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Abstract
Självmordsupplysningen is a project run by the association Psykisk
hälsa, with the aim to reduce suicides, by providing support from
volunteers via live chat. At its inception the project had the goal of
reaching out to young men, as suicide is the leading cause of death
among this group. The study tries to identify the chat users at
Självmordsupplysningen and examine the chat user's opinions on
some questions about the chat and web-based support. The
information gathered through a quantitative web-based survey shows
that the study group consisted mainly of young women. Another
important result is that one fifth of the respondents had support only
via the Internet and half lacked support from family/friends. Twothirds said they had ongoing treatment. Most chat users believed it
was easier to tell via the Internet what they asked support for,
compared to in a personal meeting. The results were analyzed using
a model that highlights the differences in the interaction between aid
applicants and helpers online and offline. To illustrate an alternative
explanation of the results masculinity theory is also used. This study
does not claim to generalize the results but only shows information
as to those who responded to this survey.

Keywords: Suicide, web-based support, chat, men, gender paradox
Nyckelord: Självmord, webbstöd, chatt, män, könsparadoxen

Antal ord: 16891

Förord
Stort tack till de anonyma chattanvändare på Självmordsupplysningen som medverkat och
gjort enkätstudien möjlig. Vi vill också tacka Carl von Essen och Marie-Louise Söderberg
från Självmordsupplysningen för ett gott samarbete. Ett särskilt tack vill vi rikta till Cecilia
Löfberg och Margareta Aspán för att vi fått ta del av deras enkät. Sist men inte minst, ett
varmt tack till vår kunniga handledare Bo Vinnerljung som varit ett bra stöd och gett kloka
råd.

Innehållsförteckning
1. Inledning ............................................................................................................... 1
1.1. Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 2
1.2. Centrala begrepp ....................................................................................................... 3
1.2.1. Webbstöd/Stöd online .......................................................................................... 3
1.2.2. Stöd offline ........................................................................................................... 3
1.2.3. Chattstöd .............................................................................................................. 3
1.3. Förförståelse.............................................................................................................. 3

2. Kunskapsområdet ............................................................................................... 5
2.1. Sökprocessen ............................................................................................................ 5
2.2. Självmord bland unga ............................................................................................... 6
2.2.1. Riskfaktorer .......................................................................................................... 7
2.2.2. Skyddsfaktorer ..................................................................................................... 7
2.3. Könsparadoxen och hinder i hjälpsökande ............................................................ 8
2.4. Suicidprevention ....................................................................................................... 9
2.5. Webbstöd ................................................................................................................. 11
2.5.1. Webbaserat stöd vid suicidrisk ........................................................................... 13
2.5.2. Webbstöd i Sverige ............................................................................................ 14
2.5.3. Självmordsupplysningen .................................................................................... 16
2.6. Sammanfattning ...................................................................................................... 16
2.6.1. Studiens position i forskningsfältet ..................................................................... 17

3. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................... 19
3.1. Maskulinitetsteori .................................................................................................... 19
3.2. Synliggörande och osynliggörande i det fysiska respektive det virtuella
rummet ............................................................................................................................ 21

4. Metod .................................................................................................................. 23
4.1. Population och urval ............................................................................................... 23
4.2. Bortfallsanalys......................................................................................................... 24
4.3. Operationalisering och utformning av enkät ........................................................ 25
4.4. Avgränsningar ......................................................................................................... 27
4.5. Databehandling och analys .................................................................................... 27
4.6. Etiska ställningstaganden ...................................................................................... 28

4.7. Metoddiskussion ..................................................................................................... 29
4.7.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.......................................................... 30

5. Resultat ............................................................................................................... 32
5.1. Undersökningsgruppen .......................................................................................... 32
5.2. Åsikter om Självmordsupplysningens chattstöd ................................................. 35
5.2.1. Önskemål om chattstödet ................................................................................... 35
5.3. Lättare eller svårare att berätta via Internet? ....................................................... 38
5.3.1. Faktorer som bidrar till upplevelsen av att det är lättare via Internet.................. 39

6. Analys ................................................................................................................. 43
6.1 Undersökningsgruppen ........................................................................................... 43
6.1.1. Könsfördelning ................................................................................................... 43
6.1.2. Ålderfördelning ................................................................................................... 45
6.1.3. Stödformer .......................................................................................................... 45
6.2. Åsikter om Självmordsupplysningens chattstöd ................................................. 46
6.2.1. Nöjdhet med chattstödet .................................................................................... 46
6.2.2. Önskemål om chattstödet ................................................................................... 47
6.3. Lättare att berätta via Internet ................................................................................ 48
6.3.1. Osynliggörande i det virtuella rummet ................................................................ 48
6.3.2. Synliggörande i det virtuella rummet .................................................................. 50
6.3.3. Tekniska möjligheter med webbstöd .................................................................. 51

7. Diskussion .......................................................................................................... 53
7.1. Sammanfattande slutsatser ................................................................................... 53
7.2. Reflektion över studiens resultat........................................................................... 54
7.3. Reflektion kring alternativa förklaringsmodeller.................................................. 56
7.4. Resultatens tillämpning och metodens begränsningar ...................................... 57

Referenslista .......................................................................................................... 59
Internetkällor................................................................................................................... 62
Övriga referenser ........................................................................................................... 63
Figurförteckning ............................................................................................................. 63
Tabellförteckning ........................................................................................................... 64

Bilaga 1. Enkäten ................................................................................................... 65

Bilaga 2. Enkätinbjudan via mail till Självmordsupplysningens registrerade
användare ............................................................................................................... 68
Bilaga 3. Enkätinbjudan via chattfönstret ........................................................... 69
Bilaga 4. Analys av det interna bortfallet ............................................................ 70

