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Abstrakt: 

Internet växer hela tiden explosionsartat. Vårt samhälle kallas ”det nya IT-samhället” och 

internet är idag en självklar del i barn och ungdomars vardag. Till följd av detta blir det viktigt 

att råd och stöd finns tillgängligt även på internet. BRIS såg att det fanns ett behov för barn 

och ungdomar att få diskutera med varandra och därför startades ett diskussionsforum där 

barn och ungdomar kan stötta och hjälpa varandra genom att byta erfarenheter och ge råd till 

varandra. Syftet med studien var att belysa om och i så fall hur, barn och ungdomar ger råd 

och stöd till varandra på BRIS diskussionsforum. Detta gjordes utifrån att studera valda trådar 

på diskussionsforumet samt att göra en kvalitativ innehållsanalys på den valda texten. För att 

se om den konstruktiva kraften existerade användes även Antonovskys Kasamteori.  

En av slutsatserna som kommit fram i studien är att den konstruktiva kraften finns bland 

ungdomarna, och att de stöttar varandra väldigt bra. Några företeelser som noteras är att barn 

och ungdomar är väldigt kloka, och har konkreta och bra tips att ge till varandra. I studien 

kom det även fram att barn och unga lyssnar gärna till en person i samma ålder, med samma 

problematik och de känner sig bättre till mods av att bara få veta att dem inte är ensamma om 

att må på ett visst sätt eller att varit med om en viss sak. Att få känna sig bekräftad är viktigt 

för alla barn och ungdomar.  
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1.Inledning 
 

”jag vill bara tacka alla underbara människor på 

denhärhemsidan. när man loggar in hit kommer man på bättre 

tankar och man förstår att man inte är 

ensam om sina problem. det känns så skönt.” 

(Huvudinlägg från diskussionsforumet ur Barnen, BRIS och it,2009,s 3)  

”Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 

eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” 

( Ur: FN:s konvention om barns rättigheter, Artikel 13 § 1, Barnens Yttrandefrihet)  

 I artikel 13 i FN:s barnkonvention framstår tydligt sekelskiftets datorbaserade 

kommunikation, och användandet av olika intressanta kommunikationskanaler. Barnet får 

chans att göra sin röst hörd på ett sätt som är svårt att jämföra med tidigare möjligheter samt 

chans att kommunicera i cyberrummet och vara en deltagare på en social arena (Hernwall, 

2001). 

Idag ger internet möjligheten till bra kommunikation och tillgång till information, nätet 

erbjuder en friare kontext än det fysiska rummet. Kommunikationsarenor är tillgängliga för 

alla användare oberoende av klass, kön och fysisk lokalitet (Löfberg, 2008). Internet har blivit 

en självklar del i barn och ungdomars vardag, och den virtuella arenan har kommit att 

användas i högre grad till hjälp och stöd. Internet är numera väldigt lätt tillgängligt, och 

ungdomar föredrar internet då det kan vara anonyma (Ibid.). En kommunikation på internet 

kan vara särskilt fördelaktigt för ungdomar som är blyga, oroliga eller de som på något sätt 

känner sig utanför. Detta på grund av att ungdomarna på internet får en möjlighet att öva sina 

sociala färdigheter och att kunna vara sig själva utan risker (Whitelock, Powers & Eckenrode 

2006). Enligt Bruckman är behovet av att mötas och att utbyta erfarenheter ett väsentligt 

inslag i barns kultur och i ett barns utveckling (Hernwall, 2001).   
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Enligt Jonsland
1
, startade BRIS ett diskussionsforum 2004 som ett led av allt detta, då de såg 

att behov fanns. Att barn och ungdomarnas internetvanor ökat, och att stöd och hjälp behövs, 

märks tydligt på BRIS hemsida. De unga föredrar stöd och hjälp över internet och 

diskussionsforumet är i särklass den största stödverksamheten på BRIS hemsida med närmare 

30 000 inlägg under år 2010. Forumet är en del av BRIS stödverksamhet, där syftet är att 

ungdomarna ska kunna ha stödjande diskussioner med jämnåriga kring angelägna ämnen. 

Barn och ungdomar uppskattar att få tips och råd från andra i samma situation och ett 

erkännande från en jämnårig hjälper bättre än från en vuxen. Barn och ungdomar har behov 

av att diskutera med varandra, menar Eva Svedmark, som jobbar på Umeå Universitetet och 

forskar om IT i människors vardagsliv. Att få dela med sig av sina egna erfarenheter och 

diskutera med varandra hjälper alla deltagande ungdomar (BRIS rapport, 2009, s.43). Under 

2008 ökade forumet avsevärt och BRIS diskussionsforum där alla parter i en tråd ger, men 

också får hjälp, fick då genomslag med en ökning på 80 % jämförelse med året innan säger 

Jonsland. 

Exempel på hur en tråd
2
 kan se ut på BRIS diskussionsforum är:  

 Ämne: Lycka 

Ett huvudinlägg
3
 kan se ut på följande sätt: 

”Jag ska få barn om en månad även om inte bebisen finns än är jag jätte glad över det  ” 

Ett svar kan då se ut: 

”Åh vad härligt! Jag längtar efter barn. Jag är jätte glad för din skull. Grattis! Lycka till ” 

1.1 Problemformulering 
 

På BRIS diskussionsforum får ungdomarna hjälp och stöd av varandra. Jag blev genom en 

tillfällig kontakt med BRIS, fascinerad av det stöd som personer vid BRIS då berättade om att 

det fanns mellan ungdomarna på disskusionsforumet. Ungdomarna får chansen att dela med 

sig av sina egna erfarenheter i ett specifikt sammanhang, och får genom det möjlighet till 

ömsesidig hjälp, eftersom alla medlemmar kan se alla pågående diskussioner i forumet. Att ha 

sådan kontakt med jämnåriga tror jag är väldigt viktigt för barn och ungdomar i dagens 

samhälle. Då det fanns ett intresse hos BRIS att få mer kunskap om betydelsen av BRIS 

                                                           
1
 Personlig kommunikation med Jonsland, Thomas; IT ansvarig på BRIS(2011). Telefonsamtal 2011-04-29 

2
 ”Tråd” är den kommunikation som fortlöper utifrån ett huvudinlägg 

3
 ”Huvudinlägg” är det inlägg som startar ”tråden” alltså det den som kommande diskussionen bygger på 
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diskussionsforum samt barnen och ungdomarnas hjälp och stöd till varandra blev det 

utgångspunkten för denna uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka om det finns en stödjande konstruktiv kraft mellan barn och 

ungdomarna på BRIS diskussionsforum och hur i så fall detta stöd  tar sig uttryck och kan 

förstås. 

Följande frågor omfattar min studie: 

 

 Finns det en konstruktiv kraft ungdomarna emellan på BRIS diskussionsforum? 

 Hur fungerar den konstruktiva kraft som de unga själva har för att hjälpa och 

stötta varandra? 

 Hur kan hjälpen och stödet tolkas utifrån Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang (KASAM)? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

Här kommer jag presentera den tidigare forskning som jag ska koppla till min studie. Jag har 

även i detta kapitel valt att beskriva BRIS Diskussionsforum i en faktadel och presentera 

studiens teori, KASAM.    

2.1 Barn, ungdomar och internetanvändning  
 

Barn börjar i allt tidigare ålder att använda Internet. Idag använder varannan fyraåring internet 

(www.wii.se). Barn födda under 1980- och 1990-talen hör till den ”nya” nätgenrationen 

(Hernwall 2001).  Många barn har erfarenhet av internet och datorer redan innan de börjar 

skolan och att vistas på virtuella arenor blir mer och mer en daglig sysselsättning för barn och 

ungdomar, och i dagens samhälle betyder internetkommunikationen mycket. Cybervärlden är 

otroligt stor och ungdomarna tittar mejl, loggar in på communitys, chattar eller bara surfar på 

nätet (Löfberg, 2008). 

Internetanvändningen påverkar vardagslivet genom att de tar upp en tidsmässigt större plats i 

ungdomarnas vardag och allt fler aktiviteter omfattas av internet. Den ger också en god 

möjlighet till virtuell kommunikation och därmed ökar också ungdomarnas totala 

kommunikation i vardagen då deras kontakter utökas (Södergård 2007).  

Genom alla interaktioner som barn och ungdomarna upplever så ger det virtuella rummet en 

möjlighet att utöka sin sociala kompetens och även att utveckla sin egen identitet som man 

sedan kan använda i det fysiska rummet. Tidigare forskning tyder på att kommunikationen i 

den virtuella världen upplevs lättare än i det fysiska rummet, eftersom att man inte känner sig 

bedömd av andra på samma sätt. Detta ger en känsla av trygghet samt att man inte behöver 

backa för att berätta saker och att man kan få vara sig själv(Löfberg 2008). 

