation till de aktörer vi
identifierat på Viska.

Sajten har en blå header med text i vit comic sans, den är märkt med utmärkelsen för god
socialpsykiatri 2008, och pryds av en slags maskot i form av en vitskäggig person i toppig hatt
och pipa som håller i ett gevär. Viskas underrubrik lyder “om schizofreni”; i Viskas header står

11

I bilaga 4 finns möjlighet att få en tydligare översikt av Viskas förstasida, i form av skärmdumpar.
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slagord som lyder: “Kunskap minskar psykossymptom och psykoser / Bli friskare bli
Viskare!”. Redan här kan skönjas ett slags socialt stöd i det att sajtbesökaren möts av en
försäkran kring att det finns lindring att få; psykossymtom och psykoser kan minska.
Layouten kan tolkas som “amatörmässig” och signalera att det inte är någon professionell aktör
som ligger bakom sajten, vilket i förlängningen kan skapa en lägre tröskel för att vara aktiv på
Viska. Det kan även skapa en känsla av gemenskap eller att tillhöra en subkultur i och med den
lite egna framtoningen. En annan viktig aspekt av Viskas framtoning är dess maskot. Viskas
maskot kan också sägas erbjuda ett slags stöd i det att hen blir till någon form av karikatyr av
“psykon” och därigenom kan fungera distanserande. Den behöver dock inte stå för detta, en
annan tolkning kan vara att maskoten mest bara är en “skön gubbe”, någon som bidrar till att
ytterligare skapa en avslappnad framtoning.

Från huvudmenyn finns möjlighet att klicka sig vidare till olika sidor inom sajten: Hem; Forum;
Sök; Bli medlem; Självhjälp; Nya läkemedel; Om schizofreni; Självtester; Månadsbrev; samt
Galleri. Varje sidlänk i huvudmenyn har sub-länkar, vilket gör att det kan uppfattas som snårigt
att orientera sig bland de olika sidorna och sub-sidorna. Det finns förvisso en sajtkarta till hjälp
för detta, men sajtkartan är svår att överblicka då Viska är en sajt som rymmer många sidor.
Vissa av sidorna utgörs till stor del av inlägg som postats som nyheter på förstasidan,
exempelvis “Nya läkemedel” och “Självhjälp”, medan de sidor som inte har inlägg, eller text
som sitt primära fokus (exempelvis “Galleri” och “Självtester”) har en mer självständig
funktion på sajten. “Bli medlem”, “Självhjälp” och “Självtester”, har ett tydligt tilltal som riktar
sig direkt mot sajtbesökaren och därigenom öppnar upp för interaktion. Just sidan “Självhjälp”
signalerar dessutom att här finns stöd och hjälp att få. “Självtester” meddelar i sin tur att det
finns instrumentellt stöd att få, exempelvis för den som är osäker på sina symtom.

Utöver vad som finns i header, löptext och huvudmeny, så har Viska även en sidomeny. På
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förstasidan finns där möjlighet för medlemmar att logga in på sidan. Där finns även bland annat
en länk till Viskas självhjälpsbok Upp till kamp!, samt senast publicerade kommentarer (på
nyheter) från medlemmar. Att medlemmarnas interaktion med och på sajten syns tydligt över
hela förstasidan, genom Skriklådan, senaste forumpostningar och senaste kommentarer, är
ytterligare en faktor som öppnar upp för sajtbesökare att göra sig delaktiga. Det kan sägas skapa
en slags välkomnande atmosfär, samtidigt som det blir lätt för nya besökare att få en
uppfattning om hur samtal och annan interaktion sker på sajten.

Viskas layout bidrar i hög grad till att skapa en slags gemenskapskänsla. Fokus ligger kring
psykos och stöd i psykos, vilket kan ses som en tydlig peer support-aspekt (Helgeson &
Gottlieb, 2000, s. 225); en fingervisning om att icke-professionella med liknande erfarenheter
finns tillgängliga för att ge socialt stöd till personer i positionen psykossjuk. Genom att psykos
betonas på Viska kan därigenom även stigmat kring psykos och psykossjukdom minska. Den
validering som kan erbjudas av andra personer i en liknande situation, genom peer support,
kan, enligt social support-konceptet (ibid.), minska stigma hos individen och normalisera
erfarenheten av psykos.

Även om sajtens layout verkar normaliserande genom att framhäva att personer i positionen
psykossjuk inte är så sjuka som en kan tro, så skvallrar dock sajtens motto om att det finns ett
tydligt förhållande till den rådande funktionalitetsnormen i det att sajten hävdar att deltagande
i sidan gör en friskare. Antagandet om att människor vill bli friskare kan bottna i det att många
i positionen psykossjuk upplever att de faktiskt förlorat mycket på grund av psykotiska episoder
(McCarthy-Jones et. al., 2013). Det kan även bottna i ett antagande om att ett
funktionsfullkomligt psyke är eftersträvansvärt, vilket går på tvären mot en mer cripteoretisk
förståelse av vad det innebär att inte vara funktionsfullkomlig (McRuer, 2006, s. 40). Med det
senare resonemanget som grund, blir Viskas uppmaning till att bli friskare ett upprätthållande
av, den av cripteorin benämnda (ibid.), binära relationen mellan funktionsfullkomlig och
funktionshindrad.

Viska visar, med sina sidor och sub-sidor, upp att det finns mycket material på sidan. Mycket
av materialet (exempelvis självhjälpsbok och nyhetsartiklar) pekar dessutom på att möjligheten
till informativt stöd, vilket innefattar just bland annat rådgivning, guidning och användbar
information (Heaney & Israel, 2008, s. 190), är stor. Det myckna materialet medför dock, enligt
vad tidigare forskning (Schrank et al., 2010) funnit kring personer i positionen psykossjuks
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användning av internet, en risk för att användarna kan uppleva att de kan ha svårt att ta in all
information, samt att det kan provocera fram symtom.
6.1.1. Externa sajter
De externa sajter som ansluts till Viska genom länkar är framträdande i rummet Viska. Admin
refererar i hög grad till externa sajter då hen postar nyheter; sajten Viska, refererar och länkar
i stor utsträckning till externa sajter genom exempelvis länksamlingar (där admin inte står med
som postare). Under vår undersökningsperiod fann vi flertalet externa sajter bland nyheterna
på Viskas förstasida, dessa kan sorteras enligt följande:

Nyhetssajter

Dagspress

Tidskrifter

Nyheter24
Focus Taiwan
P4 Skaraborg

Uppsala Nya Tidning
Karlskoga Tidning

Amer J Psych
Healio
Dagens Samhälle

Offentlig verksamhet

Streamingtjänster

Brukarorganisationer

Karolinska institutet
PsykosR

YouTube

Schizofreniförbundet
RSMH-bloggen
schizophreniaforum.org

Det är alltså en stor spännvidd på vilka som länkas till i nyhetsartiklar på Viska; allt från
forskningsartiklar och dagstidningar till blogginlägg och YouTube-klipp. Nyheter från externa
sajter finns lätt tillgängliga på förstasidan några ”scroll” ner. Nyheterna uppdateras dagligen,
men många nyheter blir kvar under längre tid. Vissa sajter har därför fått förstasideutrymme
under flera dagar.

Vissa externa sajter förekommer dessutom mer frekvent; en stor andel av sajterna i tabellen
ovan kan klassas som nyhetsrapportörer, och det är många av dessa, men även vissa tidskrifter,
som återkommande får olika texter refererade. Nyheterna sorteras genom olika kategorier;
under vår undersökning var kategorierna “Nya läkemedel”, “Våld” och “Självhjälp” några av
de mer vanligt förekommande, men det har inte gått att tydligt urskönja några specifika
kategorier som förhärskande. Detta tyder på att det inte finns en självklar riktning eller norm
kring vilka externa ämnen som får möjlighet att ta plats på sajten.
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För den som vill hitta fler texter i en viss kategori, finns en länk till kategorin fäst vid nyheten.
Om det däremot inte finns någon nyhet på förstasidan som tillhör den kategori som är av
intresse behöver kategorin återfinnas bland Viskas sidor. Vissa av kategorierna, såsom
“Självhjälp”, “Nya läkemedel” och “Motverka ångest” är lättfunna, exempelvis kan de finnas
länkade i huvudmenyn eller i en underkategori till huvudmenyn, vilket gör att de externa sajter
som sorteras in under en sådan kategori enkelt kan bli lästa även då inlägget inte är nytt och
placerat på förstasidan. Andra kategorier, såsom “Stigma”, “Debatt” och “Våld”, är mer
svårfunna och behöver nås via sajtkartan (en lång lista av länkar till Viskas samtliga vrår - samt
till flertalet externa sajter) eller sökfunktionen.

Att vissa kategorier är svårare att hitta medför att nyheter som faller under dessa inte har samma
tillgänglighetsfaktor. De riskerar därmed att bli mindre lästa efter det att de inte längre är
aktuella på förstasidan. Detta kan tolkas som att vissa kategorier lyfts fram mer på grund av att
de anses vara viktiga. Exempelvis har tidigare forskning (Villani & Kovess-Masfety, 2017)
visat på att personer i positionen psykossjuk främst använder internet för att få hälsorelaterad
information. Tidigare forskning (Schrank et al., 2010) visar även på att personer i positionen
psykossjuk främst söker information om läkemedel och dess biverkningar i hälsorelaterade
sökningar. Med detta i åtanke ligger kategorierna “Nya läkemedel” och “Självhjälp” närmare
hälsa och mediciner än vad “Debatt eller “Våld” gör. Det kan även vara så att det finns ett så
stort material på Viska att det är svårt att lyfta fram allt på ett lika tillgängligt vis. Kanske kan
det dessutom röra sig om bägge dessa faktorer, vilka påverkar varandra så att de mest angelägna
ämnena väljs ut till en mer central position då utrymme inte finns för att ge alla denna.

De sajter som genom nyheter finns länkade till på Viska kan förstås som tillhörande normativ
media, då de externa sajter som identifierats är väletablerade och rapporterar sina fynd i linje
med majoriteten av övriga media. Att normativa media uteslutande används för
nyhetsförmedling kan förstås som en legitimitetsskapande praktik, men även som en
positionering där valda sajter tilltalar en bred publik. Den normativa positioneringen och
strävan efter att nå legitimitet kommer med den naturliga följdfrågan: i relation till vad? Här
kan, den i förra avsnittet nämnda, kopplingen till funktionsfullkomligheten återigen skönjas.
Genom att koppla sig till normativa media ansluter sig Viska återigen till de normativa
aspekterna av funktionsfullkomligheten. För vad kan ickenormativ media vara? Självklart kan
sidor med dåligt underbyggd information och falska påståenden utgöra ickenormativ media;
men sidor med radikala perspektiv, exempelvis radikala perspektiv på psykoser, kan även de
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sägas tillhöra icke-normativa media.

Handlar detta då om att närma sig funktionsfullkomligheten och det normativa varandet
generellt, eller handlar det snarare om att förhålla sig till funktionsfullkomligheten på så vis att
den ifrågasätts och breddas - att binäriteten mellan funktionsfullkomlig och psykossjuk
frångås? I sin normativa nyhetslänkning, kan sajten sägas visa upp att även personer i
positionen psykossjuk är normativa i sin nyhetskonsumtion; bilden av den psyksjuke paranoide
galningen utmanas genom ett normativt och sansat nyhetsflöde. Genom att performativt “agera
ut” en lugn och sansad, eller rationell psykossjuk roll, visar personer i positionen psykossjuk
(och sajten) på hur det går att, i linje med den cripteoretiska förståelsen (McRuer, 2006, s. 9),
agera enligt en funktionsfullkomlig norm. När detta dessutom sker inom en psykoscentrerad
arena - där själva platsen konnoterar allt och alla som vistas där med psykos - och den sansade
psykosrollen inte ageras med ett uttalat funktionsfullkomligt mål (utan snarare med en tydlig
psykosstämpel), framträder, i likhet med crip (ibid., s. 41), en breddning och omformulering
av psykospositionen. Bejakandet av funktionsfullkomligheten som mål och mening uteblir.

6.2. Rummet forumet
Viskas forum har en annan layout än resten av sidan; här finns varken sido-eller huvudmeny,
utan endast header och löptext. Genom att ändra layouten märks forumet distinkt ut som ett
annat rum än sajten i sin helhet. När delar av sajtens layout, som kan distrahera, tas bort skapas
dessutom extra utrymme och incitament för forumaktiviteten.
Viskas forum består av 26 olika subfora12, vilka står listade med namn, en kort beskrivning av
ämnet, antal postningar och när senaste aktivitet inom subforumet ägde rum. Längst ner, efter
listan med subfora, redovisas siffror kring antal inloggade och gäster. I ett subforum listas olika
trådar inom det ämne subforumet behandlar, vissa trådar har dock ämnen som faller utanför
subforumets område. Möjlighet finns att i en länktråd precis under headern klicka sig tillbaka
till subforumet eller forumet.

Trådarna visas i nedstigande ordning från den senast aktiva. Vissa trådar är fastnålade under
“Anslag” och visas då alltid överst på sidan oavsett aktivitet. Inläggen i trådarna visas med det
äldsta inlägget först. Vissa trådar uppvisar ingen nylig aktivitet, medan andra trådar kan ha

12

Se Bilaga 5 för en översikt av Viskas subfora.
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flera inlägg under bara den senaste timmen. Alla medlemmar kan skapa nya trådar.