1. Inledning
Det finns olika mönster när det gäller psykisk ohälsa som skiljer män och kvinnor åt. Trots att
fler unga kvinnor än män rapporterar att de ofta känner sig nere, har sömnsvårigheter och
begår fler självmordsförsök, är det flest unga män som begår självmord (SOU 2006:77). Av
de 149 svenskar i åldersgruppen 15-24 år som begick självmord år 2011 var 69 % män och
31 % kvinnor (Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
[NASP], 2012). I åldersgruppen 15-44 år är självmord dessutom den vanligaste dödsorsaken
bland män och den näst vanligaste bland kvinnor (Jiang, Hadelaczky & Wasserman, 2012).
Att belysa könsskillnader i psykisk ohälsa är ett aktuellt diskussionsämne som anses vara av
stor betydelse för forskning och behandling av psykisk ohälsa. Bremberg (2012) menar, i
tidskriften Psykisk hälsa, att det krävs en ökad medvetenhet kring könsskillnader vad gäller
psykisk ohälsa och att detta inte är ett tillräckligt utforskat område. Hilte (2012) skriver i
samma tidskrift att manliga könsnormer påverkar mäns hälsa och tendens att söka stöd och att
det därför är nödvändigt att införa ett könsperspektiv i forskning om och behandling av
psykisk ohälsa.
Användandet av Internet har ökat markant de senaste åren och utgör en allt större del av vår
vardag, vilket talar för att professionellt socialt arbete också bör finnas på denna arena.
Ungefär 90 % i åldersgruppen 12-34 år använder Internet dagligen och är därmed den
åldersgrupp som använder Internet mest (Findahl, 2012). I alla åldersgrupper finns en tydlig
könsskillnad på så sätt att män är överrepresenterade gällande Internetanvändande (ibid).
Eftersom Internet utgör en så stor del av vår vardag är det viktigt att också erbjuda stöd via
Internet (Rickwood, Deane & Wilson, 2007), särskilt för att nå unga män (Ungdomsstyrelsen,
2007).
Forskning pekar på att webbaserat stöd kommer spela en allt större roll för att främja ungas
psykiska hälsa (King et al., 2006; Ybarra & Eaton, 2005). Det är därför viktigt att utveckla
detta forum samt att socialarbetare och terapeuter skaffar sig kunskap om hur de kan förmedla
stöd via Internet till personer med psykisk ohälsa (Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira,
1

2008; Ybarra & Eaton, 2005). Forskning kring webbstöd till unga är ett relativt nytt
forskningsområde som bland annat har undersökts av Löfberg och Aspán (2011). De
uppmärksammar det faktum att män är underrepresenterade i fråga om att använda webbstöd
och föreslår vidare forskning kring detta dilemma. Vid utveckling av webbstöd anpassat till
specifika gruppers behov är det viktigt att målgruppens åsikter kartläggs för att kunna anpassa
stödet efter behov (King et al., 2006; Rickwood et al., 2007).
Självmordsupplysningen är ett projekt som drivs av föreningen Psykisk hälsa (läs mer under
2.5.3. Självmordsupplysningen), som från start hade som syfte att främst rikta sig till unga
män. De erbjuder stöd via Internet och sprider information och kunskap om psykisk ohälsa
och självmord (Självmordsupplysningen, 2013). Trots att unga män var den tänkta
målgruppen vid projektets start uppskattas det vara en klar majoritet kvinnor som idag vänder
sig till Självmordsupplysningen för att få stöd (C. von Essen, personlig kommunikation, 28
januari, 2013).
Självmordsupplysningen genomförde under mars månad en enkät som visade att chatten
ansågs vara den viktigaste funktionen på webbsidan. I samråd med Självmordsupplysningen
bestämdes därför att göra en utvecklad enkät om just chattfunktionen, för att ta reda på vilka
som använder chattfunktionen samt vad chattanvändarna anser om chattstödet och dess
möjligheter jämfört med stöd via personliga möten. På så sätt ämnar studien undersöka om
Självmordsupplysningen når den önskade målgruppen och om Internet är en arena som
underlättar för chattanvändarna att berätta om det de sökt stöd för.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att göra en grov kartläggning av Självmordsupplysningens
chattanvändare och deras åsikter i några frågor gällande Självmordsupplysningens chatt samt
undersöka om Internet anses vara en arena som underlättar för chattanvändarna att berätta om
det de behöver stöd för.
•

Hur ser sammansättningen i undersökningsgruppen ut avseende kön, ålder samt
pågående stöd- och behandlingskontakter?
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•

Är

respondenterna

oftast

nöjda

eller

missnöjda

efter

avslutad

chatt

på

Självmordsupplysningen med det stöd de fått?
•

Vad anser chattanvändarna i undersökningsgruppen vara viktigt avseende typ av stöd i
chatten samt vem de vill chatta med?

•

Anser respondenterna det vara lättare eller svårare att berätta via Internet om det de
sökt stöd för jämfört med personliga möten och vad kan tänkas bidra till denna åsikt?

1.2. Centrala begrepp
1.2.1. Webbstöd/Stöd online
Med webbstöd avses i denna studie alla former av stöd som i organiserad form förmedlas via
Internet. Exempel på funktioner som erbjuds via webbstöd är mail, chatt, blogg och forum.
Några av de organisationer som förmedlar webbstöd är Självmordsupplysningen, Killfrågor.se
och Barnens Rätt I Samhället (BRIS). I denna studie används stöd online synonymt med
webbstöd.

1.2.2. Stöd offline
Stöd offline definieras i denna studie som stöd som sker vid personliga möten.

1.2.3. Chattstöd
Med chattstöd menas i denna studie webbstöd som förmedlas via chatt på Internet.

1.3. Förförståelse
Eftersom en av oss volontärarbetar som chattstödjare på Självmordsupplysningen hade vi en
förförståelse

av

vårt

forskningsområde.

Vi

hade

på

förhand

kunskap

om

att

Självmordsupplysningen vid starten av projektet främst ville rikta sig till målgruppen unga
män, men att de i dagsläget uppskattar att flest kvinnor söker stöd via webbsidan. Detta
faktum gjorde oss intresserade av att undersöka denna könsfördelning närmare.
Självmordsupplysningen hade inga särskilda krav på vår studie, utan såg det som en fördel att
vi ville undersöka något som också kunde vara intressant för dem att ta del av. Vi kan inte
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utesluta att det påverkat vår studie till att eftersträva resultat som kan vara till nytta för
Självmordsupplysningen, men anser att vi känt oss fria att själva utforma studien eftersom
Självmordsupplysningen inte ställt några specifika krav.
Vi hade en tanke om varför kvinnor söker stöd i högre utsträckning än män. Nämligen att män
kan ha svårare att tala om känslor och visa sig svaga, vilket kanske bara är en fördom. Det är
dock möjligt att denna fördom kan ha påverkat oss så att vi omedvetet har försökt bekräfta vår
fördom, men genom att diskutera och vara medveten om förförståelse och fördomar skapas
bättre förutsättningar för att undvika att det påverkar studien (Kvale & Brinkmann, 2009).
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2. Kunskapsområdet
Kapitlet inleds med en beskrivning av sökprocessen. Därefter kommer tidigare forskning
kring självmord och webbstöd att redovisas, följt av en sammanfattning av några webbsidor
och organisationer som erbjuder webbaserat stöd i Sverige idag. Slutligen presenteras
bakgrundsinformation om Självmordsupplysningens webbstöd.