I forskningsprojektet att utrycka det svåra online har det framkommit att kontakten med 

vuxenvärlden sker på mer lika villkor på internet, då de unga kan behålla sin integritet och 

inte behöver riskera att känna sig utelämnade eller känna att de vuxna tar kontrollen över 

deras liv. Ungdomarna tycker annars det ofta handlar om att de vuxna tar över deras liv och 

http://www.wii.se/
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försöker ta kontroll över situationen. Rädslan handlar om att vuxna kan gå vidare med 

informationen och att hjälp och åtgärder då sätts in mot ungdomens egen vilja. Unga har ett 

enormt behov av att prata om sina problem och många av de ungdomar som deltagit i studien 

menar att de vågar uttrycka sina tankar och funderingar bättre online. I forskningsprojektet att 

uttrycka det svåra online, framkommer det att ungdomar uppskattar sajter som riktar sig till 

dem i syfte att ge dem råd och stöd. Ungdomarna uppskattar att kunna kommunicera med 

vuxna utan att mötas i det fysiska rummet. De uttrycker en lättnad i att använda nätet för 

dessa frågor och de understryker att anonymiteten på nätet ger en möjlighet att undvika andra 

människors (ofta vuxnas) inblandning i deras liv, samtidigt som de kan ta del av vuxnas 

kunskap, hjälp och stöd (Attuttryckadetsvaraonline.se). 

 

2.2  Kommunikation genom olika forum på internet   
 

Ett diskussionsforum är uppbyggt av en startsida där samtliga huvudkategorier
4
 listas upp, 

ofta med information om vem som skrev det senaste inlägget och vilken tidpunkt som det 

skrevs.  Enligt Löfberg 2008 integrerar barn och ungdomar onlinekommunikationen i sin 

vardag, och att få mötas online är viktigt då de unga får chansen att knyta nya kontakter, 

utanför den ”riktiga” kamratgruppen. En del frågor som väcks online i diskussionsforum är 

frågor som är känsliga och svåra att prata om i det ”fysiska rummet” så som händelser som 

kan vara svåra att hantera. Kommunikation som pågår i cyberrummet är mer tillåtande 

(Löfberg, 2008). Genom olika former av kommunikation på internet får barnet rätt att uttrycka 

sig. Enligt Hernwall (2001) upplever barn och ungdomar det lättare att kommunicera med 

personer de inte känner och de upplever även att de får chansen att delge sina erfarenheter och 

få ta del av andras erfarenheter på internet. Att mötas i ett diskussionsforum på internet 

innebär en helt textbaserad kommunikation som kräver att den unge är fullt medveten om vad 

den skriver, eftersom texten får sitt uttryck och meningsinnehåll först i mötet med läsaren 

Hernwall (2001). Fördelarna med virtuell kommunikation är att det är tillgängligt tjugofyra 

timmar samt att det finns möjlighet att gå in och skriva och svara på meddelanden dygnet 

runt, anonymitet och integritet är också fördelar som väger tungt. Att ömsesidigt få och ge 

hjälp, komma med problemlösningar och information till varandra är också fördelar med 

virtuell kommunikation. Att få ge uttryck av känslor och likaså få empati är även det positivt 

                                                           
4
 Dessa kategorier kan man välja att diskutera och starta trådar utifrån 
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på den virtuella arenan. Stödgrupper i det ”fysiska rummet” finns fortfarande att erbjuda, men 

allt fler människor föredrar hjälp på internet genom att delta online. Det har skett en dramatisk 

ökning av att få och ge hjälp virtuellt och allt fler personer deltar i diskussionsgrupper på 

internet (Burnett & Buerkle, 2004). Ungdomar använder IM
5
 för att kommunicera med 

jämnåriga. Ungdomar kan beskrivas som dem ultimata kommunikatörerna eftersom de är 

födda in i det ”nya” IT-samhället. De har idag ett stort behov av många vänskapsband och 

grupptillhörigheter och IM verkar vara den nya kommunikation som ungdomar använder för 

att tillfredsställa dessa behov. IM tillåter människor att i realtid kunna ha privata textbaserade 

samtal på internet. Alla moderna meddelandetjänster tillåter användare att se om folk är 

inloggade på nätet och skicka meddelanden i realtid. IM har visat sig vara bland den mest 

populära aktiviteten på internet och det får människor att vilja vara uppkopplade till internet 

under längre tidsperioder, för att kunna vara tillgängliga för samtal. I en nationell studie av 

tonåringars handlande online, The Pew Internet och American Life Project (2001) 

rapporterades att 74 % av ungdomarna i USA som hade tillgång till internet använde IM och 

35 % använde det varje dag. IM var det självklara sättet att kommunicera på för 19 % av 

amerikanska ungdomar. Det är oklart vilka särskilda behov IM uppfyller för ungdomarna, 

men samhörighet är ett stort mänskligt behov och det är särskilt viktigt för utvecklingen av 

barn och ungdomar. I övergången från barndom till tonår vill de hitta sig själva och detta 

sökande skapar osäkerhet, och då är kommunikation med varandra mycket viktig och 

ungdomarna hjälper varandra. Kommunikation mellan ungdomarna är ett bra komplement till 

deras egna funderingar, de stödjer varandra i deras erfarenheter och i deras individuella, 

sociala och personliga process. Detta ökade behov av att kommunicera bland ungdomar har 

förut inte varit känt (Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, & Shklovski 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Instant messaging är en textbaserad kommunikation mellan två eller flera personer. Användarens text 

förmedlas via internet. 

mailto:buerkle@lis.fsu.edu
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2.3 KASAM 

I följande kapitel kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkt som jag har valt. Jag 

har valt att analysera och därmed att göra en tolkning utifrån KASAM-begreppet. För att 

kunna gå in på djupet med de ungas konstruktiva kraft är KASAM av högsta relevans. 

Antonovsky(2005) tar upp tre viktiga begrepp som kan se den konstruktiva kraft som 

ungdomar har.  

Till skillnad från de medicinska och samhällsvetenskapliga sammanhangen där det oftast tas 

upp varför människor blir sjuka så fokuserar Antonovsky (2005) och hans KASAM på varför 

människor trots prövningar de utsätts för förblir friska. KASAM-begreppet handlar i stora 

drag om det friska salutogena perspektivet, om hur man uppnår hälsa och blir eller rent ut av 

håller sig frisk trots psykiska, fysiska eller sociala påfrestningar i livet (Antonovsky, 2005). 

KASAM- de tre viktiga komponenterna 

KASAM betyder känsla av sammanhang och innefattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. 

 Antonovsky´s egna sammanfattning av KASAM är följande: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerande, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” 

(Antonovsky.A, 2005. s. 46) 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en människa upplever inre och yttre stimuli som 

sammanhängande och tydlig, istället för ur ett sjukligt- patogent perspektiv som oförklarligt 

och kaotiskt. När en människa har hög begriplighet kan personen begripa det mesta och 

därmed må bra och ha kontroll över situationen. Överraskande händelser, sådant som händer 

som man inte är beredd på klarar en människa då av att förstå. En människa med låg 

begriplighet har svårt att förstå händelser och livet blir istället ett kaos och därmed obegripligt 

(Antonovsky, 2005). 
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Hanterbarhet handlar om hur man upplever och använder resurserna som finns till förfogande 

i sin omgivning, med hjälp av vilka man kan möta och hantera krav man stöter på . Har en 

människa hög känsla av hanterbarhet känner sig denne inte som ett offer utan klarar av att 

hantera händelsen med hjälp av resurserna den har omkring sig. Har en människa låg 

hanterbarhet så klarar den inte av att ta hjälp av resurserna runt omkring till exempel sörjer 

vid någons bortgång utan att se något slut (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet är motivationskomponenten av hela begreppet KASAM. Det handlar om hur 

viktigt det är att se saker och ting i ens omgivning som meningsfullt, och hur betydelsefullt 

det är att ha meningsfullhet i sitt liv. Begreppet meningsfullhet syftar framför allt till hur stor 

omfattning känslomässig innebörd livet har och hur man ser på saker som uppstår om det är 

meningsfullt eller meningslöst. Har man hög meningsfullhet ser man det som en utmaning att 

ta tag i och bearbeta svåra saker och gör det bästa av situationen för att komma igenom det 

svåra, och man ser en mening med allt som händer. De som har låg meningsfullhet, ser sällan 

någon mening med det som händer och ser sällan någonting i livet som meningsfullt 

(Antonovsky, 2005). 

 

Relationerna mellan de tre komponenterna 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är intimt sammanlänkande menar Antonovsky 

(2005). GMR
6
  ger erfarenheter av alla tre komponenterna. Komponenterna behöver inte vara 

perfekta och personen kan mycket väl vara i situationer så denne placerar sig högt på en 

komponent och lågt på en annan. Det betyder att alla tre komponenterna i KASAM är 

nödvändiga . 

                                              

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Generella motståndsresurser 
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Komponent tabell 

     Typ             Begriplighet   Hanterbarhet  Meningsfullhet  Predikation
7
 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Press uppåt 

4 Låg Låg Hög Press uppåt 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

6 Hög Låg Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 

 

  

( Tabell ur Antonovsky, 2005, s. 48.) 