En översiktlig tematisk indelning av de subfora som finns på Viska kan se ut enligt följande:

Typ av fora

Beskrivning

Direkt psykos-relaterade subfora

Behandlar ämnen som direkt kan kopplas till
psykos och psykisk ohälsa.

Subfora för allmänna ämnen

Behandlar mat, kultur, hälsa, gnäll, m.m.

Subfora om kontakter med omvärlden Behandlar myndigheter, arbete, sjukvård, m.fl.
Subfora om relationer

Behandlar vänskap, kärlek, familj osv.

Subfora för personer
utan psykosposition

För gäster, anhöriga och uppsatsskribenter, m.fl.

I indelningen av Viskas subfora syns att det finns möjlighet att erbjuda och få stöd inom en rad
olika ämnen. Oavsett om det handlar om stöd specifikt kopplat till psykos, eller stöd i form av
arbetssvårigheter eller bristande matinspiration så går det troligtvis att hitta ett passande
subforum. Forumet som just rum utgör en tydlig arena för peer support, i det att det möjliggör
för medlemmar med erfarenhet av psykos att mötas och utbyta erfarenheter och dela med sig
av sina känslor (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 225), men även för ett stöd som är bredare och
mer generellt än det som bara fokuserar på psykos och dess bieffekter. Här kan medlemmar
mötas och interagera kring psykos, men också kring livet i största allmänhet.

Crip är inte intresserad av att upplösa crip (McRuer, 2006, s. 41), och Viskas forum framstår
inte som att det är intresserat av att upplösa psykospositionen. Snarare bejakar Viska personer
i positionen psykos på ett sådant vis att det i forumet framträder en separatistisk dimension.
Viskas forum har en stor spännvidd – allt från dagens lunch till självmordstankar. Många av
de subfora som organiserar dessa ämnen kan tyckas välkomnande även för de utan
psykosposition, men genom att dessa individer tydligt hänvisas till subfora märkta med deras
funktion, eller position, skapas en förståelse där resterande allmängiltiga och psykosspecifika
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subfora framstår som främst (om inte uteslutande) till för personer i positionen psykossjuk.

Det är inte alltid anhöriga och andra delar av en individs nätverk har möjlighet att ge ett bra
stöd till en person som befinner sig i en svår position (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 224–225),
vilket psykospositionen kan utgöra. Då Viska skapar detta mer eller mindre separatistiska rum,
genom sina subfora, kan möjligheter skapas, för personer i positioner som liknar den andres,
att stötta med den förståelse som kommer från delade erfarenheter. De som är aktiva i forumet
kan, i den mer renodlade psykospositions-gemenskapen, lära sig att deras reaktioner är normala
och lämpliga, där deras anhöriga kan ha antytt annat. Medlemmarna kan få förståelse och känna
tillhörighet, vilket i mångt och mycket överensstämmer med peer support-tanken (ibid., s. 225).

Att andra användare, som inte innehar positionen, ändå kan delta är inte uteslutet; genom den
psykospositions-centrerade atmosfär som skapas hamnar dock inte dessa i fokus. Då materialet
på forumet är öppet för alla skapas även en möjlighet för personer, som inte är i positionen
psykossjuk, att ta del av personer i positionen psykossjuks tankar och upplevelser. Detta kan
generera större förståelse för psykossjukdom och de som tillskrivits den.

6.3. Aktörer
I vår undersökning av Viska har vi kunnat urskilja ett flertal aktörer som erbjuder socialt stöd.
Utöver dessa är det även av värde att nämna att vi kunnat urskilja en stor grupp passiva personer
som av Viska benämns som gäster. Dessa gäster är oftast större i antal bland besökande på
sidan än antalet medlemmar, de kan inte posta inlägg eller skriva kommentarer - men visar på
att även om det stundtals är få medlemmar som är aktiva så är andelen tysta iakttagare stor13.
Anledningen till att inte fler väljer att bli medlem kan tänkas vara att de inte identifierar sig
med målgruppen, eller för att det upplevs som en tröskel och rädsla för att bli mindre anonym.
Det kan även vara så att de nöjer sig med att ta del av innehållet på Viska utan att själva vara
medlemmar.
6.3.1. Sajten Viska
Mycket av Viskas funktioner och vad dessa genererar i relation till socialt stöd och positionen
psykossjuk har redan beskrivits och analyserats i avsnitt 6.1.-6.2. Vi finner det dock relevant

13

Antalet inloggade medlemmar vid avläsningstillfällena har varierat mellan 3–7 stycken, och antalet gäster online har
varierat mellan 18–33 stycken (bland dessa räknas även vi som genomfört studien in).
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att även lyfta och analysera själva sajten som en aktör som erbjuder socialt stöd. Då admins
aktörskap inte alltid är transparent finns möjligheter för att just tillskriva sajten i sig ett
aktörskap. När admin exempelvis uttryckligen skrivit i en forumtråd att hen ska jobba på ett
kapitel till Viskas självhjälpsbok går det att anta att admin är författaren, men i själva
självhjälpsboken framkommer inget författarnamn. Här framstår snarare sajten Viska i sig som
aktör; som att det är sajten som skapat boken.

Sajtens layout kan även den sägas tillhöra sajtens aktörskap. Genom det vis sajten visar upp sig
på erbjuder den socialt stöd, samtidigt som den också genererar strukturer och normer kring
vilka delar av det sociala stödet som behöver framhävas mer eller mindre. Med tanken om att
sajten utgörs av ett, eller flera, rum framstår sajten som själva den arena som det sociala stödet
kan utspela sig på. Genom detta blir sajtens aktörskap ytterst instrumentellt i sitt sociala stöd,
på så vis att den erbjuder en tjänst där personer i positionen psykossjuk kan erbjudas socialt
stöd (Heaney & Israel, 2008, s. 190). Samtidigt får sajten dubbla roller - den kan förstås både
som en aktör som erbjuder socialt stöd, men den kan även förstås som ett medel varmed admin
erbjuder socialt stöd.

Även om admin är ytterst ansvarig för sajten och den som har makt att stänga av och på den,
så kan inte sajten Viska enbart sägas vara ett instrumentellt stöd erbjudet av admin. Då sajten
existerat under 16 år och till stor del består av vad medlemmar skapat och externa sajter bidragit
med är sajten inte endast en produkt av admin; den är ett lapptäcke att funktioner och röster
och har i det en slags egen inneboende essens. Admin föder även denna tanke om ett sajtens
aktörskap i och med att det ofta framstår som att sajten agerar autonomt. I det att sajten även
har sitt säregna utseende, sin maskot och alla sina medlemmar som hjälper till att forma Viska
är det inte självklart att likställa Viska med admin; Viska är ett fenomen, och en aktör, i sig.

Det stöd sajten erbjuder går att ses som informativt, instrumentellt och emotionellt; beroende
på dess olika funktioner. Genom sin grundläggande existens erbjuder sajten en tjänst, ett
instrumentellt stöd, för att komma åt andra former av socialt stöd. Sajten erbjuder även
instrumentellt stöd i det att den innefattar flera mindre tjänster, såsom självtester och
länksamlingar. Genom den informationsmängd sajten rymmer (med självhjälpsbok och inlägg
från admin och medlemmar) erbjuder den informativt stöd (Heaney & Israel, 2008, s. 190). Då
sajten, genom Skriklådan skapar möjlighet för interaktion och avreagering; genom forumet
skapar möjlighet för att synas och interagera; och då den på många vis normaliserar, och
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därmed validerar, psykos och psykospositionen, erbjuder den ett emotionellt stöd (Langford et
al., 1997, s. 95; Heaney & Israel, 2008, s. 190). Med detta blir Viska en aktör som ger ett
omfattande socialt stöd som täcker flera dimensioner.
6.3.2. Admin
Viskas administratör, admin, gör inlägg i forumet och kommentarstrådarna så som andra
medlemmar på Viska också gör. Admin är även ansvarig för sajten och den enda aktören som
lägger upp nya inlägg på sidorna utanför forumet, kommentarsfält, galleriet och Skriklådan.
Även om ett inlägg är skriven av någon annan, så är det fortfarande admin som lägger upp det
och därigenom har en slags redaktörsliknande position. Genom denna position har admin även
möjlighet att välja vilka externa sajter som ska ges utrymme på Viska. Admins aktörskap är
dock inte alltid helt transparent. De inlägg som admin postar, exempelvis bland nyheter, är
märkta med att det är admin som postat dem, men märkningen är diskret och textens författare
framstår snarare som den externa aktör vars länk förekommer i texten.

Admin tillför sajten stora mängder information, men redigerar även den information som finns
på sajten och erbjuds av medlemmarna. Därigenom utgörs det stöd admin erbjuder främst av
råd, information och tips; med social support-termer erbjuder admin alltså informativt stöd
(Heaney & Israel, 2008, s. 190). I det stöd admin ger, har vi under vår undersökningsperiod
noterat att hen inte betonar eller bejakar sin egen psykosposition (vilken vi är varse om endast
genom sajtens informationsblad). Avsaknaden av aktiv positionering kan ses på flera olika sätt.
En infallsvinkel skulle kunna vara att detta är en strategi där admin markerar sin särart. Då
admin inte lyfter fram sin egna psykosposition kan detta uppfattas som att positionen inte är
nog eftersträvansvärd, utan att det istället är mer värdefullt att ses som mer funktionsfullkomlig.
När admin intar en mer psykoslös position kan hen, i relation till att hen är den som har kontroll
över arenan Viska, sägas framstå som en slags skötare mer än som en person i en
psykosposition, vilka de andra medlemmarna då blir.

Med ovannämnda infallsvinkel går det att se en normativt förstärkande bild av
psykospositionen som mindre värd; vilket är en praktik som cripteorin påtalar (McRuer, 2006,
s. 35–37). Samtidigt visar admins icke-benämnande av sin position också på ett slags aktivt
förhållningssätt till psykospoitionen, vilket borgar för en infallsvinkel där funktion ses som
flytande snarare än statisk och hierarkisk. Admin kan välja att lägga ifrån sig sin psykosposition
i sin aktiva kommunikation inom medlemsfunktionerna; medan hen starkt betonar den genom
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att vara den som byggt upp och utövar redaktörskap för sajten Viska (som har ett tydligt uttalat
psykosfokus). Admin betonar även denna position genom att ”outa” sig själv som positionerad
i psykossjukdom i Viskas informationsblad.

Admins rollväxlingar blir, i linje med vad som kan sägas om att vara crip (McRuer, 2006, s.
41), ett projekt där psykospositionen utmanas och omformas. För behöver psykospositionen
ständigt basuneras ut för att någon ska anses, eller ha rätt att, inneha den? Och är inte admin
ändå en av de som är mest positionerade i psykospositionen, genom att vara den som står som
psykossjuk-erfaren i informationsbladet? Samtidigt töjer admin denna position genom att just
inneha en administratörspost, och genom att ha drivit en psykosnischad sajt sedan 2001.
Positionen psykossjuk omformuleras, genom detta, performativt till att ha möjlighet att
inrymma mer kompetens och förmågor än vad många tillskriver den.

Utöver att vara administratör så är admin också medlem på Viska. Samtidigt är admin
sajtadministratör, och i sin positionslöshet och avsaknad av transparens nästan att betrakta som
del i sajten mer än en medlem. Admin är alltså en aktör som sitter på flera stolar när hen
erbjuder socialt stöd. Enligt Brissette, Cohen och Seeman (2000, s. 55–56) kan denna mångfald
av sociala roller admin uppvisar öka graden av meningsfullhet, minska psykiskt lidande,
generera positiva känslor och öka hälsofrämjande beteende. På så vis kan admins aktörskap,
då det utspelar sig på flera olika nivåer inom Viska (som administratör och som medlem),
fungera stöttande även för admin själv.

Admin har stor möjlighet att påverka vilket socialt stöd som tillgängliggörs, framförallt genom
att hen, till skillnad från andra medlemmar, kan välja vilket material som ska publiceras och
finnas tillgängligt utanför kometarsfält, forum och Skriklåda. Detta medför att admin får en
slags redaktörsroll. Att admin har denna väldigt övergripande redaktörsroll, men samtidigt inte
själv blir utsatt för granskning, medför att admin har en oerhörd makt samtidigt som avsaknad
av kontroll och ansvarsutkrävning finns. Den polyfoni av medlemsröster som hörs i forum och
chatt kan eventuellt, vid inte alltför hög moderatorkontroll, väga upp detta. Dessutom visar vår
undersökning, av vilken sorts externa sajter som ges utrymme på sajten, att det finns en viss
mångfald även bland externa röster.