2.1. Sökprocessen
Tidigare studier har sökts inom forskningsfälten självmord och webbstöd. Det finns gott
om forskning om självmord, särskilt internationellt. Svensk forskning om självmord och
självmordsprevention bedrivs främst av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
av psykisk ohälsa (NASP), varför sökningar har gjorts på deras hemsida. Vad gäller webbstöd
finns inte riktigt lika mycket forskning. För att inkludera relevant forskning om webbstöd
samt nordisk forskning om självmord har därför forskning från år 2000 och framåt behövt
inkluderas. Samtidigt har det eftersträvats att i analysen främst använda den senaste
forskningen som de primära referenserna. I de fall metaanalyser och kunskapsöversikter
funnits har dessa valts framför enskilda studier, med syfte att inkludera så många studier som
möjligt samt stärka forskningens tyngd och tillförlitlighet. Studien ämnar dock inte redovisa
en heltäckande översikt av forskningsfältet. Istället har det fokuserats främst på självmord
bland unga, de könsskillnader som existerar i fråga om självmordsbeteende samt webbstöd
vid suicidrisk. Anledningen till att dessa avgränsningar gjorts är att Självmordsupplysningen
valt att rikta sig främst till unga män som kan vara självmordsnära. Eftersom könsskillnader är
ett återkommande diskussionsämne både i fråga om självmordsbeteende och hjälpsökande har
vi dessutom valt att fördjupa oss i forskningen kring detta, som inom forskningen bland annat
benämns som könsparadoxen.
Med tanke på att mycket av den forskning som hittats är internationell krävs reflektion kring
dess giltighet för vår svenska kontext och kultur. Exempelvis skulle skillnader i de
socialpolitiska systemen i olika länder kunnat påverka i vilken utsträckning det finns
möjlighet att söka hjälp och stöd vid självmordsproblematik. Det är också möjligt att länders
olika kulturella normer och värderingar kan ha inverkan på människors självmordsbeteende
5

och hjälpsökande. Ytterligare en viktig aspekt är att tillgången till dator och Internet varierar i
olika delar av världen. Trots att det finns aspekter som kan ifrågasätta giltigheten för vår
svenska kontext har vi ändå valt att inkludera internationell forskning, eftersom forskningen
internationellt sett främst har genomförts i USA och Västeuropa, där förhållandena är relativt
lika våra svenska förhållanden.
Sökningar har även gjorts i databaserna Proquest Social Science, EBSCOhost, Libris och
Google Scholar. Sökord som har använts i olika kombinationer är: självmord*, suicid*,
depression*, webb*, chatt*, internet*, online*, stöd*, preventi*, hjälp*, rådgivning, ung*,
man*, män*, kvinn*, genus*, könsparadox*, metaanalys, kunskapsöversikt och översikt. De
engelska sökorden som använts är: suicid*, depression*, web*, chat*, internet*, online*,
support*, prevent*, help*, counsel*, youth*, man, men, woman, women, gender*, “gender
paradox”, “meta analysis”, review, overview.
Efter genomgång av tidigare studiers referenser har även så kallade kedjesökningar gjorts för
att

inte

missa

relevant

forskning

inom

området.

Efter

rekommendation

från

Självmordsupplysningen lästes även ett temanummer om genus av tidskriften Psykisk hälsa,
vilket också gav värdefulla referenser.

2.2. Självmord bland unga
Efter trafikolyckor är självmord idag den näst vanligaste dödsorsaken bland unga i hela
världen (Hawton, Saunders & O’Connor, 2012) och därmed ett globalt folkhälsoproblem
(Bridge, Goldstein & Brent, 2006; Mann et al., 2005). Självmordstalen är särskilt höga i
Europa, Nordamerika, Australien och Asien, dock saknas uppgifter från vissa delar av
världen, främst från Afrika (Wasserman, 2009). Latinamerikanska och muslimska länder
rapporterar lägst antal självmord (Mann et al., 2005). Självmordsförsök bland unga i
åldersgruppen 15-29 år har ökat dramatiskt i Sverige under 2000-talet, jämfört med övriga
åldersgrupper (Jiang, Floderus & Wasserman, 2009). Allra störst är ökningen för unga
kvinnor, vilket är oroande eftersom självmordsförsök är den starkaste riskfaktorn för
fullbordat självmord, samt att antalet självmord har sjunkit i alla åldersgrupper utom bland
unga (NASP, 2011).
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2.2.1. Riskfaktorer
Tidigare studier har urskilt vissa riskfaktorer för att begå självmord som ung. Bidragande
faktorer till självmord som har påträffats i forskning är genetisk sårbarhet samt psykiatriska,
psykologiska, sociala och kulturella faktorer (Hawton et al., 2012). En särskilt viktig faktor är
psykisk sjukdom, vilket förekommer i upp till 80-90 % av de fall där unga begått självmord
eller självmordsförsök. Både vid fullbordade självmord och självmordsförsök är de vanligaste
psykiatriska tillstånden affektiva störningar, ångest och beteendestörningar men även
missbruk. Samsjuklighet av flera psykiska störningar ökar ytterligare risken för att ungdomar
ska utveckla självmordsbeteende eller begå självmord (Cash & Bridge, 2009).
Depression, men även tidigare självmordsförsök, har visats öka risken för upprepade
självmordsförsök och självmord. Studier visar att självmordstankar under tonåren avsevärt
ökar risken för att som vuxen drabbas av psykiska problem och begå självmordsförsök och
självmord. Betydelsen av tidig identifiering och behandling av depression är därför av vikt för
att minska risken för framtida självmordsbeteenden (Cash & Bridge, 2009). För att kunna
förebygga självmord, och identifiera unga som ligger i riskzonen för att drabbas, krävs dock
mer forskning om vilka faktorer som bidrar till ungas självmord och självmordsbeteende
(Hawton et al., 2012; Cash & Bridge, 2009).
En nyligen genomförd studie hävdar att kön och könsroller påverkar risken för självmord och
självmordsbeteende (Hawton et al., 2012), vilket också bekräftats av en stor dansk studie som
undersökte könsskillnader i riskfaktorer för självmord. Studien visade att riskfaktorer beror av
könstillhörighet. Exempelvis urskildes arbetslöshet, att vara singel och sjukfrånvaro som
riskfaktorer endast för män (Qin, Agerbo, Westergard-Nielsen, Eriksson & Mortensen, 2000).