Komponenterna kan rikta sig åt olika håll, press nedåt och press uppåt precis som tabellen 

visar är dessa och det menas med den riktning KASAM tenderar att röra sig i, beroende på 

vilken kombination av delkomponenter med varierande styrka KASAM består av. 

 Tabellen visar olika sammansättningar av delfaktorer och förutsäger KASAM:s utveckling i 

samband med dessa sammansättningar. Den visar också tydligt att man inte behöver känna att 

allting här i livet är högst begripligt, hanterbart och meningsfullt för att ha en stark KASAM.  

Meningsfullhet behagar att vara den viktigaste komponenten för utan denna blir varken hög 

begriplighet eller hanterbarhet långvarig. De människor som är engagerade och bryr sig om 

har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. Begriplighet är därmed den därefter 

viktigaste komponenten, eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Hanterbarhet är inte 

oviktigt för om man inte tror att resurser finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och 

strävan efter att hantera en situation blir svagare. Som jag nämnt innan tar en individ med 

stark KASAM till skillnad från en individ med svag KASAM, gärna tag i problem då de 

uppstår. Att ha en stark KASAM innebär att vara flexibel. Typ 5 kan exemplifieras till 

exempel med en hemmafrus situation i en kultur som till exempel den västerländska, där 

                                                           
7
 En process baserad på tidigare värden 
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hennes situation betraktas som mindre meningsfull. Den låga känslan av meningsfullhet 

kommer troligen, trots hög begriplighet och hanterbarhet, att leda till en försvagning av 

hennes KASAM. Typ 4 kan illustreras av första skedet i en problemlösningssituation, där 

känslan av begriplighet och hanterbarhet är låg, men känslan av meningsfullhet är hög. Denna 

situation förändras positivt då motivationskomponenten, känsla av meningsfullhet leder till att 

individen anstränger sig för att öka känslan av begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 

2005). 

                                                                                                         

2.4 Fakta om BRIS diskussionsforum 
 

BRIS diskussionsforum är en webbaserad stödverksamhet som finns på hemsidan under BRIS 

forum. BRIS diskussionsforum ger barn och ungdomar möjlighet att få stöd från andra unga 

samt möjlighet att uttrycka åsikter, skriva av sig samt att ta del av andras erfarenheter. BRIS 

syfte är att vara ett komplement till andra sociala sajter genom att erbjuda en genomgripande 

vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro innebär bland annat att BRIS läser alla inlägg innan de 

läggs ut av en såkallad moderator. BRIS kommunicerar med det enskilda barnet när inlägg 

nekas och lägger ut kommentarer där så krävs (www.bris.se ). Diskussionsforumet är 

tillgängligt för ungdomar upp till 18 år och i forumet tas olika ämnen upp som ungdomarna 

sedan kan diskutera. BRIS vill fånga in ungdomarnas vardag genom diskussionsforumet och 

väljer därför ämnen som BRIS märker är aktuella i deras andra stödverksamheter. Att delta i 

diskussionsforumet är anonymt för ungdomarna och kön och ålder är enbart det som 

publiceras. Inlägget som ungdomarna skriver läggs ut efter 1-3 dagar när moderatorn läst och 

godkänt inlägget. BRIS har många riktlinjer och förhållningsätt som de använder sig av när de 

läser inkomna inlägg. Hela 90-95 % av alla inläggen godkänns och läggs ut. BRIS publicerar 

inte inlägg som innehåller personliga uppgifter, inte heller förnamn eller smeknamn, 

medicinska eller juridiska faktafrågor och svar faktafrågor och svar (Jonsland, Thomas). Ett 

inlägg i forumet kan vara max på 2000 tecken och en tråd i diskussionsforum försvinner när 

inget nytt inlägg kommit in på tio dagar (www.bris.se). 

 

 
 

http://www.bris.se/
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3. Metod 
 

 

Under följande del kommer jag att presentera hur jag gjort mitt val av metod och material. Jag 

kommer också att förklara hur jag har gått tillväga när jag arbetat med texten och så kommer 

jag att gå in på etniska övervägande som är viktiga vid internetforskning. För att göra 

diskussionsforumet mer förstårligt har jag också gjort en tabell över diskussionsforumet. 

3.1. Litteratursökning 
 

Jag började leta mina data i Mima, bibliotekets katalog efter böcker om internetanvändning 

bland ungdomar, BRIS och diskussionsforum för att därmed få en grundkunskap samt för att 

kunna läsa in mig på ämnet. Från början läste jag även en del om stödgrupper, då det fanns en 

ide om att kunna koppla det till BRIS och dess diskussionsforum, men efter vidare eftertanke 

så skulle det inte fungera och valde därför bort detta. När jag läst in mig på ämnet och kommit 

igång började jag använda mig mycket av Diva, Libris samt Academic Search Elite. När jag 

sedan sökte aktuella artiklar och avhandlingar som skulle passa in på mitt arbete användes 

sökorden: ”chat and self help”, ”internet och ungdomar”, ”voluntery org. And Sweden”. Jag 

använde mig även utav sökord såsom ”BRIS” och ”diskussionsforum”. Av resultatet från 

sökningarna så framkom två avhandlingar som jag har haft väldigt stor nytta av i min uppsats 

och det är följande: Möjligheternas arena? och barns digitala rum. Det framkom även en del 

artiklar av min sökning som jag kunde använda mig utav. 

3.2. Kvalitativ innehållsanalys  
 

Då min studie bygger på kommunikationen mellan ungdomar via internet på BRIS 

diskussionsforum så har jag valt kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys kan göras på olika nivåer, antingen kan man se till det som direkt uttrycks i 

texten, det är vanligast inom den kvantitativa grenen. Ett annat alternativ är att man analyserar 

det dolda innehållet, vilket innebär att forskaren gör en tolkning, det blir alltid någon form av 

tolkning men den kan vara mer eller mindre djup. Till studien valdes kvalitativ metod då 

kvalitativa metoder belyser teorier där mänsklig erfarenhet och mänskliga perspektiv 

bearbetas och tolkas. Utifrån människors egna berättelser och perspektiv kan man bättre förstå 
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hur en människa upplever saker och ting. Jag valde metoden eftersom jag ville undersöka 

barnen och ungdomarnas stöd till varandra, då man i kvalitativ innehållsanalys tolkar och 

granskar olika texter. Kvalitativ forskning beskriver olika sociala företeelser utifrån dess 

mening och kan användas för att utveckla begrepp, beskrivningar eller teoretiska modeller. 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes i detta arbete, för att kunna tolka 

ungdomarnas vilja att hjälpa varandra.  Till skillnad från deduktiv ansats där tolkningen utgår 

ifrån en redan utarbetad mall syftar induktiv ansats till att förutsättningslöst analysera texter 

som behandlar till exempel människors berättelser (Graneheim och Lundman, 2004). 

Innehållsanalys används speciellt när det gäller att analysera dokument och texter, det är 

speciellt lämpad för en analys av massmedier, men metoden kan också användas på ett stort 

urval av texter (Boolsen, 2007). Det Graneheim och Lundman (2004) skriver, stämmer bra in 

på mitt val av metod. Jag har valt denna metod på grund av att jag gör en sorts tolkning 

utifrån människors perspektiv i såväl resultatet som analys. Jag studerar innehållet på djupet i 

min innehållsanalys och jag har valt att lägga upp det så att jag studerar texten, plockar ut det 

mest förekommande orden, mönstren och tydliga stödet och redovisar detta i analysen. Enligt 

Bryman (2011) så handlar kvalitativ innehållsanalys om att forskningens fokus läggs på 

forskaren och hur denne konstruerar betydelsen av olika texter, och hur viktigt det är att förstå 

meningen utav det som analyseras. Precis så har jag valt att gjort, fokuset ligger på hur jag 

som forskare tolkar ungdomarnas kommunikation och stöd till varandra. 

3.3.  Urval, datainsamling, bearbetning och analys av data 
 

Eftersom min studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys, var urvalet och insamlingen av 

texten och trådarna en stor och viktig uppgift. Det var lätt att införskaffa sig ett eget 

användarnamn på BRIS hemsida, vilket jag hade fått uppgift om hur man gjorde av mina 

kontakter på BRIS. Jag skaffade ett användarnamn och började sedan titta igenom de olika 

ämnena och inläggen. Eftersom att det var och är ständigt enormt många trådar och svar på 

forumet var det omöjligt att läsa igenom alla trådar noggrant, men jag försökte få en 

uppfattning och fokuserade på hur de såg ut och vad som var relevant för min studie. 
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Se tabell. 