Tidigare forskning (Villani & Kovess-Masfety, 2017) tyder på att ett visst mått av ledning eller
moderering kan skapa bättre förutsättningar för att socialt stöd i grupp ska fungera väl, och
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kanske är det vad admin utgör. Å andra sidan kan det även finnas ett behov av att moderera
admin, i de fall hen inte skulle vara nyanserad eller diplomatisk. Samtidigt - med den stora
aktivitet som finns på Viskas chatt, kommentarsfält och i dess forumtrådar, och med sajtens få
moderatorer, kan det tänkas spela mindre roll att admin har en så pass stor makt. Har admin
någon reell möjlighet att påverka vad som sker på sajten och vilket socialt stöd som där erbjuds?
Då vi gått igenom den extensiva, och stundvis snåriga, sajten är vi benägna att luta åt att så inte
är fallet. Admin må vara tongivande men styr inte över vilket socialt stöd som medlemmarna
erbjuder.
6.3.3. Medlemmar
Viskas medlemmar är aktiva i forumet, Skriklådan och kommentarsfälten. De består av
personer i positionen psykossjuk - men även av bland annat anhöriga, studenter som vill ha
hjälp med uppsatser, samt personer i andra psyk-positioner. De medlemmar vi har observerat
som mest aktiva har delat med sig av erfarenheter på ett sådant vis att vi bedömer dem tillhöra
positionen psykossjuk.

Funktionen Skriklådan, där medlemmarna ges utrymme, är lättillgänglig genom att den
återfinns på förstasidan. Skriklådan är omodererad, vilket skapar förutsättningar för att kunna
skriva fritt och ohindrat. Forumet är däremot en mer kontrollerad arena. Både admin och
moderatorer kan påverka innehållet i de trådar som finns i Viskas forum, genom att de kan ta
bort, redigera eller nåla inlägg och trådar. Vi har inte kunnat finna någon information kring på
vilka kriterier dessa moderatorer utses. Forumet är, likt Skriklådan, lättillgängligt och nås
genom en länk i huvudmenyn. De senaste foruminläggen syns även på förstasidan, vilket gör
det enklare att följa de senaste samtalen. Utöver forum och Skriklåda har medlemmarna
utrymme i kommentarsfält som tillhör de texter som publiceras på sajten. Kommentarerna som
medlemmarna genererar syns i sidomenyn på förstasidan. Forumet, Skriklådan och
kommentarsfälten har, med reservation för att de olika funktionerna är olika modererade,
gemensamt att medlemmarna där kan vara aktiva i att forma och skapa innehållet.
Under undersökningsperioden återfanns ett fåtal medlemmar upprepade gånger i flera foratrådar och kommentarsfält. Samma medlemmar sågs även vara aktiva i Skriklådan med jämna
mellanrum. Dessa medlemmar hade en hög rang och ett medlemsdatum som vittnar om att de
besökt sajten under flera år. Andra medlemmar, utöver dessa “veteraner”, var också aktiva
under undersökningsperioden - men inte med samma frekvens. Veteranerna kan förstås som
engagerade sajtmedlemmar som värnar om Viskas kultur och fortlevnad, kanske rent av som
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uppfyllda av Viska. De kan också förstås som ett uttryck för att sajten främst är ett tillhåll för
en mindre grupp vänner, eller som så kallade besserwissrar som vill ha något att säga om allt.
Veteranerna kan också vara de medlemmar med det sociala Viska-kapital som behövs för att
kunna sätta ton, och för att kunna agera för sajtens och forumets sammanhållning och
därigenom säkerställa dess fortgång; vilket är aspekter som Lindgren (2014) i sin forskning
menar är viktiga för ett fungerande stödforum.

Medlemmarna på Viska ingår i en hierarkisk ordning där de innehar olika rang, såsom
hedersmedlem, jubelhedersmedlem, kopparmedlem och platinamedlem; vilka markeras med
symboler (exempelvis medaljer, eller Viskas maskot) under deras namn och profilbild när de
postar i forumet. Dessa “medaljer” kan fylla flera funktioner såsom en motivation till att vara
aktiv genom att på en medalj som belöning, igenkänning av de som varit aktiva länge, eller
utgöra en rolig funktion för medlemmar. Det kan tänkas utgöra en hög status att ha en
hedersutnämning och därmed bli en person som besitter mycket kunskap om Viska.

Att medlemmar blir experter bidrar till att Viska och dess medlemmar tjänar på den kunskap
en individ kan ha från en förstahandserfarenhet. I en peer support-baserad kontext, där
erfarenheten är grunden för kompetensen snarare än professionen, kan medlemmarna i gruppen
inta en ställning som både hjälpbehövande och hjälpare. Detta innebär även att medlemmarna
kan få ett eget stöd och känna sin självkänsla stärkt genom att hjälpa andra (Helgeson &
Gottlieb, 2000, s. 225–226).

Skillnaden mellan den erfarenhetsbaserade kompetensen och den professionella, i relation till
rollerna hjälpbehövande och hjälpare, kan illustreras med hjälp av ett exempel. En stödgrupp
på en psykiatrisk mottagning, med en skötare som gruppledare, skulle troligare ha en tydligare
dikotom uppdelning mellan (de sjuka) hjälpbehövande och (den friska) hjälparen. På Viska
uppstår en hierarkisk ordning, där vissa medlemmar märks som särskilt framstående och
möjligtvis mer kompetenta, men denna ordning medför inte att dessa personer bli väsensskilda
från medlemmar med färre utmärkelser. Gruppkonstellationen på Viska befäster därmed inte
personer i deras sjukdomsposition på samma sätt som stödgruppen på den psykiatriska
mottagningen.

Där

den

psykiatriska

mottagningen

likställer

psykossjukdom

med

hjälpbehövande, kan Viska se psykossjukdomen, och tiden då den varit framträdande i
personens liv, som något kompetenshöjande och resursskapande. Med detta system blir den
konstruerat binära relationen funktionsfullkomlighet – funktionshinder, som cripteorin påtalar
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(McRuer, 2006, s. 40), starkt ifrågasatt och utmanad. Detta medför en uppvärdering, och
därigenom även en normalisering, av den psykossjuka positionen.

När medlemmar de facto belönas efter hur lång tid de varit aktiva på Viska, och därigenom
också rankas efter hur långt tid de varit i positionen psykossjuk, framställs inte
funktionsfullkomligheten som mål och önskan; vilket den vanligtvis görs inom det
funktionsfullkomliga normsystemet (McRuer, s. 9). Snarare verkar medlemmarna subversivt
mot den rådande funktionshegemonin; specialisten blir här inte den förmodat friske läkaren,
utan den förmodat sjuke innehavaren av psykospositionen. Med dessa rollförskjutningar och
positionsbyten visar medlemmarna på Viska att funktionsfullkomlighet inte behövs för att
befinna sig i den givande positionen i en hjälp-relation.

Dock kan det hierarkiska systemet också tänkas fungera utestängande, i det att nyare
medlemmars råd och stöd kan tänkas framstå som av mindre vikt då de inte är lika nedtyngda
av medaljer och hedersutmärkelser. Och då tidigare forskning (Harker et al., 2005) poängterat
att avsaknad av hierarkier kan vara ett skäl att personer i positionen psykossjukdom använder
internet, kan förekomsten av just hierarkier potentiellt tänkas skrämma bort några av de som
sökt sig till Viska med hopp om stöd och hjälp.

6.4. Socialt stöd
De olika funktionerna på Viska möjliggör olika typer av socialt stöd. Vi har nedan organiserat
vår redovisning och analys kring detta stöd enligt olika tema vi funnit i materialet: stötta genom
att ge råd, stötta genom att lyssna och fråga, stötta genom vänskaplighet och gemenskap, stötta
genom att möjliggöra utrymme, samt anti-stöd och uteblivet stöd.
6.4.1. Ge råd
Råd ges på många olika platser inom Viska. I Viskas självhjälpsbok, Upp till Kamp!, ges råd
kring allt från läkemedel till hjälp mot känslan av saker som kryper på huden, erfarenheter av
att sluta röka, tankar kring alkohol m.m. Stöd genom råd erbjuds även då medlemmar ger råd
genom att hänvisa till egna erfarenheter. Råd kan även sägas ges genom de länksamlingar som
sajten tillhandahåller, det blir då ett slags råd om vart en kan fortsätta söka hjälp. Råd kan också
ges, av både medlemmar och admin, i Viskas forum och Skriklåda.

Stöd i form av råd kan vara emotionellt då empati visas, eller informativt då delandet av
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erfarenheterna främst syftar till att underbygga rådet. Stödet kan även vara instrumentellt, då
det består av en länk, i en länksamling, som hjälper en att resa till en plats där bättre hjälp går
att få (såsom exempelvis 1177.se eller schizofreniforbundet.se). Råden som ges på Viska
handlar inte uteslutande om psykos och -sjukdomar, utan kan även beröra mer vardagliga ting.
Då medlemmarna ger råd gör de det ibland från en uttalat psykossjuk position:
Försök att punkta ner det du tycker är viktigt inför läkarsamtal. Inte en lång text såhär
för det orkar dom inte läsa. Det brukar de uppskatta att jag gör. Man kommer snabbare till
pudelns kärna då.

Medlemmarna kan, då de erbjuder stöd, dock även inta andra positioner, eller nästintill frångå
dem, som i fallet nedan då medlem 2 ger råd till medlem 1:
Medlem 1: Känner för att möblera om i vardagsrummet, men då ser jag inte tv:n både från
soffan o från sängen (om jag vrider tv:n). Men det var väl inget gnäll direkt, bara ett
konstaterande.
[…]
Medlem 2: Byt och sätt sängen så du kan se TV från där sängen var innan. Skissa på ett
papper hur du tänkt dig och var din egen inredningsarkitekt Eller datorn om du har ett bra
program för det.

Fastnålade trådar i subfora har ofta karaktären av att vara krisstöd (vilka tillgängliggörs enklare
genom fastnålningen), såsom “Råd vid självmordstankar” och “Hjälp när man mår dåligt”. Att
lyfta fram dessa trådar och göra dem lättillgängliga markerar att det är viktiga ämnen och att
dessa situationer prioriteras, detta kan generellt utgöra ett emotionellt stöd i och med att det
visar på att de tankar som besökarna på sajten kan ha är uppmärksammade och vanligt
förekommande.

Samtidigt som det kan vara viktigt att synliggöra ämnen direkt i ett subforum, kan det även
vara viktigt att plocka upp och synliggöra ämnen som inom en tråd kan anses vara off topic
(OT). I en tråd, där en trådstartare (TS) efterfrågar om andra medlemmar känner igen sig i att
rädsla kan trigga psykossymtom, beskriver en annan medlem (medlem 2), något OT, hur den
inte kan skilja på sina och andras känslor. Medlem 3 väljer då att ta fasta på medlem 2:s
bekymmer och komma med råd:
Medlem 3: [medlem 2] jag har märkt hur man skiljer sina känslor från andras känslor! Man
frågar bara om personen känner så! Då svaret tex blir ett ja det gör dom så vet jag att det
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är deras känslor som jag känner som mina egna och då går det över! Ibland har jag fått ett
nej då reflekterar jag över varför jag känner som jag gör och då kommer jag på det på
nästan en gång eller ibland oxå senare!

Genom att ta fasta på inlägg som avviker från trådens initiala syften, kan medlemmar visa på
att det finns något viktigt att ta fasta på i OT-skribentens ord. Det samma kan tänkas gälla när
en tråd vidgas från sitt ursprungliga syfte. När TS i samma tråd som ovan, utöver efterfrågade
svar, möts hen även av information kring relationen mellan psykos och rädsla:
Medlem 1: Det verkar som oro är ett förstadium till paranoia. Stress och ångest kan trigga
psykossymptom. Sömnbrist kan öka paranoia. Så oro, ångest, sömnbrist och stress är viktiga
att behandla.

Psykos i kombination med rädsla lyfts här upp och valideras genom att information och råd
dekas kring psykos och rädsla generellt. Även om det inte var ett efterfrågat svar, så kan det på
så vis ändå bidra till att stötta kring den problematik som TS beskriver.
6.4.2. Lyssna och fråga
Medlemmar på forumet erbjuder ofta stöd genom att de lyssnar och ställer frågor. Frågor blir
ett tydligt sätt att markera intresse av att veta mer för att kunna komma med stöd, samtidigt
som själva frågorna i sig kan utgöra ett stöd. Omtanke eller oro, concern, som kan förmedlas
genom just frågor, utgör nämligen en aspekt av emotionellt stöd (Heaney & Israel, 2008).
Nedan följer en konversation där concern är framträdande. Då medlem 2 frågar medlem 1 kring
suicidplaner framträder en implicit oro för medlem 2, vilket även medlem 2 förstärker genom
att påtala den omtanke hen uppfattar att medlem 1 förmedlar:

22:16

Medlem 1: [känner tacksamhet för] Att jag får lägga mig ner och vila i frid snart.

07:58

Medlem 2: Du tänker väl inte ta livet av dig?

10:11

Medlem 1: Nejnej! Bara sova, tack för omtanke

10:24

Medlem 2: Skönt att höra!