2.2.2. Skyddsfaktorer
Förmågan att söka hjälp och att prata med andra om sina problem är en viktig skyddsfaktor
mot psykisk ohälsa och suicidbeteenden. Ett stödjande socialt nätverk och meningsfulla
sociala aktiviteter är andra skyddande faktorer, eftersom det sociala livet kan skydda mot
känslor av hopplöshet och meningslöshet, och på så sätt förebygga suicid (Wasserman, 2009).
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2.3. Könsparadoxen och hinder i hjälpsökande
Förhållandet att fler män än kvinnor begår självmord, trots att fler kvinnor är deprimerade och
gör fler självmordsförsök brukar benämnas som könsparadoxen och återkommer i alla åldrar.
Forskning kring könsparadoxen har gjorts både internationellt och i Sverige (se exempelvis
Ringskog, 2004; Schrijvers, Bollen & Sabbe, 2012; Cash & Bridge, 2009). Det finns flera
olika möjliga förklaringar till könsparadoxen. Några av dessa förklaringsmodeller följer
nedan.
En förklaring är att kulturella föreställningar kan påverka synen på självmordsbeteende för
män och kvinnor. Icke-dödliga beteenden uppfattas i många kulturer som mer kvinnliga
medan att begå självmord uppfattas som mer manligt. Skillnaden i social acceptans av
självmord för män jämfört med kvinnor kan ha en inverkan på suicidalt beteende hos båda
könen och skulle alltså kunna leda till att kvinnor inte fullbordar självmord lika ofta som män
(Schrijvers et al., 2012). Tesen stärks också av att män använder mer våldsamma metoder när
de begår självmord jämfört med kvinnor. Kvinnor försöker oftare att långsamt förgifta sig
själva, medan män använder snabbare metoder som exempelvis hängning och skjutvapen
(Schrijvers et al., 2012; Jiang et al., 2012). Föreställningen att självmord skulle vara mer
manligt är kulturellt beroende och förekommer främst i Europa och USA, medan det i vissa
asiatiska länder råder motsatta kulturella föreställningar, det vill säga att självmord snarare
uppfattas som mer kvinnligt (Schrijvers et al., 2012). Schrijvers et al. (2012) påstår att de
kulturella föreställningarna i olika länder återspeglas i självmordsstatistiken. I Nordamerika,
Västeuropa, Australien och Nya Zeeland, där självmord uppfattas som mer manligt, visar
också statistiken att det är vanligare med självmord bland män. I de asiatiska länderna, där
självmord uppfattas som kvinnligt, som exempelvis i Kina och på landsbygden i Indien, visar
självmordsstatistiken att fler kvinnor än män begår självmord.
I Västvärlden verkar könsparadoxen delvis kunna förklaras genom starka samband till
traditionella könsrollsförväntningar. Män socialiseras till att ta snabba beslut och att vara
självständiga medan kvinnor tar fler saker i beaktande när de överväger ett beslut. Detta kan
leda till att män inte, i lika hög utsträckning som kvinnor, omprövar sitt beslut att begå
självmord, vilket kan förklara varför den suicidala processen bland män generellt är kortare än
hos kvinnor. Att processen är längre för kvinnor innebär också att kvinnor har längre tid på
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sig att söka stöd och omvänt är tiden begränsad för män. Att män i större utsträckning än
kvinnor präglas av en tävlingsinriktning och konkurrens kan dessutom bidra till att män inte
vågar visa sig svaga, prata om självmordstankar och ta hjälp av sitt sociala nätverk eftersom
det kan uppfattas som ett erkännande av inkompetens. Män tenderar därför att lösa sina
problem på egen hand. Kvinnor har däremot inte lika svårt att be om hjälp eftersom det är mer
accepterat att visa sig svag som kvinna (Schrijvers et al., 2012; Ringskog, 2004).
Även andra studier har påvisat att manliga könsnormer begränsar unga och män vid
hjälpsökande för psykisk ohälsa (Schön, 2009; Campbell, Rondon, Galway & Leavey, 2013;
Mansfield, Addis & Courtenay, 2005). Normer för mansrollen har visats hindra unga män
från att uttrycka känslor (Campbell et al., 2013). Att vara i kontakt med och kunna uttrycka
sina känslor är något som även Rickwood et al. (2007) hävdar är av stor betydelse för ungas
benägenhet att söka hjälp vid psykisk ohälsa.
Andra studier har påvisat att föreställningar om psykisk ohälsa också kan hindra
hjälpsökande. En studie undersökte varför 650 självmordsbenägna och personer i kris inte
sökte vidare hjälp efter att ha ringt till en hjälplinje. Några hinder verkade vara att
respondenterna förnekande allvaret vid psykiska hälsoproblem och hade uppfattningar om att
problemen kunde hanteras utan behandling (Gould, Munfakh, Kleinman & Lake, 2012). Även
Rickwood et al. (2007) visar att uppfattningen om att problem kan lösas på egen hand är ett
hinder för ungas hjälpsökande. Andra hinder för ungas hjälpsökande som framkom i studien
var att hjälpsökande också begränsas av individens självmordstankar och depression samt
dåliga erfarenheter av hjälpsökande (ibid).