Teman: Trådar: Svar: Mina valda trådar: 

Kompisar 19 0-14   

Att vara ung  60 0-87   

Känslor 40 0-50 1 

Våld och övergrepp 23 0-62 2 

Skolan  16 0-18 1  

Mobbning  12 0-14 1 

Vad får dig att må bra?  18 0-44   

Familjen  24 0-23   

Kärlek 57 0-157   

 

Tabellen är gjord efter hur det såg ut på www.bris.se och diskussionsforumet 2011-05-09         

På disskusionsforumet förekom nio olika ämnen och jag har valt ut fem olika trådar som 

passar in i studien på olika sätt. Av dessa är bara fyra av de nio ämnena medtagna och det är 

följande mobbning, känslor, skolan och våld och övergrepp.                                                                 

Jag har gjort mitt urval utifrån vilket som fann sig mest intressant för min studie. Vid det 

tillfället jag var inne på BRIS diskussionsforum för att göra mitt urval, var det många 

intressanta diskussioner igång, men dem trådarna jag slutligen valde har störst relevans för 

min undersökning. Det var en sorts bekvämlighetsurval, eftersom det var svårt att noga välja 

ut trådar bland det stora urvalet. Samtidigt fanns det en tanke med att ha trådar som skiljde sig 

åt och var från olika ämneskategorier och framför allt kunde på något sätt kopplas till 

KASAM. Då Antonovsky trycker på att se det friska salutogena perspektivet hos människan, 

istället för det sjuka patogena perspektivet, har jag undersökt hur de stöttar varandra, och 

resultatet utav det. Efter att trådarna valts ut bearbetades texten genom att den lästes om och 

om igen på djupet.  

 En kvalitativ innehållsanalys handlar om att göra en tolkning av en eller flera texter. Av 

följande trådar som har valts ut i denna studie så handlar det om att tolka hur stödet ser ut och 

hur det fungerar. Det gjordes genom att undersöka mönster och teman i trådarna sedan 

jämföra trådarna och hitta gemensamma drag och även se likheter och skillnader.  

http://www.bris.se/
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3.4. Begränsningar och etiska överväganden  
 

”Om användarna av ett forum börjar frukta att deras förtroende för och relationer till andra 

användare utnyttjas och används på ett sätt det inte hade tänkt sig , kan de kanske i 

förlängningen leda till att de drar sig undan från dessa miljöer” (Sharf, 1999). 

Internet och BRIS diskussionsforum handlar i högsta grad om nuet och är en rullande 

verksamhet som förändras hela tiden. Eftersom studien fortgick på nätet och barnen och 

ungdomarna var helt anonyma, då bara kön och ålder fanns med så stötte jag inte direkt på 

några problem angående etniska överväganden. Eftersom att studien är en sorts 

internetforskning så har jag ändå läst en del om forskningsetik på internet och det gäller att 

tänka efter. I detta fall handlar det om barn och det kan vara väldigt känsligt. Det är lätt att 

samla och lagra material från hemsidor, samtal och diskussioner från till exempel 

diskussionsforums trådar precis som jag har gjort. Ur etnisk synvinkel är det rätt att göra så? I 

”vanlig” forskning utanför nätet finns det etniska riktlinjer att följa, men dessa är svåra att 

använda sig av om man forskar över internet. Enligt Svenningsson, Lövheim och Bergquist 

(2003) handlar det inte om upphovsrätten till att samla material på internet, utan omtanken om 

andra människors integritet och privatliv. Forskare har helt olika uppfattning när det gäller 

riktlinjer inom internetforskning. Vad forskningen och studien handlar om har stor betydelse 

när det gäller etiken kring det, skillnaden att följa enskilda personer på nätet och försöka 

analysera beteende och personlighet gentemot att tolka hur människor använder språket och 

kommunicerar via skriven text på datorn skiljer sig mycket (Sveningsson, Lövheim & 

Bergqvist, 2003). De möjliga etiska konflikter som vi får slåss med när vi forskar på internet 

visar på hur viktigt det är att vi tänker efter och är medvetna om vad vi gör som forskare och 

om det kan få några konsekvenser. Eftersom vi inte kan veta om en person verkligen upplever 

ett offentligt forum som offentligt, bör forskaren tänka på det och se över en extra gång vad 

det är vi citerar och för vidare i våra forskningsrapporter och om det verkligen är sådant som 

inte skadar de inblandade personerna (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003). 
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3.5. Resultatets tillförlitlighet och giltighet 
 

Eftersom jag inte pratat eller på något sätt haft kontakt med barnen och ungdomarna direkt är 

det svårt att avgöra om det som står i trådarna som jag analyserar är äkta, det kan bara 

individen själv veta. Eftersom det handlar om den stödjande funktionen på texter utifrån vad 

ungdomarna skriver till varandra i forumet, så måste jag utgå ifrån att händelserna som jag 

läser är sant. Som forskare handlar det om att vara godtrogen (Bryman, 2008). Min studie kan 

bara byggas utifrån det jag ser och läser och det kan man fråga sig hur tillförlitligt det är. 

Forumet uppdateras hela tiden då nya inlägg inkommer dagligen och man ser varje gång man 

går in på sidan att inlägg och trådar lagts till och att trådarnas diskussioner utökas och att det 

är en levande sida. Dock så kan ett problem ligga i att trådarna försvinner då dem har varit 

inaktiva och inte fått några ytligare svar på tio dagar. Jag har sparat ner mina valda trådar så 

för mig har inte det problemet uppstått men att kunna gå tillbaka till hemsidan för att se 

trådarna jag valt kan vara omöjligt, vilket kan ställa till svårigheter i en situation som denna. 

BRIS diskussionsforum erbjuder en genomgripande vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro 

innebär att BRIS har en moderator som läser alla inlägg innan de läggs ut. Det känner jag 

personligen ökar sidans tillförlitlighet och därmed också min undersökning. Då det är en 

kvalitativ studie, blev syftet inte att dra generella slutsatser om alla unga på 

diskussionsforumet utan att istället försöka ge en överblick över forumet och hur det kan se ut 

genom de valda trådarna.  

4. Resultat och Analys  
 

Under följande kapitel lägger jag fram mitt resultat och analys av BRIS diskussionsforum.  

Som tidigare nämnts har jag valt att fokusera på fyra ämnen: skolan, mobbning, våld och 

övergrepp. Antonovsky (2005) betonar hur viktigt det är att fokusera på det friska hos en 

människa, istället för på det sjuka och därför har jag valt att se ungdomarnas vilja att hjälpa 

varandra genom KASAM, då det är viktigt att ta fasta på hur bra barnen och ungdomarna 

skriver till varandra.   

Alla trådar kommer att exemplifieras med citat i detta kapitel. De fem trådar som jag valt att 

analysera presenteras här nedan i relation till uppsatsen frågeställningar som lyder; Hur ser 

hjälpen och stödet ut mellan barnen och ungdomarna utifrån KASAM? Finns det en 
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konstruktiv kraft ungdomarna emellan på BRIS diskussionsforum? Hur fungerar den 

konstruktiva kraft som de unga själva har för att hjälpa och stötta varandra?  

4.1. Hjälp och stöd mellan barnen och ungdomarna 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen att barn och ungdomars stöd till varandra är 

viktigt, behovet av detta stöd visar sig redan då den unge skriver i forumet. Den unge får 

chansen att skriva av sig och därigenom bli lyssnad på. Beviset är de svarsinlägg som 

inkommer med pushningar, tips och bekräftelse. I trådarna finns det en ålderspann mellan 10-

17 år, det är en skillnad åldersmässigt då äldre tjejer ofta gör ett ”pepp” inlägg och delar med 

sig utav sina erfarenheter. Medan yngre tjejer ger mer korta och konkreta svar och tips med 

framförallt bekräftelse på att det är rätt eller fel. Detta är ett genomgående fenomen, vad gäller 

alla trådarna. När det gäller killar så är det inte alls många aktiva på forumet, men i de få svar 

som jag har läst är det en liten annan ton i på killars inlägg. De skriver väldigt kort och konsist 

medan tjejer, framförallt lite äldre tjejer skriver långa och utförliga inlägg. Ungdomarna får 

och ger konkreta tips till varandra på olika sätt och genom olika citaten från trådarna tolkar 

jag det som att den konstruktiva kraften finns. När trådarna har studerats närmare har den 

konstruktiva kraften kommit till utryck på olika sätt. Det som förekommer flest gånger av alla 

svar är en tydlig bekräftelse till den som skrivit huvudinlägget, vilket innebär att den unga får 

känna sig hörd. Det kan till exempel se ut så här: 

 

”såklart det inte är ditt fel! :O du ska aldrig tänka så, tycker du ska berätta detta till någon, 

var inte rädd det är inte ditt fel! <3”(2011-04-02) 

Är också vanligt med ett konkret tips:  

”Du om jag skulle vara du skulle jag tala om det för någon vuxen jag känner”(2011-05-05) 

Eller att det är ett rent stödjande: 

”Ge inte upp, du är så fin, unik och perfekt på alla sätt och vis. Du är värd ett bra liv, precis 

som alla andra är. Jag vet inte vad jag ska säga mer , jag skulle gå till polisen och be om 

hjälp kanske?  Girlpower till dig, du klarar dig igenom det! <3”(2011-03-09) 

Barnen och ungdomarna använder sig av uttryck som återkommer i alla trådar. Exempel på 

det är ”Ge inte upp”,” Lycka till”, ”Tror på dig”, ”Du har allt mitt stöd” även någon som 
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återkommer i texten är att de unga tilltalar varandra såsom gumman, lilla gumman, vännen 

och tjejen. Något som är vanligt och finns med i var och vartannat svar i trådarna är ett hjärta 

(<3) som jag tolkar som deras bevis på omtanke. 