Medlem 2 benämner självmord på ett sådant vis att det tydligt framgår att det finns en oro kring
att medlem 1 funderar kring att ta sitt liv. Medlem 1 fångar upp den omtanke som finns i att
medlem 2 frågar kring detta och visar dessutom upp en tacksamhet inför det stöd som erbjudits.
Forum är dock en asynkron form av kommunikation och på Viska visas de äldsta
44

foruminläggen först i själva tråden, vilket gör att nya inlägg lätt kan missas. Av tidsangivelserna
ovan framgår att kommunikationen sker väldigt långsamt i förhållande till det förmodade
suicidförsöket. Detta visar på att forumet kanske inte utgör en optimal arena för att erbjuda en
mer akut form av stöd, men likväl kan det erbjudna stödet ovan vara verksamt i den faktiska
situation som skedde. Även om medlem 2 svarar sent på medlem 1 första inlägg så
framkommer som tidigare nämnts ett uttryck för oro - vilket, hos medlem 1, kan tänkas skapa
en känsla av att vara viktig och värd att bry sig om. Detta knyter an till att erbjuda socialt stöd
genom vänskaplighet och gemenskap.
6.4.3. Vänskaplighet och gemenskap
Genom tät interaktion med snabba svar samt att kalla varandra vid namn, nämna att de saknat
varandra, och ställa frågor som bottnar i en tidigare konversation visar Viskas medlemmar upp
emotionellt stöd genom vänskaplighet och gemenskap. Stödet framstår som att det erbjuds
ömsesidigt, ett exempel från Skriklådan illustrerar detta:

15:55

Medlem 1: [Medlem 2]! i been missing you!! ja så hemskt herregud!

15:56

Medlem 1: här har allt varit ganska lugnt

16:04

Medlem 2: Hur går det med håret [medlem 1]?

[...]

Medlem 1: hm. mitt hår har haft en lång vinter under mössan men börjar repa sig nu
när det är nästan vår. har köpt uber-naturliga styling produkter för jag blev tvungen o
klippa av mycket (själv) o behöver därför styla det tills det växer ut igen!
16:06

16:08

Medlem 1: roligt att du kom in här så bara, hoppas du mår bra.

Med en blick på tidsangivelserna i citatet ovan, går det även att utläsa att kommunikationen
sker i ett relativt högt tempo - något som indikerar en angelägenhet att svara den andre och
ytterligare förstärker gemenskapsbandet.

Flera gånger under vår undersökningsperiod, har vi på Viska kunnat ta del av medlemmarnas
humor och skämt. Delad humor kan tolkas som vänskaplighet och gemenskap, samt möjliggöra
ett tillfälle för skratt. Glada smileys, som också används flitigt på sajten, kan tänkas
symbolisera skratt och positivitet. På detta vis kan emotionellt stöd erbjudas, vilket
exemplifieras med en kort konversation från Viskas forum:
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Medlem 1: Vad gnäller du för?
Medlem 2: Det går aldrig! Och går det, så går det inte ändå!
(Örebroisk tolkning av värmlänning

) [...]

Medlem 1: De årner sig, årner de säj inte, årner de sig ändå
Medlem 2: Exactemento compadre!

Denna skämtsamma ton, som återfinns flertalet gånger i forum och chatt, kan bidra till att
känslan av samhörighet på Viska stärks. Mörk humor, vilket medlem 2:s första uttalande ovan
kan tänkas vara ett exempel på, kan även förstås som en copingstrategi för att kunna ta upp
svåra ämnen.

Ytterligare en del av gemenskapen på Viska är den kunskap som där utbyts och sprids. De delar
som en kunskapsbaserad gemenskapspraktik byggs upp av, som Lindgren (2014) identifierat,
finns i hög grad närvarande på Viska. I smått och stort möts medlemmarna i olika subfora i
olika trådar och stöttar varandra genom erfarenhetsutbyte, råd och uppmuntran. Det finns en
erfarenhetsbaserad kunskap kring psykoser och psykossjukdomar som regelbundet skiner
igenom i forumet och bygger upp den delade erfarenheten. Sajten plockar upp detta i Viskas
självhjälpsbok och i att admin publicerar kapitel från denna på förstasidan, medlemmarna
plockar i sin tur upp detta genom att kommentera och tycka till kring vad admin postat.
Dessutom finns de, som tidigare nämnts, veteran-medlemmar som, i enlighet med Lindgrens
fynd, fungerar tonsättande. Dessa startar trådar och återkommer ofta i olika fora och
kommentarstrådar; genom detta skapar de aktivt det klimat som råder på sajten.
Veteranmedlemmarna visar även att de känner även igen varandra och hälsar bland annat
välkommen tillbaka när de möts i Skriklådan, samt hänvisar. i konversationer, till andra
tillfällen då de talats vid. Denna igenkänning av varandra tyder på att medlemmarna känt
varandra relativt länge och därmed kan tänkas ha en närmare relation än nyare eller mindre
aktiva medlemmar. Detta kan tänkas öka möjligheten att erbjuda varandra emotionellt stöd av
högre kvalitet, när det finns en gemensam historia på sajten och igenkänning av varandra. Detta
stämmer väl överens med Heaney & Israels (2008, 197–198) resonemang kring att just nära
relationer lämpar sig bättre för emotionellt stöd.

Heaney & Israel (2008, 197–198) menar även på att informativt stöd bättre ges när en relation
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inte är en nära sådan. I de interaktioner vi uppfattat som intima har informativt stöd inte varit
utmärkande, däremot har det funnits mycket informativt stöd som erbjudits via externa sajter
och av själva sajten Viska (med vilka interaktion och relationer kan antas vara mindre intima),
vilket ytterligare bekräftar Heaney och Israels antaganden.

På Viska finns alltså en gemenskap; men alla besökare är inte aktivt deltagande i denna. Sajtens
statistik visar på att många besökare är tysta eller passiva (inte inloggade). Adler & Adler
(2008) menar dock att tillfälliga och flyktiga element till trots så finns det normer och
sanktioner inom internetcommunities. Ett exempel på från Viska är då medlemmarna stöttar
upp och står upp för en annan medlem, då denne riskerar att hamna i en ofördelaktig position.
När en medlem säger att den borde ha diagnosen “oligofren” förstår en annan medlem det som
att oligofren är detsamma som lågbegåvning, varpå en tredje medlem går in och tar ställning
för medlemmen som betecknat sig som oligofren:
Medlem 3: Det skall du inte göra, det är direkt oförskämt och jag är tvungen att ge dig den
här
Detta för att även jag var störd i min utveckling, jag kallar mig störd i min utveckling,
men det är inte samma som utvecklingsstörd, finner du skillnad där är det exakt vad jag
menar. Tror knappast du ger mig kriteriet att jag har för låg intelligens, det är knappast
fallet.
Titta på glada Hudiksvall på de som spelar teater där, de kanske inte verkar riktigt friska,
men det är i sanning hoper glada människor, som gör det bästa de kan.
Nedvärdera inte alla som icke intelligenta, jämfört med dig själv, jag kan bara säga att han
däruppe du kallar Gud skulle nog hålla med mig. Han ger sina gåvor utan mått och en del föll
i god jord och han som sått i god åker, bar frukt hundrafalt och tusenfalt igen.
Andra hamnade i dikesrenen, en del på vägen. Är du saltet han skall kasta på vägarna, pga
att du mist din sälta?

Efter detta följer ett samtal mellan flera medlemmar kring vad hög och låg begåvning är och
förmågan att ha både hög och låg sådan samtidigt. Medlemmarna delar både med sig av egna
erfarenheter och av mer renodlad information. Här märks även den tonsättande makt medlem
3 (som även identifierats som en medlem i veteran-klass) har, i och med det att hen kunnat
vända konversationen till att handla om att bredda innebörden av begåvning snarare än att
handla om ifall den oligofrene medlemmen är lågbegåvad eller inte.
6.4.4. Möjliggöra utrymme
Många forumtrådar som består av många frikopplade inlägg - vilket kan vara ett slags socialt
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stöd i form av att sajten “lyssnar” och erbjuder den skrivande medlemmen en plattform där den
kan få synas i sin vardagslunk. Det finns många personer i positionen psykossjuk som har nära
och kära, men i perioder (dagar, veckor eller år) där ensamheten är stor kanske sajten i sig kan
fylla en funktion som annars fylls av de människor som skulle ha kunnat dela ens vardag.
Behov av att få synas, och därmed bli betydelsefull, kan uppfyllas genom att ha möjlighet till
att skriva av sig på en sajt som Viska.

Genom att vara del i gemenskapen bland medlemmarna som skriver på forumet möjliggörs
alltså behovet av att få synas. Genom att tillåtas att synas skapas även en möjlighet för att aktivt
finnas. Likheter mellan Viskas forumtrådar med frikopplade inlägg och offentliga bloggar går
att skönja, men kraven på kontinuitet eller ett visst tilltal uteblir på Viska - det är okej att bara
skriva av sig då och då. Utöver detta pekar dessutom forskning (Villani & Kovess-Masfety,
2017) på att det kan fylla en funktion att läsa det andra skrivit av sig, i det att när en märker att
andra delar med sig av historier som liknar ens egen så kan detta upplevas som en lättnad.

Att ge utrymme för att våga synas kan fylla en emotionellt stöttande funktion. Harker et al.
(2005) menar på att internet och fora kan förbättra coping och självkänsla, samtidigt som
Schrank et al. (2010) menar på att personer i positionen psykossjuk ofta upplever en osäkerhet
och rädsla kring sociala interaktioner, vilka kan avhjälpas med internet. Eftersom internet
möjliggör kommunikation där en inte blir fysiskt sedd, minskar även risken för att uppleva sig
nedvärderad eller otrygg. Just att känna sig trygg är, enligt Helgeson och Gottlieb (2000, s. 25)
en viktig aspekt för att kunna öka sitt välmående.
6.4.5. Anti-stöd och uteblivet stöd
I kontrast till det stöd som faktiskt erbjuds på Viska, har vi även identifierat interaktion som
kan tolkas som motsatsen till stöd genom att vara kränkande, elakt eller upprörande. Det
handlar om konversationer där medlemmar inte bara är oeniga utan även skriver inlägg som vi
tolkar som elaka mot andra medlemmar; ett slags anti-stöd.

Utöver denna motsats till stöd har vi även identifierat inlägg i forumet som inte får något svar,
men där vi tolkar att svar vore önskvärt och kategoriserar det som uteblivet stöd. Ett exempel
på det finns i en tråd vars tema är att skriva vad en är tacksam för, där det centrala är att lyfta
positiva saker i ens liv. En medlem skriver “Ingenting”, men får ingen respons på sitt inlägg.
En annan medlem skriver i en tråd, vars syfte är att “gnälla av sig”, att hen precis hetsätit och
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får där inte heller något gensvar.

Vilka inlägg som genererar svar kan tänkas bero på olika saker. Dels i vilket forum inlägget är
postat, dels vilka medlemmar som råkar vara online när inlägget postades. Ifall ett problem
formuleras i en tråd som exempelvis handlar om vad en ätit till middag, kan det finnas mindre
intresse för att stötta. Uteblivet stöd kan vi alltså se förekomma när trådens tema inte är
stöttande eller inte omfattar ämnet personen tar upp. Ett uteblivet stöd kan tänkas påverka
personen som skriver på olika sätt. Personen kan uppleva sig som osynliggjord, känna att
problemet hen tagit upp inte varit allvarligt nog, och i förlängningen kanske dra sig för att söka
stöd på sajten i fortsättningen. Ett sammanhang som är till för att erbjuda och ta emot socialt
stöd kan alltså ha en motsatt effekt i de fall där stödet uteblir.

I enlighet med tidigare forskning (Upadhaya, Luitel, Koirala, Adhikari, Gurung, Shrestha, Tol,
Kohrt, & Jordans, 2014) går det att förstå både uteblivet stöd och anti-stöd som att det finns
brister i vad en NGO har möjlighet att göra. Kanske är det så att de resurser både admin och
moderatorerna utgör inte är tillräckliga för att täcka så pass många medlemsytor och se till så
att alla medlemmar får möjlighet att känna sig stöttade och sedda, och undvika att konflikter
övergår till attacker.

Även andra aspekter av Viska kan uppvisa anti-stöttande drag. Då personer i positionen
psykossjuk kan uppleva symtomprovokation som ett besvär kopplat till internetanvändning
(Schranck et al., 2010), kan självtesten kring psykos framstå som att de i sitt stöd blir
kontraproduktiva för användarna. Eftersom tidigare forskning (Villani & Kovess-Masfety,
2017) visat på att personer i positionen psykossjuk främst söker hälsorelaterad information,
kan dessa självtest antas fylla en efterfrågad funktion för sajtbesökare. För att ta testen behöver
en inte heller vara medlem, vilket kan skapa incitament för att ta testen. Dessa tester kan ses
som en frigörelse från sjukvårdens diagnostiserande makt, men även som en risk för felaktig
självdiagnostisering. De kan även förstås som ett befästande av det medicinska paradigmet och
en taxonomisk syn på psykos, snarare än ett spektrum. Det taxonomiska ligger här i att dessa
test ofta kommer med ett svar som klassificerar personen som tar testet på ett eller annat sätt,
utan att ha någon djupare kunskap om den specifika individen.
6.4.6. Sättet att erbjuda socialt stöd
Olika sätt att erbjuda socialt stöd leder till olika konsekvenser. Genom att erbjuda socialt stöd
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genom råd blir det, som nämnts i tidigare avsnitt, synligt hur personer i positionen psykossjuk
uppvärderas från sjuka till experter. Vad som är ytterligare intressant är att medlemmarna på
Viska inte enbart lyfts fram som experter i relation till sin psykossituation, utan de tillåts även
att komma med råd inom helt andra områden och i helt andra positioner. Med en cripteoretisk
förståelse går det här att se hur medlemmarna inte bara förhåller sig till ett fack och en definition
av sig själva (McRuer, 2006, s. 35) - de transcenderar sin psykossjuka position och framhäver
den sida av sig själv som är aktuell för stunden. På så vis kan medlemmarna, genom att ge
socialt stöd, även inom en arena som starkt betonar positionen psykossjuk - och kanske just för
att den betonar den positionen till den grad att psykos blir norm, bli långt mycket mer
mångfacetterade än i situationer där det inte finns samma möjligheter att överskrida
positionsgränserna.