2.4. Suicidprevention
I en systematisk översikt över självmordspreventiva strategier dras slutsatsen att utbildning
kring behandling av depression till allmänläkare, att kunna urskilja kännetecken på depression
samt att begränsa tillgången till metoder för att begå självmord, är de strategier som visats
vara effektiva för att minska självmordsfrekvensen. För att fastställa vilka komponenter inom
självmordspreventionsprogram som är effektiva för att minska antalet självmord och
självmordsförsök krävs dock mer forskning (Mann et al., 2005).
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Vid preventionsarbete finns en modell som delar in förebyggande åtgärder i tre olika nivåer,
nämligen primära, sekundära och tertiära åtgärder. Preventionsmodellen är dock anpassad för
sjukdomar som exempelvis cancer, schizofreni och diabetes, men skulle även kunna användas
för att förebygga självmord. Det är dock problematiskt eftersom självmord kan orsakas av en
mängd olika sjukdomar och omständigheter som till exempel ekonomiska svårigheter,
personliga problem och kriser eller andra sociala, medicinska och psykiatriska tillstånd. För
att förebygga självmord på bred front krävs därför en mängd åtgärder på flera olika områden,
som till exempel i familj, skola, samhälle, media och sjukvårdssystem (Nordentoft, 2007;
Gould, Greenberg, Velting & Shaffer, 2003).
Vid användande av preventionsmodellen för förebyggande av självmord anpassas olika
åtgärder till de olika nivåerna i modellen. Den primära preventionen riktas till hela
befolkningen och därmed även personer som inte visat tecken på sjukdom. Syftet med denna
typ av prevention är att förhindra att sjukdomen uppstår. Exempel på suicidprevention på
primärnivå är att begränsa tillgången till metoder för att begå suicid, men även att ge
information om vart man kan vända sig för att få hjälp i kritiska situationer. Syftet med
sekundärpreventionen är att på ett tidigt stadium påbörja behandling. Suicidprevention på
sekundärnivå riktas till enskilda som visat tecken på att utveckla självmordstankar eller som
befinner sig i riskzoner för att utveckla självmordstankar. Exempel på sekundär
suicidprevention är utbildningsprogram för personal som arbetar med behandling av psykisk
ohälsa. Hjälplinjer, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi ger de mest lovande
resultaten på den sekundära preventionsnivån för suicid. Suicidprevention på tertiärnivå riktar
stöd och behandling till de personer man vet har allvarliga självmordstankar och kanske också
har begått självmordsförsök. På tertiär nivå kan man jämföra självmord med en sjukdom som
plötsligt kan leda till döden och det kan därför vara svårare att förebygga suicid på denna nivå
(Nordentoft, 2007; 2010).
Genom projektet OSPI Europe (Optimizing Suicide Prevention Programs and Their
Implementation in Europe) testades ett suicidinterventionsprogram kallat NAD (Nürnbergalliansen mot depression). NAD genomfördes i Nürnberg, som är en stad med 500 000
invånare. Hypotesen för NAD var att en ökad medvetenhet om och behandling av depression
skulle leda till minskat självmordsbeteende genom interventioner på fyra nivåer. På första
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nivån gavs utbildning till primärvårdsläkare för att upptäcka och behandla depression. Andra
nivån byggde på att informera allmänheten om depression och att föra antistigmatiseringskampanjer. På tredje nivån skulle personer som möter personer i riskzon för
självmord utbildas, exempelvis präster, socialarbetare och lärare. På fjärde nivån riktades
interventionerna till högriskgrupperna, det vill säga de som överlevt självmordsförsök. Dessa
erbjöds telefonupplysning, hjälplinjer och självhjälpsgrupper. Efter två års prevention verkade
självmordshandlingar

ha

minskat

med

24

%,

i

jämförelse

med

innan

interventionsprogrammets start. En mer omfattande utvärdering av projektet OSPI Europe
genomförs nu i fyra städer i olika länder med varsin kontrollregion. Förhoppningen med detta
projekt är att skapa en gemensam evidensbaserad suicidprevention inom alla EU-länder
(Hegerl et al., 2009).
I Sverige arbetar bland annat NASP med suicidprevention. Björk och Alin Åkerman (2010)
från NASP genomförde tillsammans med Karolinska Institutets folkhälsoakademi ett projekt
på uppdrag av Stockholms läns landsting som behandlade suicidprevention i skolan. En viktig
slutsats av projektet var att ungdomar föredrog att prata med jämnåriga kompisar om
självmordstankar eftersom de ansåg att vuxna inte förstod dem. De såg sig själva som vuxna
och kompetenta nog att på egen hand ta itu med egna och vänners problem (ibid).

2.5. Webbstöd
Interventioner via Internet kommer antagligen att fortsätta expandera eftersom det har blivit
allt mer vanligt och accepterat som metod (Ritterband & Tate, 2009). En komparativ
kunskapsöversikt och metaanalys av Barak et al. (2008) jämförde Internetbaserade
interventioner och traditionella samtal ansikte mot ansikte. Det visade sig i 14 av studierna att
det inte fanns någon skillnad i effektivitet mellan metoderna. Barak et al. (2008) hävdar
dessutom att det finns ett starkt stöd för antagandet att psykologiska onlineinterventioner är en
lovande terapeutisk metod som ger effekter som varar även efter behandlingen avslutats. En
annan iakttagelse som gjordes var att enskild Internetterapi verkar vara effektivare än
gruppterapi på Internet. Dessutom verkade patienterna föredra att kommunicera via text
framför att använda ljud och webbkamera vid Internetterapi. Det är dock endast ett fåtal
studier som undersökt detta, varför ytterligare studier behövs för att styrka resultaten (ibid).
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Enligt Ritterband och Tate (2009) har de flesta kunskapsöversikter och metaanalyser funnit att
Internetinterventioner ger positiva behandlingsresultat, reducerar symptom och ger ökad
livskvalitet.
Via Internet begränsas inte kommunikationen på samma sätt av de barriärer som kan uppstå
vid traditionella former av vård. Att kommunicera och söka stöd online är inte beroende av tid
och rum, vilket gör arenan bekväm och lättillgänglig (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg &
Cantrill, 2005; Young, 2005; Greidanus & Everall, 2010; Griffiths, Lindenmeyer, Powell,
Lowe & Thorogood, 2006; Korp, 2006; Ritterband & Tate, 2009). För personer som inte kan
eller vill söka stöd på traditionellt sätt kan Internetbaserade interventioner vara ett alternativ
(Ritterband & Tate, 2009). Webbstöd och stöd via personliga möten sker på två skilda arenor
som båda är viktiga och därför inte bör jämföras. Istället bör interaktion på dessa olika arenor
ses som komplement till varandra (Löfberg & Aspán, 2011; Maczewski, 2002; Ybarra &
Eaton, 2005). Exempelvis kan känslan av isolering som uppkommit offline minskas när stöd
och interaktion också kan erbjudas online (Maczewski, 2002). Flera studier konstaterar att
interaktion och stöd online inte kan ersätta möten offline (Gray et al., 2005; Griffiths et al.,
2006; Lee, Leung, Lo, Xiong & Wu, 2010; Maczewski, 2002; Ybarra & Eaton, 2005). Det
tyder på att även om effekterna av behandling på de olika arenorna visats vara de samma, kan
det ändå vara viktigt att erbjuda stöd på båda arenor, eftersom arenornas olika förutsättningar
för interaktionen kan locka olika grupper av stödsökande.
En klar fördel med onlineinteraktion är att den möjliggör anonymitet, integritet och att
uttrycka sig bortom sociala normer, vilket skapar en trygghet som underlättar för att öppna
upp sig och tala om känslor och svåra saker (Greidanus & Everall, 2010; Krysinska & De
Leo, 2007; Löfberg, 2008; Löfberg & Aspán, 2011; Hernwall, 2001; King et al., 2006; Korp,
2006; Maczewski, 2002; Ybarra & Eaton, 2005; Young, 2005). Att inte behöva exponera sig
emotionellt online ger en känslomässigt tryggare miljö som tilltalar unga (King et al., 2006).
Anonymiteten är särskilt viktig för unga eftersom det också ger dem möjlighet att utforska sin
identitet och utmana fördomar, då de inte behöver känna sig bedömda efter ålder eller
utseende (Maczewski, 2002).
Onlinekommunikation och anonymitet förändrar maktförhållandet till ungdomars fördel och
möjliggör stöd utan att vuxna lägger sig i och tar över allt för mycket (Löfberg & Aspán,
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2011). Patienterna får ökat inflytande över sin situation och känslan av stigmatisering
minskar, vilket innebär att maktförhållandet mellan expert och patient utmanas (Korp, 2006;
Löfberg & Aspán, 2011). En annan möjlighet som ges via onlinekommunikation är att
patienten får makt över kommunikationen, då de kan fundera och avvakta med sitt svar, också
kallat asynkron kommunikation (Greidanus & Everall, 2010; Krysinska & De Leo, 2007).
Detta kan vara en förklaring till varför patienter i högre utsträckning vågar öppna upp sig och
uttrycka känslor av hopplöshet och självmordstankar via webbstöd jämfört med via telefon
(Krysinska & De Leo, 2007).
En kinesisk enkätstudie visar dock att interaktion via Internet inte ger samma möjligheter till
icke-verbala signaler och emotionell information som vid traditionella möten ansikte mot
ansikte (Lee, Leung, Lo, Xiong & Wu, 2010). Avsaknaden av emotionell information kan
leda till svårigheter att skapa en god relation och allians mellan patient och rådgivare, samt att
viktiga aspekter så som sinnesstämning kan missas i kommunikationen (King et al., 2006).