Det finns såklart även kommentarer som sticker ut från de övriga och inte liknar majoriteten, 

de kan se ut på liknande sätt: 

”Superbra tanke!  Bris borde ha ett eget ämne för detta ” vad har jag gjort bra idag” för 

oftast tänker man på det dåliga men det går knappt en dag utan att man gör något bra” 

(2011-03-17) 

Ett annat exempel är: 

”Det är ALDRIG ditt fel!!!! Felet är hans och bara hans . Vilket jävla SVIIIINN!!!!! 

ANMÄÄÄÄÄL!!!”(2011-04-05)(www.bris.se) 

Jag tolkar utifrån ungdomarnas sätt att skriva till varandra att vissa har högre KASAM än 

andra och medan några förstår vad som händer och sker gör andra det inte, därmed kan man 

också se i texten när ungdomarna har svårt att förstå saker. Jag väljer att se hur barnen och 

ungdomarna försöker hjälpa varandra för att få högre KASAM, utifrån att analysera hur de 

skriver till varandra.  

  

4.1.1.  Skola och mobbning 

 

Man tillbringar en stor del av sin tid i skolan, så i ämnet ”skolan” finns det mycket för de 

unga att prata om, exempelvis läxor, prov, lärare och stress. Här får barnen och ungdomarna 

möjlighet att diskutera livet i skolan.   

Mobbning handlar om så mycket, det kan till exempelvis handla om att bli kallad kränkande 

namn, att bli utestängd, att bli utsatt för rykten eller utsatt för våld. Man kan behöva skriva av 

sig om man är utsatt för mobbning, men likväl om man utsätter någon för det kan man ha 

behov av att skriva av sig och få stöd. I ämnet mobbning får barnen chans att prata om allt 

som hör till det. 

Tråden nedan är tagen från ämnet ”skola” och är en tråd som handlar om att inte tycka om sitt 

gymnasieval och sin situation utifrån den. 

http://www.bris.se/
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”Jag hatar gymnasiet! Jag hatar skolan! Mina lärare bara klagar,de uppmuntrar inte mig, de 

bara klagar. De påminner en hela tiden att det är frivilligt. Ja, jag valde att gå natur, men jag 

bad inte om att bli plågad till döds! Jag vill bara klara igenom mina tre år.  

Mina klasskompisar är emot mig. Först gick det bra, men efter att jag sa ifrån när jag inte 

ville mobba ut en person så hoppade de på mig istället. 

Alla har någon utom jag. Varje morgon ska de kramas och visa sin vänskap, men jag är 

fortfarande utanför. Jag hatar också lärarna som ger en läxor över helger och lov, jag vill 

kunna vila upp mig och återhämta krafterna under ledigheterna.  

Jag vill inte heller bo i studentkorridoren. Alltid smutsigt, eller åtminstone disk överallt. Fan 

vad jag hatar det där stället. Seriöst, det var fan mycket bättre i högstadiet! 

(Förlåt om jag "skräms", men jag drog faktiskt nitlotten, jag hoppas att era gymnasieval är 

eller kommer vara bättre än mitt)” 

(2011-03-13) (www.bris.se) 

 

Huvudinlägget ovan har fått en hel del svar:  

”Oj, jag trodde verkligen att jag var ensam att känna så! Jag går också natur och jag vill 

bara klara igenom de här tre åren...men en del av mina lärare är kritiska och klagar på än.. 

Speciellt en av mina lärare, hon tror inte på att jag klarar av det hon har aldrig sagt något 

uppmuntrande till mig.. 

Hoppas det löser sig för dig! För du är inte ensam!” (2011-03-14) 

(www.bris.se) 

”Åh fy fan vad jobbigt du verkar ha det. Du ska absolut inte behöva plågas och det var 

modigt att du sa ifrån! Finns det ingen möjlighet att du kan byta gymnasium?”(2011-03-14) 

(www.bris.se) 

”Åh tack å lov att jag inte är ensam. Går i ettan, natur och hatar verkligen min skola. Jag blir 

så arg på mig själv för det kändes inte ens rätt när jag valde, det var typ min mamma som fick 

mig till att välja den skolan. Det går inte så jätte bra i ämnena heller och det finns säkert ett 

samband men jag orkar bara inte byta skola. Men viiill 

Hoppas att det blir bättre för dig, du verkar iaf modig.” (2011-04-04) 

(www.Bris.se ) 

 

Exemplifierade citat från tråden i ämnet ”skolan” påvisar den stöttning, som jag tolkar att det 

finns i denna tråd. Alla citaten i tråden är snarlika på det sättet att de innehåller pushning på 

http://www.bris.se/
http://www.bris.se/


19 
 

ett eller annat sätt. Ungdomarna som svarar vill gärna uppmuntra och stärka författaren. Att 

säga att denne är modig, är återkommande i just denna tråd. I tråden så framkommer det i fem 

citat av nio, och av citaten ovan kan vi läsa ut det i två av tre citat. I flera av citaten förklarar 

ungdomarna utifrån sig själva att författaren inte är ensam om att känna som den gör, det 

framkommer i flera av citaten och av dessa nio svarsinlägg är det i tre som detta framkommer.  

Denna tråd fick även ett svar där den unge uttrycker att det är skönt att inte känna sig ensam. 

”Tack för alla svar, ni är väldigt gulliga! 

Jag trodde också jag var ensam om det här, men skönt att veta att man inte är ensam.”(2001-

04-04)(www.bris.se) 

 

Enligt Antonovsky (2005) handlar hanterbarhet om hur man upplever och använder resurserna 

som finns till förfogande i sin omgivning, med hjälp av vilka man kan bemöta och hantera de 

krav som man stöter på . Hanterbarhet kan jag tolka fram utifrån tråden ovan då författaren 

har svårt att använda sig utav resurserna genom att denne bara ser sin skolgång som negativt 

och har därmed svårt att hantera det. Meningsfullhet som handlar om hur viktigt det är att se 

saker och ting i ens omgivning som meningsfullt (Antonovsky, 2005). Kan jag också se i 

tråden, då författaren är så trött på skolan och har svårt att se skolan eller något annat i livet 

som meningsfullt för stunden. 

 

De flesta svaren som inkommit gör tydligt för den unge att denne inte är ensam att känna så 

och därmed kan författaren ta till sig svaren som inkommit med uppmuntran och stärkande 

ord och därmed stärka det positiva och friska precis som Antonovsky (2005) gärna vill trycka 

på och arbeta med och därmed öka sitt KASAM. 

 

Typ 6 utifrån komponent tabellen överensstämmer eftersom författaren har låg hanterbarhet 

och meningsfullhet då denne som sagt inte kan se det meningsfulla i sin omgivning och heller 

inte ser och använder resurserna i sin omgivning för att få det bättre. Det betyder dock inte att 

denne tror att den klarar sig bra på grund av hög begriplighet, men det leder oftast till ett 

starkt tryck mot förändring (Antonovsky, 2005). Jag tolkar att den unge försöker förändra sin 

situation när denne använder diskussionsforum för att få hjälp och stöd.  

 

Den andra tråden jag valt ingår i ämnet mobbning och författaren till inlägget skriver hur den 

har kommit till insikt med att denne gjort fel mot en person i sin skola och mår dåligt över 

detta.  

http://www.bris.se/
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”Jag är ingen taskig person egentligen, jag försöker vara snäll mot alla ska ni veta, och jag 

har själv blivit mobbad förut. Men det som jag mår dåligt över är att jag har skrattat och 

viskat och gett blickar till en kille som alla anser är en tönt. Han är alltid ensam, och jag tror 

att han tar emot en hel del skit varje dag i skolan. Jag mår så förbannat jävla illa, och tycker 

synd om honom, men vågar själv inte stå upp för vad jag tycker. Och jag mår så illa när jag 

möter hans blick i korridoren, han har såna där fina bruna ögon som ser ledsna ut och som 

söker en hjälp som inte kommer. jag tänker på allt det jag gjort och på honom, och jag har 

ingen aning om vad jag ska göra”(2011-03-29) 

(www.bris.se) 

Svarsinläggen nedan har inkommit, och i just denna tråd är det vanligt att dela med sig av sina 

erfarenheter för att utifrån detta ge råd till författaren hur denne ska göra.  

 

”MEN SNÄLLA!! var hans kompis du vet att det skulle hjälpa så himla mycket för honom!!! 

och om du är "populär" så kanske andra tar efter dig???och be om förlåtelse, kanske atthan 

förstår??snälla hjälp honom.... <3” (2011-03-29) 

 

”Jag var elak mot folk med, jag var rädd för att gå emot kompisarna. 

Men du ska veta hur lycklig jag är över att jah gick emot tillslut! Jag är världens bästa 

kompisar!  