Då stöd erbjuds genom att fråga och lyssna, sätts individen och dess upplevelser i fokus. När
gruppen har ett positivt gensvar i sitt bemötande av den individ som delar med sig kan en känsla
av gemenskap uppstå (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 225–226). När stöd erbjuds genom att
skapa en känsla av gemenskap, ligger emfas på den gemensamma kunskapen och på att ge
varandra positiva gensvar. Det positiva gensvaret kan bidra till att skapa den varma och
accepterande miljö som social support menar behövs för att hälsoeffekter ska kunna nås genom
det stöd som erbjuds. Den känsla av gemenskap som byggs upp på Viska kan sedan i sig bli ett
emotionellt stöd (ibid, s. 225).

Inom social support flaggas det för att det kan leda till ytterligare negativa känslor när en lyfter
sådant som är eller har varit en stressfull händelse (Helgeson & Gottlieb, 2000, s. 224–225),
här kan den humor som medlemmarna på Viska använder sig av ses som en strategi för att
kunna ta upp dessa ämnen utan att det ska behöva kosta på. Mörk humor skulle kunna, när den
används av personer i psyksjuka positioner, verka som en varningsflagga för de som inte
befinner sig i positionen - betyder den mörka humorn att personen kommer att ta sitt liv? Då
personer i positionen psykossjuk använder sig av mörk humor på Viska framstår det inte som
att de gör det i ett suicidalt, eller depressivt syfte, snarare som ett sätt att hantera sin situation
och att inte låta sig nedslås och hamna i ett depressivt tankemönster.

Att Viska erbjuder utrymme för att skriva av sig och ger medlemmarna plats, skapar utrymme
och möjlighet för att vara - utan att behöva vara bunden till sin psykosposition. På så vis kan
ett emotionellt stöd erbjudas i det att en känsla av att vara accepterad kan uppstå (Langford et
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al., 1997, s. 95; Heaney & Israel, 2008, s. 190). Känslan av att vara accepterad kan även uppstå
i det att personer, genom dessa möjligheter att skriva av sig och få utrymme, kan undvika den
press och risk för kritik som kan uppstå i sociala interaktioner. Spinzy et al. (2012), pekar just
på att internet kan vara ett bra sätt för personer i positionen psykossjuk att kringgå sociala
svårigheter. Även Schrank et al. (2010) menar på att en av internets förtjänster är att det kan
överbrygga rädsla och osäkerhet kring social interaktion.

Viska är visserligen inte en arena som är fri från konflikter och andra ansträngande sociala
situationer. Då medlemmarna ändå ges utrymme som inte kopplas till krav på aktiv interaktion,
eller andra krav som mellanmänskligt umgänge kan vara förenat med, kan dock den sociala
pressen upplevas som mindre.

Genom möjligheten att få utrymme och ta plats kan

medlemmarna även få en ökad självkänsla och uppleva sig mer frikopplade från stigma, och
då detta sker på internet skapas större möjligheter för att våga ta plats. Det kan även ses som
en crip-handling i det att när denna möjligheten till att ta plats ges, så skapas även möjligheter
för att normalisera psykospositionen.

Då personen som innehar positionen får ta plats och synas, synliggörs även psykospositionen.
Den synliggörs dessutom genom att de som innehar den får bestämma på vilket sätt de vill
uttrycka sig. Genom detta synliggörande konstrueras positionen som någonting som inte
behöver gömmas och därigenom sker en slags uppvärdering av psykospositionen gentemot
funktionsfullkomligheten, vilket också leder till ett ifrågasättande av den senare. Således leder
synliggörandet till en kritik av både funktionsfullkomligheten och dess binära relation till det
som inte ses som funktionsfullkomligt. Normaliseringen kan i sin tur förstärka den acceptans
som möjliggör det emotionella stöd som detta sätt att ge socialt stöd medför.

Det uteblivna sociala stödet och anti-stödet kan sägas påverka det sociala stöd som erbjuds
(Wills & Shinar, 2000, 95–96; 114–115). Speciellt då tidigare forskning menar på att det finns
en osäkerhet och rädsla kring sociala interaktioner hos personer i positionen psykossjuk
(Schrank et al., 2010). Det visar även upp de brister som kan finnas i ett peer support-liknande
sammanhang, där oförståelse kan råda och validering utebli. Detta skulle kunna indikera att
Viska är en för heterogen arena för att fullt ut kunna fungera som ett bra peer support (Helgeson
& Gottlieb, 2000, s. 231–233).

Samtidigt visar bristen på fullständig kontroll, moderering, eller homogenitet på att Viska,
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admin och dess medlemmar inte behöver en hundraprocentig trygghet för att sajten ska kunna
fortsätta vara aktiv och besökt. För Viska är fortfarande en sajt som under hela vår
undersökningsperiod hade daglig medlemsaktivitet. Detta säger kanske något om hur dessa
personer i positionen psykossjuk ser på sig själva - de är inte gjorda av glas. Konflikter kan
uppstå och uttryck för hjälpbehov kan missas, samtidigt kan också personer få sig en åthutning
när de missförstått ett ord och riskerat att förolämpa en annan. Här syns en normaliserad
interaktion där personer i positionen psykossjuk ses som kapabla att själva reglera och hantera
de problematiska aspekter som kan uppstå kopplat till socialt stöd. Detta är ytterligare ett
exempel på hur psykospositionen på Viska omformuleras och töjs, därigenom håller den sig
inte i en självklart binär underordnad relation till funktionsfullkomligheten.

6.5. Analys
I jämförelse med andra sajter, såsom landstingets 1177.se, företagsdrivna psykoser.se, och
brukarförbundssajten schizofreniforbundet.se, är Viska annorlunda genom att sajten drivs av
en privatperson, samt genom det omfattande fokuset på medlemsaktivitet. I andra avseenden
finns det likheter, såsom normativa texter om läkemedel och behandling. Då det medlemsfokus
Viska har verkar vara ett av dess främsta tillgångar för att kunna erbjuda ett
gemenskapscentrerat socialt stöd kan detta ses som en väldig möjlighet och resurs, vilken ovan
nämnda sajter saknar.

I Viskas header kan en normativ förståelse av psykos skönjas i fokuset på friskhet. Att den
fastnålade nyheten på förstasidan betonar att personer i positionen psykossjuk inte är så sjuka
som en kan tro förstärker ytterligare kopplingen frisk - bra, sjuk – dålig. Med detta kan sajtens
stöd förstås som normativt, men i dess layout kan det även förstås som en utmanande i relation
till just dessa normer. Genom forumet har sajten skapat ett rum som går att förstå som
separatistiskt och som därmed även kan sägas vara normaliserande av psykospositionen i det
att alla som faller utanför positionen får använda speciellt avsedda subfora. Sajtens förhållande
till funktionsfullkomlighetsnormen är således något ambivalent.

Både admin och medlemmarna verkar däremot mer tydligt normaliserande i relation till
positionen psykossjuk. De omvärderar positionen, töjer och omformar den till att vara mer än
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funktionsfullkomlig – funktionshindrad. Cripteori menar på att funktionsfullkomligheten är
performativ och att crip-positioner kan omformuleras om omdefinieras (McRuer, 2006, s. 9,
40), admin och medlemmarna visar här upp bevis för detta. Detta tyder på att det finns
normativa element i Viskas struktur och i det stöd som sajten erbjuder, samtidigt som det
normativa möter motstånd i både sajten själv och i det stöd som admin och medlemmarna
erbjuder. Det finns här en slags spänning mellan, och inom, Viskas olika aktörer.

Det motstånd admin och medlemmarna (och delvis sajten) uppvisar i relation till
funktionalitetsnormen, och den normalisering av psykospositionen som det genererar inom
Viska, kan utgöra ett socialt stöd i sig. Genom denna subversiva praktik skapar aktörerna nya
normer i relation till de i samhället förhärskande. Detta kan leda till att personer i positionen
psykossjuk känner sig accepterade, validerade och värdefulla; härigenom erbjuds ett
emotionellt stöd (Langford et al., 1997, s. 95; Heaney & Israel, 2008, s. 190).

Det olika aktörerna kan alltså alla förstås som att det i någon mån agerar subversivt, samtidigt
ingår de själva i en egen maktordning. Admin har det slutgiltiga ordet i och med att det är hen
som har makt att bestämma om sajten ska vara online eller inte. Samtidigt har medlemmarna
också en makt, i det att de har stora möjligheter att skapa innehåll, på flera olika ställen inom
sajten, och därigenom påverka sajtens innehåll. Detta gör att medlemmarna får ett stort
utrymme att erbjuda stöd, även om de inte kan erbjuda det på lika många delar av sajten som
admin. Sajten i sig får en strukturell makt i det att den erbjuder ett stöd som sipprar fram
överallt; delar av sajtens erbjudna stöd består i själva sajtens struktur, vilken i sin tur möjliggör
och påverkar allt annat stöd. Sajten ger också ett mer direkt stöd i form av självhjälpsboken,
självtesterna och länkarna; vilket möjliggör för sajten att erbjuda stöd på flera nivåer.

Sajten kan sägas vara den aktör som ger ett stöd som är mest empowerment-betonat, eftersom
dess olika stöd syftar till att ge individen verktyg att själv klara sig vidare utan sajtens stöd. I
relation till detta blir medlemmarnas stöd, som sker i en peer support-liknande form, mer
gemenskapsfokuserat. I detta ljus framträder admin här närmast i en expertroll, där hen
fungerar som bärare och förmedlare av kunskap kring psykoser och dess bieffekter.

Olika roller framträder, inom Viska, även på andra sätt. Kontinuitet premieras på så vis att
långvariga medlemmar belönas med hedersutmärkelser, och därigenom kan sägas inta en slags
särställning. Dessa medlemmars belöning kan även sägas bestå i en möjlighet till bekräftelse
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emotionellt, genom att bli igenkända och uppskattade av andra medlemmar. Precis som
medlemmarna kan känna stöd i att erbjuda andra stöd, kan admin även få positiva effekter i
den rollackumulering hens olika funktioner på Viska medför. Därigenom kan ett incitament för
att erbjuda socialt stöd skönjas bland dessa aktörer.

Stödet som erbjuds på Viska är inte endast kopplat till psykospositionen, utan även ett generellt
stöd som transcenderar denna position. Olika dimensioner av socialt stöd kan ges genom
samma sätt att erbjuda socialt stöd. Sättet “att ge råd” kan exempelvis innehålla alla de tre
undersökta funktionella stöd-dimensionerna (emotionellt, informativt och instrumentellt stöd).
Genom detta kan det sociala stödet på Viska generellt sägas ha transcendenta egenskaper, i det
att det varken är bundet till position eller sätt att ge stöd; samt att det inte heller är
androcentriskt, utan likväl kan erbjudas av själva sajten. På så vis blir erbjudandet av stöd inte
enbart ett sätt att transcendera psykospositionen; utan även, i en slags analogi med crip
(McRuer, 2006, s. 41), ett sätt att vidga och utmana vad det sociala stödet kan vara och hur det
kan erbjudas.

Avsaknaden av socialt stöd mynnar ut i uteblivet stöd och anti-stöd. Dock kan detta motas
genom att medlemmarna står upp för varandra och tillrättavisar de som riskerar att skapa antistöd. Där admin och sajten inte har resurser att erbjuda ett helt tryggt rum kan medlemmarna
hjälpa till med att bära ansvaret, även om de inte alltid kan axla ansvaret fullt ut. Det går dock
även att ifrågasätta personer i positionen psykossjuks skörhet och vilken nivå av tryggt rum det
är de behöver.

Genom att medlemmarna verkar normaliserande, stöttar varandra och bygger en gemenskap;
genom att det finns tongivande individer som tar ansvar för sammanhållningen och genom att
medlemmarna kollektivt kan verka kompenserande för både admins och sajtens brister så är
medlemmarna en ytterst framträdande aktör i det sociala stöd som erbjuds på Viska. Samtidigt
skulle medlemmarna inte kunnat få möjlighet att axla denna framträdande aktörsroll om det
inte vore för de gemenskapsytor och det rum Viska tillhandahåller, och den arbetsinsats admin
lägger ner som en slags markservice för att detta rum ska fortsätta att vara både tillgängligt och
beboeligt.

Avslutningsvis går att säga att i det material som vi redovisat syns en tydlig rollväxling mellan
en tydlig psykospositions-markering och en funktionsfullkomlig förställning. Detta visar på
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sprickor både i psykospositionen och i funktionsfullkomligheten, där den senare framstår som
performativ (vilket crip just hävdar) medan psykopositionen snarare framstår som långt mycket
mer än bara psykos och sjukdom. Det visar även på att de två positionerna kan överlappas och
vid olika tillfällen rymmas inom samma individ. Den binära relationen framstår som upplöst.