2.5.1. Webbaserat stöd vid suicidrisk
Internet kan vara både skadligt och hjälpsamt i förhållande till självmord. Två studier
undersökte i vilken utsträckning det gick att hitta information på Internet om metoder för att
begå självmord. I en av studierna visades att hälften av 480 undersökta webbplatser lämnat
vissa upplysningar om hur man begår självmord (Cash & Bridge, 2009). Eftersom det finns
webbsidor som uppmuntrar människor till självmord, är det viktigt att det också finns positiva
krafter och stöd till självmordsbenägna som söker information om självmord på Internet.
Internet har visats vara lovande för att nå och motivera människor med självmordstankar som
inte tidigare nåtts av behandling (Haas et al., 2008) och används allt mer som arena för
suicidprevention (Krysinska & De Leo, 2007). Det finns dock inte många studier som
undersökt effekten av suicidpreventionen via Internet. En nederländsk RCT-studie från 2012
hävdar

sig

vara

den

första

att

undersöka

effektiviteten

av
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självhjälpsinterventioner vid självmordstankar. Studiens huvudsakliga slutsats är att
webbaserad självhjälp kan vara effektiv för att minska självmordstankar, vilket kan vara ett
bra alternativ för dem som är tveksamma till att söka regelbunden behandling eller ett
komplement för de som upplever att deras behov inte uppfylls helt i traditionell behandling.
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Det behövs dock fler studier för att stärka resultaten och ge mer tillförlitlig kunskap om
effekten av webbaserad självmordsprevention (Spijker, 2012).
Resultaten från en studie om ett självmordspreventivt webbstöd visar att stödjande
kommentarer, råd, emotionellt stöd och personliga berättelser är vanligt förekommande i
självhjälpsgrupper online. Stödsökande medlemmar på webbplatsen började ofta efter en tid
att skicka meddelanden till andra medlemmar för att uttrycka känslomässigt stöd genom att
berätta om liknande erfarenheter. På detta sätt började stödsökande att växa in i nya roller som
förmedlare av stöd till andra stödsökande. Vissa av de unga stödsökande i denna studie
uppgav att de sökte hjälp både online och offline. Studien föreslår därför att forskning i
framtiden bör utforska vilken roll webbstöd spelar i ungas hjälpsökningsprocess (Greidanus &
Everall, 2009).