Jag har sett en kille växa i sig själv, han, den rädda lilla killen som alltid satt själv, som alltid 

gick själv. Han vågar nu skämma ut sig, han vågar prata med alla, han är stolt över sig själv. 

Han är min bästa vän! Gå emot för fan, det kan bli en vän för livet! Om inte annat kommer du 

bli stolt över dig själv! Du kommer ge honom hopp!  

Go 4 it!”(2011-03-31) 

”Folk som säger "Hjälp honom" o.s.v det är inte så enkelt när man själv varit mobbad för om 

man står upp för den "nördiga" eller nått sånt så kan man själv bli mobbad för det.  

Det vet jag själv. När man varit mobbad gör man allt för att inte bli det igen, man kanske blir 

den kaxiga själv för man är så rädd, så visst är det bra om du står upp för honom, men det 

jag ville ha sagt är: Jag förstår dig, var i samma sits "/ Jag sa till en lärare och nu är han 

nästan popis i klassen, vilket är väldigt skönt!”2011-04-04 

(www.bris.se) 

 

Citaten ovan visar på hur stödet läggs fram genom egna erfarenheter. Detta är en kort tråd 

med enbart sju inlägg, och av dessa är det tre som berättar om sina upplevelser. I resterande 
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citat finns det en vilja att komma med tips hur författaren ska göra, och att denne ska be om 

förlåtelse återkommer i hela fyra av sju svar.  

Denna situation kan illustreras av första skedet i en problemlösningssituation precis som typ 4 

på tabellen visar. Där känslan av begriplighet och hanterbarhet är låg men känslan av 

meningsfullhet hög. Denna situation förändras positivt alltså press uppåt som tidigare nämnts 

då motivationskomponenten känsla av meningsfullhet leder till att individen anstränger sig för 

att öka känslan av begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Vilket är tydligt att den 

unge gör här då denne söker stöd för att kunna hantera, få kontroll och tydlighet över 

situationen. Författaren försöker även tydligt att öka känslan av begriplighet då den önskar 

hjälp av resurserna i sin omgivning för att klara upp situationen.  

 

4.1.2.  Känslor, våld och övergrepp 

 

Ledsen, ensam, arg eller lycklig det är bara några få av de känslor som upplevs. I ämnet 

känslor får barnen och ungdomarna möjligheten att prata av sig om alla de känslor som de kan 

ha inom sig.  

I kategorin våld och övergrepp kan man diskutera allt som har med våld och övergrepp att 

göra, har man blivit utsatt eller utsätter någon annan för det behöver man hjälp och då kan det 

vara bra att prata om det.  

 

Kommande inlägg i ämnet våld och övergrepp handlar om att bli överfallen av sin lärare:  

”Jag var ute en kväll då det var mörkt, och då kommer min lärare förbi och frågar om jag vill 

ha skjus. Jag sa ja så klart, han bara skulle hämta sina nycklar och sa att jag kunde följa med 

upp istället för att stå ute och frysa. Och det gjorde jag, men när vi kom upp så låste han 

dörren och lyfte upp mig och slängde ner mig på sängen, jag blev livrädd och gjorde precis 

det han bad mig göra. Han sa att jag varit väldigt "stygg" flicka i skolan idag och gav mig 

örfilar och slog mig. Och hade sedan sex med mig, och han FILMADE det. Jag skrek flera 

gånger att han skulle sluta men han fortsatte bara ännu hårdare och han slog till mig. När 

han var "klar", så fick jag lova att jag inte skulle berätta det för någon för då skulle han bara 

göra om det ännu värre. Sen dess har jag fått möta hans äckliga blickar och hans taffsade i 

skolan. Men känner mig till viss del skyldig till alltihop, för innan det hände hade jag tyckt att 

han var snygg och sjukt bra lärare, han är väldigt ung. Sen han hade typ små "flörtat" med 
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mig, och jag gjorde det samma. Men nu känner jag mig smutsig och äcklad av honom, är det 

här mitt fel ? Fick han fel intryck ? :(”(2011-04-01) 

Citaten nedan är exempel på svarsinlägg som har inkommit, och i just denna tråd är det 

vanligt att komma med tips och stöttning för att utifrån detta ge råd till författaren hur denne 

ska göra.  

 

”Nej gumman , detta är absolut inte ditt fel. Och om han nu skulle fått fel intryck får man 

ändå inte behandla barn sådär !Jag tycker att du ska gå till dina föräldrar , berätta för dom 

vad som har hänt. Sedan får ni prata med rektorn så vet rektorn vad han/hon ska göra ! 

Det kommer ordna sig. Du måste berätta för någon !Jag hejar på dig ! Kramisar <3” 

(2011-04-02) 

”Det är absolut inte ditt fel på nåt sätt! Det han gjorde har ingen människa rätt att göra mot 

nån annan. Berätta för din mamma eller pappa så kan du byta skola eller anmäla honom! 

LYcka till<3”(2011-04-03) 

 

Detta huvudinlägg är ganska starkt, därmed blev svarsinläggen från barnen och ungdomarna 

genast längre och djupare. I denna tråd var det otroligt många svarsinlägg och här nedan är 

några få citat som visar ungefär hur de flesta svaren ser ut då alla mer eller mindre bekräftar 

för denne att det inte är dennes fel och vill gärna ge tips på vad den ska göra för något. Att 

barnen och ungdomarna är kloka oavsett ålder och kommer med väldigt bra tips och stöttning 

är något som tydligt kommer fram i hela den här tråden. Dem som läst huvudinlägget försöker 

så gått de kan stödja författaren genom sin kunskap och erfarenhet och därmed också hjälpa 

till. Ungdomarna tar åt sig texten och förstår allvaret. Båda citaten ovan påpekar till 

författaren att denne borde prata med någon vuxen, det tyder på en förståelse och att också 

vara medveten om och påpeka på ett stödjande sätt att felet inte är dennes är också ett tecken 

på det. Denne har svårt att begripa vad som hänt och situation är kaotisk och behöver stöd för 

att kunna förstå, och gå vidare. 

Hanterbarhet handlar om hur en människa använder sig av resurserna som finns till 

förfogande i omgivningen menar Antonovsky (2005), med resurserna menas till exempel på 

vilka möjligheter man har att få hjälp och stöd om någon händer och hur man tar till sig det 

och kan möta kraven utifrån det. Den här flickan har svårt att hantera denna situation och har 

därmed låg hanterbarhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en människa upplever 

inre och yttre stimuli som sammanhängande och tydlig och har man låg begriplighet så ser 



23 
 

man situationen som oförklarligt och kaotiskt vilket flickan gör. Så genom att den unga var 

med om denna händelse, kan hennes begriplighet ha förändras avsevärt. Antonovsky (2005) 

menar på att hög eller låg KASAM inte behöver bestå i liknande skede hela livet och att det 

kan förändras på grund av livserfarenheter. KASAM har troligtvis ändrats för flickan i 

samband med denna händelse, och får denne se andra runt omkring som uppfattar denna 

händelse från en annan synvinkel och är stödjande så kan det höja dennes KASAM med hjälp 

av dem runt omkring. 

Därför kan man jämföra denna situation med typ 4 utifrån tabellen där det handlar om att det 

inte är självklart att man mår bra trots hög meningsfullhet. Det handlar visserligen om att den 

viktigaste komponenten meningsfullhet och utan den blir stark KASAM inte långvarig, så den 

väger upp väldigt mycket, och genom det kan flickan utan problem i den här situationen ta åt 

sig hjälp och stöd och det är ju en bra början för att uppnå stark KASAM. 

Nästa tråd jag valt finns även denna i ämnet ”Våld och övergrepp” och den handlar om 

författarens berättelse om hur denne hamnat väldigt snett i livet och inte orkar mer. 

 

 

”Jag orkar inte mer. Absolut inget mer. Jag tar droger varje dag. Dricker varje helg om inte 

mer.Har förlorat och blivit sviken av de sista vännerna jag haft kvar. Från och med idag har 

jag inga vänner kvar. Jag har självmordstankar dygnet runt, har självskadebeteende..Mår så 

jävla dåligt så jag vill dö nu, på riktigt. Jag tror jag lider av stress, panikångest och 

deperession. Jag har atarax 25mg utskrivet av läkare men det hjälper inte mig längre, så det 

gör ännu mer att jag får ångest osv för att jag vet att det inte hjälper. Det enda som jag har 

idag för att överleva är drogerna. Jag klarar inte av endag utan drogerna. För vännerna är 

försvunna och även min familj. Har varit på Maria Ungdom många gånger och funderar på 

att åka dit idag men vet inte.Jag säljer mig själv för drogerna, ingen vet om det. Jag har blivit 

våldtagen ca 5 gånger(om inte mer) under 1 år nu. Och för mig så har det 

blivit en jävla vana. Hejdå.”(2011-03-06) 

 

Svaren som inkommit till detta huvudinlägg är väldigt positiva med mycket stöd och hjälp för 

att försöka få denne att se en mening i livet, och många av barnen och ungdomarna är 

införstådda med hur viktigt det är. Citaten nedan ger bra tips och råd om hur denne ska få 

mening i livet och börja må bra igen. Författaren saknar mening i livet och kan genom detta 

inlägg åtminstone få känna sig lyssnad på. 
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”Snälla ta inte livet av dig! Det finns så mycket att leva för, så många som faktiskt kommer 

sakna dig och du försvinner! Även om du kanske inte tror det, så lovar jag dig, folk bryr sig. 