7. Avslutande diskussion
Nedan kommer, efter en summering av fynden, resultatet och analysen diskuteras i förhållande
till de olika teori- och metodval som gjorts, samt hur denna studie bidrar till forskningsfältet,
och vilka implikationer som kan finnas för vidare forskning och praktik.

7.1. Summering av fynd
På Viska har vi funnit tre aktörer som erbjuder socialt stöd: admin, medlemmar och sajten i
sig. Vi har även funnit att externa sajter spelar en stor roll i det stöd admin och sajten erbjuder.
Externa sajter utgör främst ett informativt stöd och informationen kan i vissa fall vara
svåråtkomlig. Viskas utformning gör det enklare för sajtbesökarna att komma i kontakt med
vissa aspekter och aktörer som erbjuder socialt stöd; medan det blir svårare att få kontakt med
andra aspekter.

Admin har en stor makt i det att hen sitter på kontrollen över sajten men utan att ha någon som
granskar hen. Admins makt är dock diskutabel, då sajten är väldigt stor och potentiellt
svåröverblickbar då det bara finns några få moderatorer. På vissa sätt är admin nedtonad i sin
psykosposition, på andra sätt betonar hen den starkt; detta visar på funktionsfullkomlighetens
performativitet, då admin kan spela funktionsfullkomlig sajtadministratör, samtidigt som
admin även verkar normaliserande när hen betonar sin psykosposition. De olika roller admin
ackumulerar på Viska kan även utgöra ett stöd för admin.

Admin är inte alltid transparent i sitt aktörskap; på grund av detta, och genom den mångfald av
delar som sajten består i, framträder Viska i sig som en aktör. Sajten erbjuder, som aktör, främst
informativt och instrumentellt stöd, och kan även ses som ett instrumentellt stöd i sig. Sajten i
sig hjälper dessutom till i att skapa olika utrymme för olika positioner, i det att den dels
betecknar medlemmarna enligt en hierarkisk ordning, dels genom att den i foranamn och
sidnamn benämner vilken position som förväntas intas.
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Medlemmarna har flera olika interaktions- och kommunikationsytor på Viska och de visar upp
en stor mångfald i det sociala stöd de erbjuder. En del av kommunikationen är tydligt att se
som interaktion, medan annan kommunikation kan ske i en mer parallell form där olika
medlemmar skriver isolerade inlägg på samma yta utan att inläggen tangerar varandra. Där det
förstnämnda kommunikationssättet kan möjliggöra för medlemmarna att erbjuda varandra
socialt stöd, kan det sistnämnda fungera som ett socialt stöd i det att sajten möjliggör för
medlemmarna att ta plats och synas. Detta kan även fungera normaliserande för
psykospositionen. Medlemmarna har även en intern hierarki; där veteranmedlemmar kan sägas
ha en delvis tonsättande och modererande funktion, samt en expertkunskap om Viska. Att vara
expert kan verka som ett stöd i sig för den som betecknas som expert.
En för oss intressant upptäckt inom Viska, är stundvis avsaknad av socialt stöd. I interaktionen
medlemmarna emellan har vi uppfattat både uteblivet stöd och anti-stöd, vilket kan tyda på att
sajten inte har de resurser den behöver för att kunna ta ansvar för att tillhandahålla en trygg
plats. Vi har även konstaterat att självhjälpstesterna kan leda till ökad symtomprovokation och
en medicinskt normativ reproduktion av psykospositionen.

Olika dimensioner av socialt stöd tillgängliggörs på Viska beroende på vilken funktion på
sajten som besöks eller används. Emotionellt stöd tillgängliggörs främst i forum och
Skriklådan. Informativt stöd finns på många ställen och är den typen av stöd som admin har
stor möjlighet att styra över. Instrumentellt stöd finns i minst utsträckning, det förekommer i
form av självhjälpstester, länksamlingar och genom den arena för socialt stöd som sajten i sig
tillhandahåller. Den största delen av socialt stöd på Viska är, i samklang med tidigare forskning,
av informativ karaktär. Framförallt är själva grundstrukturen på Viska, med nyhetsartiklar och
självhjälpsråd, informativ, men även många av forumtrådarna bygger på informations- och
kunskapsutbyte. Stödet erbjuds även på olika sätt; genom att komma med råd, ställa frågor,
visa omtanke, dela med sig av erfarenheter, betona gemenskapen, och genom att möjliggöra
för medlemmarna att skriva av sig. Utöver att Viska kan förstås som en arena för olika typer
av socialt stöd, kan sajten även, i relation till socialt stöd, förstås som en gemenskap och som
ett utrymme att forma en identitet inom och bortom positionen psykossjuk. Den kan även
förstås som en arena där utrymme bjuds för att ta plats på.

Mycket av det sociala stöd som erbjuds genom Viska genomsyras av ett psykosfokus, men en
del stöd är även frikopplat från ämnet. Vissa medlemmar betonar sin position psykossjuk mer
än andra; vissa väljer att även betona andra positioner de innehar. Medlemmarna betonar alltså
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sin position olika mycket beroende på hur stöd ges.

Utifrån ett cripteoretiskt perspektiv kan Viska ses som en plattform där även andra positioner,
än den psykossjuka, kan framhävas och där positionen psykossjuk kan omformuleras och
normeras. Stundvis kan där även identiteter befästas som icke funktionsfullkomliga i relation
till samhällsnormer. De som är aktiva på Viska kan mer eller mindre anses identifiera sig med
positionen psykossjuk, vilket kan tyckas logiskt då Viskas tilltal riktar sig till just personer som
kan identifiera sig med positionen psykossjuk. Detta säger dock inte att medlemmarna även
befinner sig i, och betonar, andra positioner. Viska kan även sägas utgöra ett empiriskt exempel
på hur den binära relationen mellan funktionsfullkomlighet och funktionshinder inte är
självklar i gemenskapsbaserade stöd-sammanhang. Genom att frångå denna uppdelning verkar
fenomenet Viska även för positionen psykossjuks nyansering, transformering och
omformulering.

7.2. Diskussion kring relationen till tidigare forskning
Mycket av resultatet är samstämmigt med tidigare forskning, såsom vilken typ av stöd som
finns tillgänglig, samt de svårigheter som kan finnas i att som icke-offentlig organisation
erbjuda stöd. Vårt studerade fält är inte vidare välstuderat, varvid vi har använt oss av mycket
tidigare forskning som inte studerat vad vi studerat - utan snarare rört sig i periferin av vårt
område. Detta kan bidra till svårigheter i att tolka relationen mellan våra upptäckter och tidigare
fynd. Vi ser dock en tendens till att vi i vår studie funnit dimensionen emotionellt stöd i större
utsträckning än vad som lyfts i tidigare forskning; exempelvis menar Haker et al. (2005) på att
utväxlandet av emotionellt stöd är jämförelsevis sällsynt vid socialt stöd online. Vi menar dock
att emotionellt stöd i hög grad återfinns på sajten Viska.

Det vår studie bidrar med är kunskap om en svensk sajt, samt kunskap kring både en sajt i sin
helhet och dess specifika stöd-element. Vi breddar därmed kunskapsfältet kring socialt stöd
online genom att inte enbart studera vilket stöd som förekommer utan även vilka förutsättningar
för stöd som sajten skapar.

I och med vår kritiska ansats har vi även lyft fram de aspekter på sajten som kan förstås som
anti-stöd och uteblivet stöd. Avsaknad av socialt stöd, såsom anti-stöd och uteblivet stöd, har
inte behandlats i tidigare forskning kopplat till vårt studieområde. Detta har medfört att vi inte
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har kunnat finna argument för vår analys i tidigare studier kring fenomenet avsaknad av stöd,
samt att en kunskapslucka uppmärksammats. Huruvida fenomenet tidigare inte kunnat påvisas,
eller om det handlar om ett överseende i tidigare forskning, är en fråga som vi gärna ställer oss
men inte kunnat finna underlag för att besluta oss i.

7.3. Diskussion kring teorival
Vi har genom studiens gång försökt att koppla samman cripteori och social support. Nedan
diskuteras dock teorierna, och deras påverkan på upplägg, analys och slutsatser, var och en för
sig. I den mån diskussionen tangerar båda våra teoretiska utgångspunkter ges dock utrymme
för detta.
7.3.1. Resultatet i relation till cripteori
Cripteori har möjliggjort en analys av vilka olika positioner som medlemmarna på Viska intar.
Den har även skapat möjligheter för att ifrågasätta positionen psykossjuks betydelse för att, i
en uttalat psykosrelaterad kontext, ge socialt stöd. Genom cripteorin har även analys av
normativa och normerande aspekter i, och av att erbjuda, socialt stöd tillgängliggjorts. Med
cripteorin har vi dock riktat starkt fokus mot just personer i positionen psykossjuk, vilket gjort
att medlemmar som inte befinner sig i den positionen inte fått ett lika stort utrymme i analysen.
Detta kan ses som en begränsning i det att vissa element av sajten inte kunnat studeras lika
ingående, det kan också ses som att möjlighet ges att studera personer i positionen psykossjuk
på ett sätt där de får inneha huvudfokus och ett aktivt subjektskap.
7.3.2. Resultatet i relation till social support
Konceptet social support har tillgängliggjort analys av vilka dimensioner av socialt stöd som
förekommer och möjliggörs på Viska. Det har även underlättat jämförelser med tidigare
forskning som använt social support som teoretiskt ramverk. Att vi använt oss av konceptet
social support har medfört att vi inte kunnat uttala oss om den generella gemenskap eller
subkultur som Viska kan sägas tillhöra, ej heller om andra funktioner som sajten kan tänkas
ha.

Våra fynd kring social support utmanar konceptet genom att de visar på att det finns ytterligare
dimensioner som kan vara relevanta att studera inom social support: avsaknad av stöd och antistöd. Vi har upplevt det som en lucka i konceptet att denna avsaknad av stöd inte har
formulerats eller operationaliserats, utan att litteraturen endast uppmanat att avsaknaden tas
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med i studiens design. Visserligen lyfts uteblivet stöd som en viktig aspekt vid studiet av social
support - men det definieras inte närmare.

7.4. Diskussion kring metodval
Våra metodval har gett oss bra verktyg för att ta oss an vår undersökning och har varit till stor
hjälp i vår ambition att ha en kritisk röd tråd uppsatsen igenom. Metodvalen diskuteras nedan
var och en för sig, i relation till hur de format vårt resultat och de begränsningar de medfört.

7.4.1. Ansats
Med den kritiska etnografin som metodologisk ansats har vårt resultat formats genom att hela
studien genomsyrats av ett kritiskt förhållningssätt. Ansatsen, snarare än att den begränsat, har
skapat ett stort svängrum och möjlighet för transparens - att vi har kunnat visa upp olika
analyser av samma del av fenomenet och fått möjlighet att betrakta fenomenet från en mängd
vinklar har varit berikande för vår studie. Möjligtvis finns det en begränsning i det att
infallsvinklarna är så många att det blir svårt att nå mättnad, men annars har vi i vårt arbete
upplevt den kritiska etnografin som en väldig möjlighet och ett kraftfullt verktyg.
7.4.2. Undersökningsmetod
Genom att använda netnografin som material har vi inhämtat material direkt från internet och
senare kunnat analysera data så som den faktiskt sett och ser ut för de medlemmar och besökare
som är aktiva på Viska. Då vi valt att inte meddela de som är aktiva på Viska om vår studie har
vi dock inte kunnat fråga dessa kring hur de uppfattar det som sker och skett på sajten, vilket
har gjort att ett stort tolkningsutrymme har skapats för oss som genomfört studien. Detta medför
även att de som blivit föremål för vår studie inte fått möjlighet att på förhand uttala sig kring
den. Vår undersökningsdesign har alltså begränsat oss till att enbart undersöka vilket socialt
stöd som tillgängliggörs, och därmed inte möjliggjort en analys av upplevt stöd.

Den netnografiska metoden har även gett oss stora möjligheter att komma åt material som i
offline-världen inte är lika tillgängligt, däribland samtal mellan olika individer om både
allmänna och stigmatiserade ämnen. Även om den netnografiska metoden öppnar upp för att
komma nära, så har vi som genomfört studien ändå befunnit oss långt borta från de vi studerat.
Med detta har vi riskerat att bli en slags voyeurer, vilket har gjort att våra etiska övervägningar
har behövt inta en ytterst central position. Med etiken som ledstjärna har vi ändå funnit att vi
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kunnat överkomma många av de fallgropar som en icke-deltagande netnografisk undersökning
skulle kunnat leda oss till.
7.4.3. Analysmetod
Inför analysen av våra data närmade vi oss vårt material genom tydliga teman, detta kan
potentiellt ha påverkat studien så att det endast är dessa teman som återfinns. Dock genererades
nya kategorier under analysarbetet, då sätt att erbjuda socialt stöd på blev framträdande, dessa
sattes sedan i dialog med tidigare teman. Genom denna dialektiska process kan de senare
kategorierna har tillfört resultatet en minskad risk för självklarheter och tunnelseende, medan
de initiala temana har varit ett gott stöd i att hålla fokus på uppsatsens syfte. Vi har även upplevt
det tacksamt att arbeta med teman initialt, för att kunna komma nära undersökningens
frågeställning, speciellt då Viska innehåller ett mångfacetterat material med ett stort omfång.