2.5.2. Webbstöd i Sverige
BRIS riktar sig till barn med alla typer av problem, men även vuxna kan ringa och ställa
frågor om barn. Barnen erbjuds stöd anonymt via telefon, mail, chatt och diskussionsforum.
År 2012 var 81 % av de stödsökande tjejer och 18 % killar. BRIS har märkt att allt fler vill ha
stöd digitalt och har därför utvecklat det webbaserade stödet. Under 2012 har en markant
ökning skett vad gäller kontakter via chatt och mail med BRIS. Mer än hälften av
samtalskontakterna var år 2012 via mail och chatt, jämfört med året innan då samtal via
telefon stod för mer än hälften av kontakterna (BRIS, 2013). I en brukarstudie av BRIS
internetbaserade stöd uppgav barnen att de mådde bättre efter den stödjande kontakten och
upplevde att de blivit hjälpta, lyssnade på och tagna på allvar. Barnen ansåg det viktigt att få
tips och idéer som hjälpte dem att uppmärksamma resurser som finns i deras närhet
(Andersson & Osvaldsson, 2011).
År 2012 presenterades rapporten “Se hela mig” som syftade till att förmedla barnens egen bild
av sin psykiska ohälsa vid kontakt med BRIS. 1530 chattar och mail om psykisk ohälsa
undersöktes och resultatet visade att gruppen som kontaktat BRIS via chatt och mail gällande
psykisk ohälsa domineras av tjejer. Hela 94 % av kontakterna var med tjejer och endast 6 %
med killar. Rapporten visade även att medan tjejer skrev mer om ätstörningar och
självskadebeteende, skrev pojkar mer om självmord, ensamhet, självförakt, droger och
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tvångstankar. En slutsats som dras i rapporten är att barn och unga upplever stora svårigheter
när det gäller att våga berätta om sina problem och att släppa den lilla kontrollen de har över
sina liv. Det framkom även att ungdomarna uttryckte en önskan om att få öppna upp sig inför
någon som kan lyssna samt att det är viktigt att det de berättar inte förs vidare och att föräldrar
inte får veta (BRIS, 2012).
Löfberg och Aspán (2011) har genomfört en studie på tre olika webbsidor där de undersökt
ungas användande av informationssökning och webbstöd vid känsliga frågor. I studien
undersöktes webbsidorna UMO, Tjejzonen och Killfrågor.se. Studien visar att killar generellt
är underrepresenterade när det gäller användande av stöd via Internet. En annan slutsats som
dras är att unga föredrar att använda Internet för att diskutera känsliga frågor eftersom det ger
möjlighet till anonymitet (Löfberg & Aspán, 2011). UMO är en nationell ungdomsmottagning
på Internet där ungdomar kan hitta information samt anonymt maila frågor om sex, hälsa och
relationer. Sidan erbjuder även möjlighet att skriva om sitt eget liv och att läsa om andras
(UMO, 2013). UMO har en majoritet tjejer som besöker webbsidan och förhållandet är
ungefär 68 % tjejer och 24 % killar, men UMO arbetar för att minska dessa skillnader
(Löfberg & Aspán, 2011). I Löfberg och Aspáns enkätstudie (2011) om webbsidan UMO
framkom att 79 % av totalt 2153 respondenter ansåg det lättare att ställa frågor om känsliga
saker via nätet i jämförelse med att fråga någon öga mot öga. Utifrån åsikten att det är lättare
fick respondenterna besvara hur väl de höll med om ett antal påståenden. De påståenden som
mer än hälften höll med helt och hållet om var: att kunna lämna sidan om det bli jobbigt, att
det känns mindre pinsamt, att hinna tänka igenom vad man vill läsa eller skriva, att kunna
berätta utan att det sprids vidare till familj/kompisar och att söka information på egna villkor.
Tjejzonen erbjuder tjejer bland annat anonymt stöd via chatt och mail för att ge stöd vid
psykisk ohälsa (Tjejzonen, 2013). Killfrågor.se erbjuder killar anonymt stöd via chatt och
mail, utifrån killarnas egna frågeställningar och förutsättningar. Verksamheten startades med
målet att skapa en kanal som endast riktas till killar, då killar är underrepresenterade bland
flera stödverksamheter. Killfrågor.se utgår från övertygelsen om att manliga normer begränsar
killar i deras liv och psykiska hälsa (Killfrågor.se, 2013).
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2.5.3. Självmordsupplysningen
Självmordsupplysningen är ett projekt som drivs av föreningen Psykisk hälsa med syftet att
minska antalet självmord. De vill verka förebyggande genom att erbjuda medmänskligt stöd
samt information och kunskap om självmord och hur omgivningen kan stödja människor i
kris. Självmordsupplysningen är särskilt angelägna om att nå unga män, eftersom självmord
är den vanligaste dödsorsaken bland unga män. Projektet omfattar en webbsida där det bland
annat finns möjlighet att chatta och maila med volontärer för att öppna upp för dialog,
reflektion och visa på vägar ur livskriser (Självmordsupplysningen, 2013). För att kunna
blogga och skriva foruminlägg krävs dock medlemsregistrering där mailadress anges, men i
övrigt är användaren anonym. Enligt de volontärer som jobbar i chatten verkar det dock som
att Självmordsupplysningen inte främst når unga män, vilket alltså var det ursprungliga syftet.
Det tros vara en klar majoritet kvinnor som använder chatten och förhållandet uppskattas till
cirka 70 % kvinnor och 30 % män. Under mars månad genomförde Självmordsupplysningen
en kort enkät bland sina registrerade medlemmar. I den framkom att chatten ansågs vara den
viktigaste funktionen på webbsidan för medlemmarna (C. von Essen, personlig
kommunikation, 27 mars, 2013).

2.6. Sammanfattning
Tidigare forskning kring självmord pekar på att självmord bland unga är ett omfattande
problem både globalt och nationellt. Riskfaktorer för självmord som har urskilts är psykisk
ohälsa, i synnerhet depression, samt även tidigare självmordsförsök. Det finns även forskning
som pekar på att könstillhörighet har betydelse för om exponering av riskfaktorer leder till
självmordsbenägenhet. Generellt finns föreställningar som hindrar människor från att söka
hjälp vid psykisk ohälsa, men det finns också vissa hinder som skiljer sig åt beroende på
könstillhörighet.
Det finns en överrepresentation av män i självmordsstatistiken i Västvärlden. Viktigt att
påpeka är dock att detta förhållande inte gäller i vissa asiatiska länder som exempelvis Kina.
Män i Västvärlden begår självmord i högre utsträckning än kvinnor trots att fler kvinnor är
deprimerade och begår fler självmordsförsök. Detta förhållande benämns inom forskningen
som könsparadoxen. Det finns olika förklaringsmodeller till vad könsparadoxen beror på,
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exempelvis kan människors hjälpsökande och självmordsbeteende påverkas av kulturella
synsätt och traditionella könsnormer.
Suicidprevention kan organiseras utifrån flera nivåer och åtgärder bör finnas på flera olika
områden eftersom självmordsproblematiken är så komplex och kan orsakas av en mängd olika
omständigheter och sjukdomar.
Interventioner via Internet vid psykisk ohälsa blir allt vanligare och en mer accepterad metod
och kommer antagligen fortsätta expandera i takt med att Internet får en allt större del av vår
vardag. Webbaserade interventioner vid vissa former av psykisk ohälsa har visats ha samma
effekt som traditionella samtal ansikte mot ansikte. Internet är en arena som kan ses som ett
komplement till interaktion och stöd offline. Möjligheten att vara anonym via webbstöd är en
klar fördel, eftersom användaren då kan uttrycka sig bortom sociala normer, vilket skapar
trygghet och underlättar för att öppna upp sig. Patienten kan genom interaktion online få ökat
inflytande över sin situation och kontrollera vilken information som ges, vilket minskar
stigmatisering och utmanar maktförhållandet mellan patient och rådgivare. Det finns dock
även begränsningar med interaktion online. Exempelvis kan avsaknaden av icke-verbala
signaler leda till att det blir svårare att skapa en god relation och en bra allians mellan patient
och rådgivare eftersom viktig information kan missas. Internetinterventioner vid risk för
suicid används allt mer frekvent och verkar vara effektivt för att minska självmordstankar.
Det krävs dock fler studier för att få mer tillförlitlig och fördjupad kunskap om effekten för
webbaserad självmordsprevention.