Jag kan också känna att livet är piss ibland, kanske inte på samma nivå som du, men 

fortfarande. För tre år sedan blev jag tvungen att flytta ifrån alla mina vänner och allt jag 

kände till. Jag funderade på att ta mitt liv bara för att folk skulle märka att jag faktiskt också 

fanns och hade en vilja. Men ingen lyssnade. Vi flyttade, och i början var allt jättejobbigt. 

Men idag har jag underbara vänner som älskar mig för den jag är, som jag aldrig skulle ha 

träffat om vi inte flyttat. Det finns hopp, ett ljus i slutet av tunneln, jag lovar dig! Hoppas du 

känner dig bättre snart gumman! <3”(2011-03-08) 

 

”du har det hur svårt som hellst, livet är inte rättvist! försök att ta tag i ditt liv! du är värd så 

otroligt mycket mer!! kanske börja på ngn sport? (om fixar att må bättre först) då kan du få 

nya kompisar och bättre självkänsla hoppas värkligen att det löser sig för dig! önskar att jag 

hade kunnat hjälpa dig mer men ge inte upp!! lev livet fullt ut! det finns ingenting som man 

inte kan förbättra! kramar och jag tror på dig!!<3”(2011-03-08) 

 

”Vännen då! Du har då inte haft tur här i livet... Men vetu, inget säger att det alltid kommer 

vara såhär, ellerhur? Ta en dag i taget. Sök hjälp någonstanns. Hitta någon att prata med. 

Lätta hjärtat och red ut alla känslor som bubblar inom dig! Hitta motivationen till att VILJA 

må bättre, så att du verkligen orkar jobba för en ljusare framtid. Det kmr inte gå på en dag, 

men det går, jag lovar! Något jag tror kan hjälpa att "tända den där lilla gnistan" till att 

kämpa vidare, är att börja hålla på med någonting som ger en energi och livsglädje. En 

aktivitet av ett slag. T.ex att börja hålla på med hästar, få någon annan att ta hand om liksom, 

eller att dansa, spela fotboll, innebandy eller vad som nu intresserar dig. Det är inte för sent 

att börja med den än! Lycka till, jag vet att du kan klara dig ur det här. Ge inte upp. Massa 

kramar till dig <3”(2011-03-11) 

 

Detta huvudinlägg har fått en hel del svar och ovan citeras några av dem. Citaten ovan visar 

tydligt en omtanke, och barnen och ungdomarna kommer med väldigt kloka svar även här. De 

har konkreta tips som är väldigt bra och som är bevisat att det fungerar. 

 

Författaren till detta inlägg mår väldigt dåligt och har väldigt låg KASAM 
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Meningsfullhet behagar vara den viktigaste komponenten för långvarig begriplighet eller 

hanterbarhet (Antonovsky, 2005).  

Att den unge har svårt att se saker och ting i ens omgivning som meningsfullt är tydligt i 

denna situation, och därför blir det också svårt för denne att må bra. Begriplighet är därmed 

den därefter viktigaste komponenten, eftersom hög begriplighet förutsätter förståelse. Likväl 

så har denne svårt att förstå vad som händer och hur denne ska gå tillväga med sitt problem. 

Hanterbarhet är dock inte obetydligt för om man inte tror att resurser finns till ens förfogande 

avtar meningsfullheten och strävan efter att hantera en situation blir svagare.  Det handlar om 

i vilken utsträckning man är engagerad i det man gör och vad man gör, och känner mening 

med det precis som Antonovsky (2005) påvisar flera gånger. Denna situation är lik typ 8 där 

alla tre komponenterna är låga och därmed får denne också en väldigt låg KASAM och 

behöver därmed ha hjälp och stöd. Vilket författaren får i exemplen ovan där barn och 

ungdomar försöker förstärka dennes KASAM genom att finnas där och stötta, tipsa och pusha.   

 

Nästa tråd kommer från ämnet känslor och är väldigt positiv och handlar om att hjälpa 

varandra att få bättre självförtroende. 

”Jag vet att så många har svag självkänsla och dåligt självförtroende, och härinne har jag 

sett att det är dessutom ännu flera än jag trott, men det är så synd för det är onödigt! 

Men det är inte sanning bara för det, utan det är tankar/känslor som vi kan ändra på så att vi 

mår bra av de istället :)Vi förtjänar ju att känna helt andra känslor och ha andra tankar om 

oss själva.Det är ju egentligen så onödigt att vi ska behöva känna så här, vi är ju så mycket 

bättre än så, att vi förtjänar att HELA DAGARNA få känna hur bra vi är utan att klaga eller 

hata oss själva!  Därför tänkte jag att kanske åtminstone någon skulle kunna hänga med på 

det här och sprida positiva tankar och förhoppningsvis inspirera någon annan också! 

Kan vi tänka oss att vi ska NÄMNA MINST 4 SAKER som är bra med oss själva? 

Det kan vara väldigt svårt, jag vet det själv, men det är därför vi ska träna! Och det kommer 

att gå bara vi vill :) 

Till exempel så kan vi skriva - jag är väldigt snäll mot min lillebror 

- jag är snäll och vill att andra också ska må bra 

- jag är alltid så omtänksam och snäll 

- jag är fin 

Ska vi fortsätta med fler saker? 

Till exempel kan man tänka sig att SKRIVA MINST 4 saker som jag gjort bra idag. 
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Exempel 

- jag var modig som räckte upp handen trots att jag alltid tyckt att det är jobbigt 

- jag hjälpte en kompis med en svår läxa 

- jag var bra som sa nej när jag inte ville vara med 

- jag gjorde ett grymt snyggt mål på fotbollsträningen 

Detta är alltså bara exempel, det kan vara precis vad som helst, det är DU som känner vad 

som är BRA med dig och vad som du gjort BRA idag!För det viktiga är att tankarna ska vara 

POSITIVA, kom igen fina ni och skriv gärna en kommentar om vad ni tänker på/skriver så 

kommer flera att kunna känna sig glad för din skull :)Och ni kan väl gärna fylla på med fler 

förslag om hur man kan tänka för att man ska må bättre och tycka om sig själv?  

STOR KRAM allihopa fina människor! :)”(2011-03-17). 

 

Denna tråd är positiv och författaren vill hjälpa andra att upptäcka sin egen styrka och hjälpa 

till att stärka andras självförtroende, för att sedan kunna möta kraven på rätt sätt. Den unge 

har en förståelse och kunskap om hur viktigt det är att ha bra självförtroende och därmed 

kunna bearbeta och gå igenom händelser. I hela denna tråd försöker barnen och ungdomarna 

verkligen få fram något bra med sig själva, det syns väldigt väl. När man läser tråden kan det 

vara svårt för vissa barn och ungdomar att få fram vad de tycker och tänker om sig själva, 

men dem försöker och jag tolkar det som att om bara någon sätter igång med att vara positiv 

så försöker alla vara det så gott dem kan och har resurser. Att kämpa och försöka kommer 

man långt med.  

 

”Superbra tanke!  

Bris borde ha ett eget ämne för detta, "vad har jag gjort bra idag" för oftast tänker man på 

det dåliga men det går knappt en dag utan att man gör något bra :).  

Det lär bli en massa jobb för bris med en sån tråd men den är nog ytterst viktig och folk 

kommer få insikt i att andra försöker se det bra i livet och vardagen.  

T.ex. Har jag idag lagat mat till familjen.  

Jag har köpt en whiteboard så jag kan planera mitt liv lite bättre. 

Jag har motionerat mer än väl )  

Viktigast av allt, jag har accepterat mig själv som människa och tillåtit mig att le! :D”(2011-

03-17) 
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”haha grym bra tjej du är! 

*jag är omtänksam 

*jag är snäll 

*jag är rolig 

*jag är ofta glad 

*jag har streck kollat på film 

*jag har ätit frukost 

*jag har varit trevlig och snäll mot min mamma 

*jag har pluggat” (2011-03-20) 

 

”*Jag är söt 

*Jag har kompisar som älskar mej för den jag är. 

*Jag kan sjunga 

*Jag har nästan inga finnar 

Jag har bara gjort dåliga saker idag, men dom fyra sakerna där uppe... är ganska bra tror 

jag.”(2011-03-22) 

 

Denna tråd är mycket positiv som sagt och författaren har en stark KASAM. Denne ser ett 

patogent perspektiv och vill på grund av det hjälpa till att uppnå ett salutogent perspektiv 

bland sina virtuella kamrater. De människor som är engagerade och bryr sig har alltid en 

möjlighet att vinna förståelse och finna resurser, och därför upplever den unge betydelsen av 

att få må bra och ha starkt självförtroende, och vill därför hjälpa andra med detta, och det gör 

författaren genom sitt positiva inlägg och pushning till andra.  