Den kritiska aspekten av vår analysmetod har präglat analysen på så vis att vi konsekvent
strävat efter transparens och en mångfald i de tolkningar vi gjort. Genom att föra en kritisk
analys har vi även undvikit att bli cementerade i våra egna positioner, till förmån för en flexibel
tankeprocess som utmärkts av en emfas på motivering, kunskap, och respekt för de människor
vi involverat i undersökningen.

7.5. Implikationer för forskning och praktik
Vår studie bidrar med vissa kunskaper om socialt stöd till personer i positionen psykossjuk,
samt om deras förmåga att erbjuda socialt stöd. Fynden kan användas för att utveckla och
förbättra det professionella stöd som erbjuds personer i positionen psykossjuk, och kan ge
verktyg för att stödja alternativa stödformer utanför den traditionella vården. Materialet på
Viska kan användas av professionella för att få ta del av personer i positionen psykossjuks
nätvardag och den verklighet som där möter dessa. Det kan skapa förståelse för vilka
svårigheter personer i positionen psykossjuk kan ha, kunskap om vilka ämnen som är viktiga
för dessa, samt kunskap om vilka brister och utvecklingsmöjligheter de ser hos myndigheter
och vårdapparat. Det kan även skapa förståelse för de resurser och sociala förmågor som
personer i positionen psykossjuk besitter.

Professionella inom socialt arbete skulle kunna använda denna kunskap för att på liknande sätt
utveckla stöd online, samtidigt som ett professionellt övertagande av stödet kan bli en
förstärkning av funktionsfullkomlighetsnormen. Det kan finnas en poäng med att
60

professionella inte övertar denna domän då det omvandlar en hjälpande position till enbart en
hjälptagande position. Med detta sagt är det däremot inte heller meningen att lägga över allt
ansvar för stöd på personerna i den psykossjuka positionen, eller att förringa de svårigheter
som vi tidigare beskrivit att dessa stöter på. Professionella inom socialt arbete skulle även
kunna verka stöttande i relation till de personer i positionen psykossjuk som erbjuder stöd, så
att personerna i positionen i sin tur kan få stöd och avlastning då de upplever att de är i behov
av det. En annan tanke är att skapa hybridverksamheter, där personer i positionen psykossjuk
kan erbjuda stöd i samarbete med, och på samma nivå som, professionella.

Vi ser ett behov av att framtida forskning fortsätter att undersöka olika stödformer i relation till
flera olika psykiskt sjuka och marginaliserade positioner, och vilka resurser personerna i dessa
positioner själva har. Direkt kopplat till Viska och vår studie finns ett behov av vidare forskning
kring hur användarna själva uppfattar stödet på Viska och vilken betydelse sajten fyller för
dem. Det kan även vara betydelsefullt att undersöka vilka som nås av, och använder sig av
Viska, samt om det behövs komplement till, eller utveckling av, sajter som fyller liknande
funktioner.

8. Avslutande kommentarer
Vår studie har undersökt människor som kan befinna sig i positionen psykossjuk. Genom att
undersöka de resurser som tillgängliggörs då dessa människor erbjuder socialt stöd, och genom
att undersöka det stöd de kan finna inom den egna gemenskapen, har vår ambition varit att
nyansera och utmana bilden av “vårdpaket”, eller “passiva, resurslösa psykossjuka”. Med fokus
på personer i positionen psykossjuks roll i att erbjuda socialt stöd har vi genom vår
undersökning önskat framhäva dessa individer inte enbart i form av sin position; utan även visa
på att det finns en mängd olika positioner som de kan inneha, överge, transcendera, hastigt
vandra genom, stanna länge i, knappt nämna och i högsta grad framhäva.

Genom vår studie kan bilden av dessa personer som socialt oförmögna, eller offer för stigma,
kompletteras med ett perspektiv där personen i positionen psykossjuk intar en aktiv roll i sina
sociala relationer. Fenomenet Viska har visat på en potential till att verka både stärkande och
normaliserande för personer i positionen psykossjuk, även om den också behandlat vissa
medlemmar på ett styvmoderligt vis. Detta visar på den komplexitet och potential som finns
inom socialt stöd (och inom Viska) - samtidigt som det också visar på den varsamhet med vilket
61

socialt stöd måste erbjudas.

Vi vill även framhäva den oerhörda potential som finns inom, på, och i relation till, internet; i
det att cyberrymden skapar goda möjligheter för att erbjuda socialt stöd. Det är en klyscha, men
det tåls att upprepas: internet har medfört att bara några klick bort finns nästan vad som helst och däribland gemenskap och socialt stöd. Vi är dock måna om att poängtera att stödet på
internet kan ha sina brister och inte ska ersätta allt annat stöd. Det är framförallt inte att se som
en ersättning för det uppdrag och den skyldighet våra offentliga resurser har i att ansvara för
att ge hjälp till personer som finner sig i behov av vård och stöd.
Med vår uppsats hoppas vi ha gett ett bidrag till Viskas ambition att fungera “som en
kunskapskälla för intresserade, speciellt anställda inom psykiatrin och socialtjänsten” (Viska,
u.å.d). Vi tackar ödmjukast för att vi har fått möjligheten att ta del av Viskas, admins och
medlemmarnas vardag, glädjeämnen, bekymmer och engagemang för sina medmänniskor.
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9. Källförteckning
Nedan redovisas vår uppsats källmaterial. Först redovisas vårt primärmaterial; de huvudsakliga
sajt-sidor studien haft som undersökningsobjekt. Därefter redovisas det sekundärmaterial vi
använt oss av för att skapa förståelse för vårt primärmaterial.

Det primära källmaterialet har studerats under perioden 2017-03-13 - 2017-05-21. Den första
redovisade primärkällan inbegriper hela webbsajten; denna har sedan delats upp i länkar till
mindre delar av sajten, vilka varit aktuella för undersökningen.

PRIMÄRMATERIAL
Viska. (u.å.a). Hämtad från http://www.viska.se/
Viska. (u.å.b). Forum. Hämtad från http://www.viska.se/forum
Viska. (u.å.c). Hem. Hämtad från http://www.viska.se/
Viska, (u.å.d). Informationsblad om Viska. Hämtad från http://www.viska.se/flyer.pdf
Viska. (u.å.e). Självhjälp. Hämtad från http://www.viska.se/sjalvhjalp
Viska. (u.å.f). Självhjälpsbok. Hämtad från
http://www.viska.se/sjalvhjalp/sjaelvhjaelpsbok
Viska. (u.å.g). Självtester. Hämtad från http://www.viska.se/sjalvtester
SEKUNDÄRMATERIAL
Adler, P. A., Adler, P. (2008). The Cyber Worlds of Self-Injurers: Deviant Communities,
Relationships, and Selves. Symbolic Interaction, 31(1), 33–56. Hämtad från
http://www.jstor.org/stable/10.1525/si.2008.31.1.33
American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, & American Psychiatric Association.
(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th ed.).
[Elektronisk resurs] Washington, D.C: American Psychiatric Association. Hämtad från
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=1811753
Andersson, G. (2016a). Att bo - en del av vardagslivet. I Andersson, G, Bülow, P., Denhov,
A. & Topor, A. (red.), Från patient till person. Om allvarliga psykiska problem - vardag
vård och stöd (s. 69–90). Lund: Studentlitteratur.
Andersson, G. (2016b). Vänskap, kärlek, ensamhet: vardagslivets sociala processer. I
Andersson, G, Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (red.), Från patient till person. Om
allvarliga psykiska problem - vardag vård och stöd (s.133–170). Lund: Studentlitteratur.
AOIR. (2002). Ethical decision-making and Internet research, Recommendations from the
aoir ethics working committee. Hämtad från http://aoir.org/reports/ethics.pdf
AOIR. (2012). Ethical Decision-Making and Internet Research: Recommendations from the
AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). Hämtad från
http://aoir.org/reports/ethics2.pdf
63

Bengtsson-Tops, A. & Hansson, L. (2001). Quantitative and qualitative aspects of the social
network in schizophrenic patients living in the community. Relationship to
sociodemographic characteristics and clinical factors and subjective quality of life.
International journal of social psychiatry, 47(3), 67–77. Hämtad från
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se/docview/21
8438116?accountid=14715
Berg, M. (2015). Netnografi: att forska om och med internet. (1. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research
in Psychology, 3 (2), 77–101. Doi: 10.1191/1478088706qp063oa
Brissette, O., Cohen, S. & Seeman, T. E. (2000). Measuring Social Integration and Social
Networks. I Cohen, Sheldon; Underwood, L. G; Gottlieb, B. H. (red.), Social Support
Measurement and Intervention A Guide for Health and Social Scientists [Elektronisk
resurs]. (s. 53–85). Hämtad från
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=430296.
Brown, S., Nesse, R., Vinokur, A., & Smith, D. (2003). Providing social support may be
more beneficial than receiving it: Results from a prospective study of mortality.
Psychological Science, 14(4), 320–327. Doi:10.1111/1467-9280.14461
Bülow, P. (2016). Samhällets respons på allvarliga psykiska problem. Från tidigmodern tid
till nutid. I Andersson, G, Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (red.), Från patient till
person. Om allvarliga psykiska problem - vardag vård och stöd (s. 51–68). Lund:
Studentlitteratur.
Castelein, S., Bruggeman, R., Van Busschbach, J. T., Van Der Gaag, M., Stant, A. D.,
Knegtering, H. & Wiersma, D. (2008). The effectiveness of peer support groups in
psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatrica Scandinavica, 118(1), 64–72.
Doi:10.1111/j.1600-0447.2008.01216.x
Chakradhar, K., Raj, V. & Raj, A. (2009). Modern Social Support Structures: Online Social
Networks and their Implications for Social Workers. Advances in Social Work, 10(2),
157–175.
Chang, H. (2009). Online supportive interactions: Using a network approach to examine
communication patterns within a psychosis social support group in taiwan. Journal of the
American Society for Information Science and Technology, 60(7), 1504–1518. Hämtad
från http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy.its.uu.se
/docview/57693929?accountid=14715
Daneback, K. & Sorbring, E. (2016). Inledning. I Daneback, K. & Sorbring, E. (red.), Socialt
arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. (1. uppl., s. 13–
29). Stockholm: Liber.
Edenroth Cato, F., Börjesson, M. & Palmblad, E. (2016). Självhjälpsgrupper som
erfarenhetsutbyte och testa-dig-själv. I Daneback, K. & Sorbring, E. (red.), Socialt arbete
och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor. (1. uppl., s. 150–165).
Stockholm: Liber.
64

Ernström, U. (2015, 12 juni). Oro efter stängning av psykavdelning. Hallands Nyheter [HN].
Hämtad från http://www.hn.se
Gottlieb, B. H. & Bergen, A. E. (2010). Social support concepts and measures. Journal of
Psychosomatic Research 69(5), 511–520. Doi: 10.1016/j.jpsychores.2009.10.001
Haker, H., Lauber, C. & Rössler, W. (2005). Internet forums: a self-help approach for
individuals with schizophrenia? Acta Psychiatrica Scandinavica, 112(6), 474–477. Doi:
10.1111/j.1600-0447.2005.00662.x
Haupt, P. (2015, 16 april). Kaos inom psykiatrin i Malmö. Sveriges Radio[SR]. Hämtad från
http://www.sverigesradio.se/malmo
Heaney, C.A., & Israel, B.A. (2008). "Social networks and social support". I Glanz, K.;
Rimer, B.K.; Viswanath, K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research,
and Practice (4th ed.). (s. 190–210). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Helgeson, V. S., Gottlieb, B. H. (2000). Support Groups. I Cohen, Sheldon; Underwood, L.
G; Gottlieb, B. H. (red.), Social Support Measurement and Intervention A Guide for
Health and Social Scientists [Elektronisk resurs]. (s. 221–245). Hämtad från
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=430296.
Highton-Williamson, E., Priebe, S. & Giacco, D. (2015). Online social networking in people
with psychosis: A systematic review. The International Journal of Social Psychiatry,
61(1), 92–101. Hämtad från http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com
.ezproxy.its.uu.se/docview/1655578634?accountid=14715
Howell, K. E. (2013). An Introduction to The Philosophy of Methodology. Los Angeles:
SAGE.
Hulth, Gross M. (2016, 23 november). Psykosavdelning ska läggas ner - personalen befarar
katastrof. Sveriges Television [SVT]. Hämtad från http://www.svt.se
Janarthanan, B., Sathiyaseelan, M. & Bharadwaj, B. (2016). Perceived social support: A risk
factor for relapse in patients with psychosis - A pilot study report. Asian Journal of
Nursing Education and Research, 6(3), 397–400. Doi: 10.5958/2349-2996.2016.00074.4
Johannisson, K. (2013). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I Hallerstedt, G.
(red.), Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. (s. 29–42). Göteborg:
Daidalos.
Kaplan, K., Salzer, M. S., Solomon, P., Brusilovskiy, E. & Cousounis, P. (2011). Internet
peer support for individuals with psychiatric disabilities: A randomized controlled trial.
Social science medicine, 72(1), 54–62. Doi: 10.1016/j.socscimed.2010.09.037
Krause, N. & Shaw, B. (2000). Giving social support to others, socioeconomic status, and
self-esteem in late life. Journal of Gerontology, 55(6), 323–333. Hämtad från
https://pdfs.semanticscholar.org/f8c1/f843f25efd3f9bfc508bf7ac4d3f9a35f291.pdf
Kriegler, S. & Bester, S. E. (2014). A critical engagement with the DSM-5 and psychiatric
diagnosis. Journal of Psychology in Africa, 24(4), 393–401. Doi:
10.1080/14330237.2014.980629
65

Langford, C. P., Bowsher, J., Maloney, J. P. & Lillis, P. P. (1997). Social support: a
conceptual analysis. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 95–100. Doi: 10.1046/j.13652648.1997.1997025095.x
Lebowitz, A.J. (2017). Relational Satisfaction from Providing and Receiving Support is
Associated with Reduced Post-Disaster Depression: Data From Within One Year of the
2011 Japan Triple Disaster. Community Mental Health Journal, 53(2), 202–214.
Doi:10.1007/s10597-016-9995-4
Lietz, C. A., Lacasse, J. R. & Cacciatore, J. (2011). Social Support in Family Reunification:
A Qualitative Study. Journal of family social work, 14(1), 3–20. Doi:
10.1080/10522158.2011.531454
Lindgren, S. (2014). Giving online support: individual and social processes in a domestic
violence forum. Int. J. Web Based Communities, 10(2), 147–157. Hämtad från
https://www.researchgate.net/profile/Simon_Lindgren/publication/261959829_Giving_onl
ine_support_Individual_and_social_processes_in_a_domestic_violence_forum/links/546f5
c8d0cf216f8cfa9d8b6.pdf
McCarthy-Jones, S., Marriott, M., Knowles, R., Rowse, G., & Thompson, R. (2013). What is
psychosis? A meta-synthesis of inductive qualitative studies exploring the experience of
psychosis. Psychosis, 5(1), 1–16. Doi: 10.1080/17522439.2011.647051
McRuer, R. (2006). Crip theory: Cultural signs of queerness and disability [Elektronisk
resurs]. (1st ed.). New York: New York University Press. Hämtad från
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=865717
Morgan, C., McKenzie, K. & Fearon, P. (2008). Introduction. I Morgan, C., McKenzie, K. &
Fearon, P. (red.), Society and Psychosis. (s. 1–10). Cambridge: Cambridge University
Press.
Price, M. (2015). The Bodymind Problem and the Possibilities of Pain. Hypatia, 30(1), 268–
284. Doi: 10.1111/hypa.12127
PsykosR. (2015). Årsrapport 2015. Hämtad från
http://www.psykiatriregister.se/sites/default/files/documents/psykosr_2015_liten.pdf
Ruth, J. E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ
forskningstradition. Gerontologia, 5(4), 277–290.
Schrank, B., Sibitz, I., Unger, A. & Amering, M. (2010). How Patients With Schizophrenia
Use the Internet: Qualitative Study. Journal of Medical Internet Research, 12(5), e70. Doi:
10.2196/jmir.1550
Schwartz, C. E. & Sendor, R. M. (1999). Helping others helps oneself: response shift effects
in peer support. Social Science & Medicine, 48(11), 1563–1575. Doi: 10.1016/S02779536(99)00049-0
Spinzy, Y., Nitzan, U., Becker, G., Bloch, Y. & Fennig, S. (2012). Does the Internet offer
social opportunities for individuals with schizophrenia? A cross-sectional pilot study.
Psychiatry research, 198(2), 319–320. Doi: 10.1016/j.psychres.2012.02.022
66

Sturgeon, S. (2012). Stigma and marginalisation: structural violence and the impact on
mental health. Maatskaplike Werk/Social Work, 48(1), 58–67. Doi:10.15270/48-1-105
Thornicroft, G. & Kassam, A. (2008). Public attitudes, stigma and discrimination against
people with mental illness. I Morgan, C., McKenzie, K. & Fearon, P. (red.), Society and
Psychosis (s. 179–197). Cambridge: Cambridge University Press.
Topor, A. (2016). En social förståelse av psykiska problems uppkomst och utveckling. I
Andersson, G, Bülow, P., Denhov, A. & Topor, A. (red.), Från patient till person. Om
allvarliga psykiska problem - vardag vård och stöd (s. 17–50). Lund: Studentlitteratur.
Upadhaya, N., Luitel, N.P., Koirala, S., Adhikari, R. P., Gurung, D., Shrestha, P., Tol, W.A.,
Kohrt, B. A. & Jordans, M.J.D. (2014). The role of mental health and psychosocial
support in nongovernmental organisations: reflections from post conflict Nepal.
Intervention, 12(1), 113 - 128. Doi: 10.1097/WTF.0000000000000064
Vaux, A. (1988). Social support: theory, research, and intervention. New York: Praeger.
Villani M. & Kovess-Masfety, V. (2017). How Do People Experiencing Schizophrenia
Spectrum Disorders or Other Psychotic Disorders Use the Internet to Get Information on
Their Mental Health? Literature Review and Recommendations. JMIR Mental Health,
4(1),e1. Doi: 10.2196/mental.5946
Wills, T. S. & Shinar, O. (2000). Measuring Perceived and Received Social Support. I Cohen,
Sheldon; Underwood, L. G; Gottlieb, B. H. (red.), Social Support Measurement and
Intervention A Guide for Health and Social Scientists [Elektronisk resurs]. (s. 86–192).
Hämtad från http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=430296

67

Bilaga 1: Webb-terminologi

En kort redogörelse kring internet, -fora och -sajter
Webbsajten som vi studerat kan sägas vara en community i det att den utgör en gemenskap
kring ett visst ämne (psykos). Den kan även sägas vara ett community i den mening att den likt
många internetcommunities (exempelvis Facebook, Twitter och Myspace) består av funktioner
som är begränsade och endast möjliga att komma åt i egenskap av medlem; samt att det finns
möjligheter

för

dessa

medlemmar

att

interagera

med

varandra

via

olika

kommunikationsplattformar, såsom forum, kommentarsfält och chatt (en form av tidsmässigt
synkron kommunikation).

Sajten vi undersökt består av flera sidor, varav en utgörs av ett forum. Ett forum är en slags
virtuell meddelandetavla där medlemmar kan kommunicera asynkront (tidsmässigt oberoende
av varandra), genom att posta meddelanden. Ett forum består vanligtvis av flera subfora, som
i sin tur består av flera olika trådar. Trådarna kan startas av medlemmar, administratör (admin)
eller moderatorer (mod), den som startar en tråd kallas trådstartare (TS). Admin är sidoch/eller forumansvarig, moderatorer ansvarar för att hålla ordning i forumet genom att ta bort
de trådar och medlemmar som inte följer forumets regler. Admin och mod kan låsa trådar så
att det inte längre går att skriva i dem, de kan även nåla fast viktiga trådar så att de är de trådar
medlemmarna först ser - de har med andra ord möjlighet att påverka trådarnas hierarki. Ett
subforum och en forumtråd har oftast ett specifikt ämne som det behandlar. I de fall en tråd
eller ett inlägg behandlar ett ämne som kan anses ligga utanför det avsedda temat, benämns det
off topic (OT).
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Bilaga 2: Undersökningsprotokoll

Kartläggning av sajt och forum

Sajten
LAYOUT

Hur är rummet uppbyggt?

EXTERNA SAJTER

Vart skickar sajten en vidare?

NYHETER

Vilka nyheter hamnar på förstasidan?
Vilka perspektiv förmedlas?

FUNKTIONER

Vad går att göra på sajten?

AKTÖRER OCH UTRYMME

Vilka syns och hörs?
I vilken utsträckning får vilka aktörer ta
plats?

Forumet
LAYOUT

Hur är rummet uppbyggt?

SUBFORA

Vilka subfora finns?
Hur kan dessa beskrivas tematiskt?

TRÅDAR

Hur är trådarna organiserade?

AKTÖRER OCH UTRYMME

Vilka medlemmar utmärker sig?
Vilkas åsikter/erfarenheter
lyfts fram eller tas för sanna?
Vilken aktivitetsgrad har medlemmarna?
Finns det tysta åskådare?
Hur ser det sociala stödet ut i exempeltråden?

EXEMPELTRÅDAR

Vilka citat kan belysa detta?

Dimensioner av social support
Informativt stöd

Instrumentellt stöd

Emotionellt stöd

Vilken information erbjuder
aktörerna?

Vilka länkar, och annat
material som behöver
sammanställas eller skapas,
erbjuder aktörerna?

Vilket känslomässigt stöd
tillhandahålls?
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Bilaga 3: Analyssteg

Den tematiska analysens faser
Fas

Beskrivning

Lära känna data-corpus

Läsning och genomgång av data och
observationsprotokoll, anteckna initiala
idéer.

Generera initiala koder

Systematisk kodning av intressant innehåll i
hela datasetet.

Leta efter teman

Sammanställ koderna till potentiella teman,
samla all relevant data till varje potentiellt
tema.

Granska, bedöm och genomarbeta teman

Kontrollera om teman fungerar i relation till
de kodade dataextrakten, samt i relation till
hela datasetet. Skapa en “karta” av analysen.

Definiera och namnge teman

Förfining av detaljerna i varje tema. Analys
av helheten. Ange tydliga definitioner och
namn för varje tema.

Producera rapporten

Den sista möjligheten för analys. Val av
övertygande extrakt som exempel. Slutlig
analys av utvalda extrakt. Relatera tillbaka
till frågeställningar och teori.
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Bilaga 4: Skärmdumpar

Förstasida

Förstasida och Skriklåda
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Bilaga 5: Subfora

Förteckning över Viskas subfora
Nedanstående text är direktciterad från sajten, så som vi fann den under april månad år 2017.

Allmän diskussion

Dikter

Här kan allt diskuteras.

Egna dikter eller andras

Mina egna behandlingstips

Matrecept

Hur jag själv har lyckats må bättre. Publicera här,
så kanske du får Nobelpriset!

Recept på bra, lättlagad och billig mat

Kost och träning
Mina hallucinationer och
vanföreställningar

För de som vill träna upp sig eller gå ner i vikt

Berätta om intressanta eller ovanliga
hallucinationer och vanföreställningar du haft

Datorer, datorproblem och datorspel
Om att köpa dator, lösa datorproblem och tipsa om
dataspel

Psykoser och psykossjukdomar
Kognitiva och negativa symptom

Musik, Film, Konst och Böcker
Samlevnad

Depression, ångest och sömn

Om problem med samlevnad och att hitta en
partner

Skambeläggning, självskada och våld
Självmordsförsök passar här också

Om läkemedel
Frågor, erfarenheter och synpunkter på olika
antipsykotika och antidepressiva.

Från Media
Om artiklar, tidningslänkar mm

Kroppsliga sjukdomar
Här kan du fråga om eller diskutera dina kroppsliga
sjukdomar

Psykiatri, vård och myndigheter
Skriv här vad du tycker

Psykoterapi och psykosociala
behandlingar

Arbete, Sysselsättning, Studier och
Ekonomi
Om problem och framgångar i arbetslivet och
utbildning samt ekonomiska problem

Anhöriga och vänner
Postningar från anhöriga och vänner samt
postningar om anhöriga och vänner

Kontakt sökes
Här kan du skriva om du söker kontakt via msn
eller e-post.

Uppsatser och undersökningar
Postningar från de som vill göra undersökningar
eller uppsatser och behöver t.ex intervjua
medlemmar.

Om Viska
Om frågor och problem med sajten.
Förbättringsförslag.

Andliga frågor
Gästforum
Humor

Stängt för gästpostningar tills vidare

Plats för skratt
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Bilaga 6: Arbetsfördelning

Deklarering av arbetsfördelning
Uppsatsens olika arbetsmoment kan delas in i följande delar:
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning); tidigare forskning,
teorikapitel, metodkapitel, resultatkapitel (datainsamling); resultatkapitel (bearbetning av data
och presentation av resultat); diskussionskapitel, bilagor, genomläsning av färdigt
manus/korrektur, förberedelser av oppositioner under uppsatskursen, samt delaktighet vid
oppositioner under uppsatskursen.
En av de största styrkorna, i planeringen, genomförandet och färdigställandet av den här
uppsatsen, har varit det goda samarbete som blomstrat under arbetets gång. Då vi genomgående
under hela processen kompletterat, inspirerat, granskat, ifrågasatt, uppmuntrat och stöttat
varandra finns det ingen möjlighet att för oss i texten se vart den enes mening börjar och den
andres slutar. Genom en vilja att hela tiden göra den andre bättre har vi båda tagit ansvar för,
och aktivt arbetat med, varje del av uppsatsen. Således lyder deklareringen av
arbetsfördelningen, så som den sett ut genom uppsatsens samtliga delar och moment, på
följande vis:

Amanda Gawelin: 50%

Aino Poikolainen Rosén: 50%

Uppsala, 2017-05-22
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