 

Meningsfullhet som är motivationskomponenten av hela begreppet KASAM handlar om hur 

viktigt det är att se saker och ting i ens omgivning som meningsfullt, och hur betydelsefullt 

det är att ha meningsfullhet i sitt liv (Antonovsky, 2005). Det upplever den unge och vill 

hjälpa andra att få detsamma. Även att ha hanterbarhet och begriplighet är något som 

ungdomarna kan få av att få läsa varandras positiva saker och därmed bli pushade att skriva 

positiva saker om sig själva. Antagligen kan denna tråd jämföras med typ 1 då det verkar som 

att författaren ser en hög grad av sammanhang i världen.   
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5. Diskussion  
 

 

Syftet med den här studien har varit att analysera BRIS diskussionsforum utifrån barn och 

ungdomars konstruktiva kraft att hjälpa varandra. Om den existerar och hur den i så fall ser ut. 

Jag har undersökt fem trådar som funnits på BRIS diskussionsforum och använt Antonovskys 

KASAM-teori som en teoretisk utgångspunkt för min analys. Jag kan se att stödet finns, och 

min slutsats är att det är viktigt för ungdomarna att se att det finns fler i deras situation. 

Barnen och ungdomarna stöttar varandra på ett väldigt fint och moget sätt och av det jag har 

sett kan jag personligen uppleva att vi underskattar deras kunskap och hjälpsamhet. Därför 

tror jag också att det är viktigt för dem att få den möjligheten som det finns på BRIS 

diskussionsforum, att diskutera, finnas för varandra och se och höra hur andra i ens egen ålder 

faktiskt har det. Eftersom att det finns otroligt många trådar har det varit en omöjlighet att 

följa alla, eller att överhuvudtaget kunna läsa alla. Jag valde därför ut några stycken som jag 

fördjupade mig i och kan omöjligt genom det säga hur det ser ut på hela BRIS 

diskussionsforum, och den här studien är en överblick över hur det kan se ut. 

Internetforskning är väldigt speciellt, då jag har läst och arbetat utifrån en webbplats där text 

försvinner och uppdateras. I mitt fall så försvann trådarna när det varit inaktiva i tio dagar, 

och därför sparade jag ner trådarna som valdes till min dator och det var det så jag läste dessa 

trådar under hela min studie. Jag har i mitt resultat valt att tydliggöra hur citat och trådar kan 

se ut, då det är genom detta jag vill påvisa den konstruktiva kraften mellan barnen och 

ungdomarna. I resultatdelen har jag valt att bara ta med vissa citat då det är omöjligt för mig 

trots att jag bara analyserat fem trådar ha med hela trådarna då vissa av dem kan ha ett 

innehåll med väldigt många svarsinlägg. Dessutom har jag medvetet valt att inte ta med hela 

trådarna utifrån etnisk synpunkt. I citaten visas endast kön och ålder och det har jag också valt 

att ta bort pågrund av anonymiteten som finns på BRIS.                                                                                                                     

Jag har valt att tolka trådarna genom att se hur ungdomarna svarar och skriver till varandra 

och därmed ge exempel på citat. Jag har utifrån varje tråd försökt att fånga dem citat som 

passar bäst in på hela tråden. Jag har försökt att se likheter och skillnader, och lagt märke till 

deras speciella sätt att skriva till varandra för att stötta varandra. Jag har sett råd och stöd, 

försök till hjälp och mycket pushning bland de valda trådarna. Det finns gott om detta på 
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diskussionsforumet och jag har bara haft möjligheten att ta upp en liten del av det hela. Att ge 

och ta del av varandras erfarenheter genom att berätta vad de varit med om, ger en känsla av 

samhörighet samt att inte känna sig ensam, vilket många ungdomar gör. I studien har det 

framkommit från tidigare forskning att barn är i behov av stöd och hjälp. Utifrån resultat 

påvisas det att den konstruktiva kraften finns mellan ungdomarna och hur den fungerar. Detta 

framkommer också genom att se hur populärt internet och BRIS diskussionsforum faktiskt är 

med sina 30000 inlägg per år (www.bris.se). Jag kan inte dra några generella slutsatser utifrån 

det lilla underlaget jag fått fram, men trots det tycker jag att det som jag studerat står för hur 

det i överlag ser ut, och hur trådarna faktiskt fortlöper inom BRIS diskussionsforum. Man kan 

tolka fram både hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i texterna som ungdomarna 

skriver till varandra, och det har varit en intressant jämförelse, men inte det enklaste. Det har 

framkommit att många ungdomar kan hantera eller har hanterat det som händer dem, när de 

pushar sina ”kamrater” verkar de ha kontroll på sina egna liv och därmed har dem då en stark 

KASAM.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på att barnen och ungdomarna vill hjälpa varandra, dem 

delar med sig av sina erfarenheter, och tar åt sig av den skrivna texten på allvar. Min tolkning 

är att de känner ett lugn över att se hur andra har det samt får en bekräftelse på att dem inte är 

ensamma. Jag vill nu efter att ha studerat diskussionsforumet betona att min tolkning är 

densamma, det är viktigt för barn och ungdomarna att möta varandra. 

 

 

5.1. Studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning 
  

Det har framkommit utifrån tidigare forskning att det är viktigt för ungdomar att möta 

varandra både i det ”fysiska rummet” och på den ”virtuella arenan”, därigenom får 

ungdomarna sin sociala och kulturella utveckling, och det sistnämnda har blivit mer populärt i 

dagens samhälle. Enligt tidigare forskning är internet populärt, och ungdomar ser det som en 

möjlighet att få hjälp genom nätet och man får chansen att vara anonym (Löfberg, 2008). I 

studien överensstämmer detta då de unga är väldigt öppna i trådarna som jag har läst och de 

skriver saker som de annars inte skulle ha sagt till någon. De unga är modigare och vågar 

framträda på ett annorlunda sätt på den ”virtuella arenan”. Enligt många forskare som finns 

med i min studie är internet otroligt viktigt för barn och ungdomar idag, att vistas på internet 



30 
 

är i många fall den största information och kommunikationskällan för en tonåring. Det hjälper 

en tonåring att hitta sitt rätta jag (Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, & Shklovski ,2006). 

Barn börjar i allt tidigare ålder att använda internet. Idag använder varannan fyraåring internet 

(www.wii.se). Barn födda under 1980- och 1990-talen hör till den ”nya” nätgenrationen 

(Hernwall 2001).  Många barn har erfarenhet av internet och datorer redan innan de börjar 

skolan och att vistas på virtuella arenor blir mer och mer en daglig sysselsättning för barnen 

och ungdomarna, och i dagens samhälle betyder internetkommunikationen mycket. 

Cybervärlden är otroligt stor och ungdomarna tittar mejl, loggar in på Communitys, chattar 

eller bara surfar på nätet (Löfberg, 2008). När man tittar på diskussionsforumet och dess 

trådar ser man att det är otroligt många aktiva och de yngsta är endast tio år. Precis som 

Löfberg 2008 säger, är alla interaktioner som barn och ungdomarna på den virtuella arenan en 

möjlighet att utöka sin sociala kompetens och även att utveckla sin egen identitet som man 

sedan kan använda i det fysiska rummet. I resultatet av trådarna på diskussionsforumet 

framkommer det hur dem tar hjälp av varandra, och hur de ger råd och stöd till varandra och 

genom detta utvecklas ungdomarnas identitet. Fördelarna med virtuell kommunikation är att 

det är tillgängligt tjugofyra timmar och man kan gå in och skriva och svara på meddelanden 

dygnet runt, anonymitet och integritet är också fördelar som väger tungt. Att ömsesidigt få 

och ge hjälp, komma med problemlösningar och information till varandra är fördelar med 

virtuell kommunikation. Att få ge uttryck av känslor och likaså få empati är även det positivt 

på den virtuella arenan. (Burnett &  Buerkle 2004) När man tittar på ungdomarnas 

användning av diskussionsforumet förstår man att de uppskattar anonymitet och integritet. De 

skriver vad som helst utan hämningar, och känner sig fria på det sättet. Kommunikation 

mellan ungdomarna är ett bra komplement till deras egna funderingar, de stödjer varandra i 

deras erfarenheter och i deras individuella, sociala och personliga process. Detta ökade behov 

av att kommunicera bland ungdomar har förut inte varit känt. (Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, 

& Shklovski 2006). Detta syns tydligt då det mer än gärna delar med sig av sina egna 

erfarenheter och bekymmer på forumet, för att i gengälld ta del de andras erfarenhet. 

I tidigare forskning så skrivs det om hur det blir mer och mer vanligt att barn och ungdomar 

använder sig av internet och även får råd och stöd därigenom. Igenom min uppsats tycker jag 

det framkommer att så är fallet och att BRIS gör en bra insats på internet för barn och 

ungdomar. 

http://www.wii.se/
mailto:buerkle@lis.fsu.edu
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