2.6.1. Studiens position i forskningsfältet
Denna studie kommer att behandla webbstöd, men främst begränsas till webbstöd vid
suicidrisk, då det är det område Självmordsupplysningen främst avser att verka inom. Det har
endast gjorts ett fåtal studier om webbstöd vid suicidrisk, och då framförallt utländska studier.
I Sverige har BRIS gjort en brukarundersökning om sitt webbaserade stöd (Andersson &
Osvaldsson, 2011), vilket till viss del innefattar stöd i frågor kring självmord, men i övrigt
saknas till stor del svensk forskning om webbstöd vid suicidrisk. Denna studie fyller därmed
en kunskapslucka, även om dessa begränsade resultat inte går att generalisera till andra än till
de av Självmordupplysningens chattanvändare som svarat på enkäten.
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Tidigare studier internationellt och i Sverige har undersökt hjälpsökande ur ett
genusperspektiv och huruvida könsnormer begränsar mäns hjälpsökande. Frågan har dock inte
berörts inom forskningsfältet för webbstöd vid suicidrisk, varför vår studie kan peka på
behovet av vidare forskning på området med utgångspunkt i maskulinitetsteori, alternativt ur
ett genusperspektiv.
Studier om webbstöd med utgångspunkt i ett brukarperspektiv har gjorts tidigare, dock främst
med kvalitativ ansats (se exempelvis Löfberg & Aspán, 2011; Campbell et al., 2013; King et
al., 2005). Endast ett fåtal webbaserade enkätstudier till brukare av webbstöd har gjorts, varför
studier som vår behövs.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Kapitlet inleds med en motivering av studiens teoretiska utgångspunkter samt information om
hur dessa kommer att användas i analysen. Därefter följer en presentation av studiens två
teoretiska utgångspunkter, maskulinitetsteori samt modellen för synliggörande och
osynliggörande vid interaktion i det virtuella och fysiska rummet.
Forskning har på senare tid uppmärksammat betydelsen av att forskning och behandling av
psykisk ohälsa bör utgå från ett könsperspektiv för att kunna bemöta patienters skilda behov
(Hilte, 2012; Bremberg, 2012; Schön, 2009). Studiens forskningsproblem grundas i det
generella förhållandet att män söker stöd i lägre utsträckning än kvinnor trots att de begår fler
självmord än kvinnor, men även det specifika problemet att Självmordsupplysningen önskar
nå fler män än vad de gör i dagsläget (C. von Essen, personlig kommunikation, 28 januari,
2013). Därför har maskulinitetsteori valts som teoretisk utgångspunkt för att belysa och
problematisera männens situation. Förhoppningen med att använda dessa glasögon är att
analysera och fördjupa förståelsen för könsskillnader i resultatet.
Med inspiration från Löfberg och Aspáns studie (2011), vilken berör frågeställningar som till
viss del kan sägas likna denna studies, har deras modell som beskriver skillnader i interaktion
och kommunikation i det virtuella respektive fysiska rummet valts. Valet av modellen gjordes
för att lyfta fram vilka möjligheter och begränsningar webbaserat stöd kan innebära. Modellen
kommer främst att användas för att belysa hur samtal och interaktion via Internet mellan
stödperson och chattanvändare skiljer sig åt i förhållande till traditionella samtal som sker
ansikte mot ansikte.

3.1. Maskulinitetsteori
Föreställningar om kön upprätthålls och konstrueras genom sociala processer och fastställer
och upprätthåller normer, förväntningar och föreställningar om vad som är manligt (Gemzöe,
2002). Enligt Hirdman (2001) bygger genusordningen på en hierarki där mannen ses som
norm och därmed överordnad kvinnan. Isärhållandet är grunden i upprätthållandet av det så
kallade genuskontraktet, som beskriver förväntningar på respektive kön. Mannen förväntas
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beskydda, försörja och ta hand om kvinnan, vilket grundas i antagandet att mannen ska vara
hård, förståndig, kontrollerad och stark. Detta i motsats till kvinnan som förväntas vara mjuk,
känslosam, okontrollerbar och svag. Hirdman (2001) menar att det som man finns en
nervositet inför att uppfattas som kvinnlig och inte kunna leva upp till förväntningarna på
rollen som man. Upprätthållandet av den manliga normen innebär därför ett förakt mot det
kvinnliga och att det är skamligt att visa kvinnliga egenskaper som man (ibid).
Vid diskussioner om maskulinitet används ofta begreppet hegemoni. Begreppet används för
att visa på det fenomen som via kulturella processer gör att en grupp kan skapa och
upprätthålla maktpositioner i samhället. Hegemonisk maskulinitet syftar därmed, enligt
Connell (2008), till den kulturella dynamik som bidrar till att garantera män dominans genom
underordning av såväl kvinnor som grupper av män som inte faller inom den normativa
standarden för hegemonisk maskulinitet. Få män lever dock enligt denna hegemoniska
maskulinitet (ibid).
Den kritiska mansforskningen syftar till att studera relationen mellan makt, genus och
maskulinitet samt att visa på en mer nyanserad bild av genusrelationer, eftersom forskningen
ibland har beskrivit en allt för onyanserad bild av maskulinitet och män. Feministisk
forskning har fokuserat mycket på hur diskurser om manlighet ger män fördelar och makt.
Den kritiska mansforskningen menar dock att könsrollsförväntningar om att män är aktiva,
har makt och är tävlingsinriktade inte bara ger män möjligheter, utan även har en baksida som
kan leda till att män tar skada. Att förmedla en så endimensionell bild av män, som görs via
traditionella könsrollsnormer och den hegemoniska maskuliniteten, bidrar till ett
osynliggörande av delar av mäns liv som inte passar in i denna bild. Exempelvis osynliggörs
ensamma män, män som blivit utsatta för sexuella övergrepp, män med depression och män
som har självmordstankar. Hegemonisk manlighet och traditionella könsrollsförväntningar på
män kan på så vis leda till sociala problem och låsa män i destruktiva positioner, eftersom det
inte finns normer som tillåter män att ses som utsatta eller offer (Herz & Johansson, 2011).
Intresset för att diskutera och problematisera normer och ideal för maskulinitet i frågor om
mäns hälsa har ökat under senare år. Nya metoder har börjat tas fram för att nå ut till män med
hälsoproblem, vilket har både för- och nackdelar. Exempelvis har webbaserade
samtalsgrupper på Internet använts för att få män att tala om prostatasjukdomar, då
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anonymiteten har underlättat för dem att dela med sig av sina symptom och erektionsproblem.
Risken med att erbjuda anonyma samtalsgrupper via Internet är dock att det kan bidra till ett
förstärkande av traditionella manliga könsrollsförväntningar om att män inte kan eller ska tala
om känslor och att det därför bör ske anonymt via Internet. Samtidigt kan det också vara en
användbar ingång för att få män att gå emot traditionella könsrollsförväntningar och våga tala
om känsliga frågor (Herz & Johansson, 2011). Genom att medvetandegöra traditionella
könsrollsförväntningar kan den hegemoniska manligheten utmanas eftersom den bygger på
kulturella processer och styrs av allmän acceptans. Relationen är därmed föränderlig och kan
utmanas av såväl andra grupper av män som av kvinnor (Connell, 2008).

3.2. Synliggörande och osynliggörande i det fysiska
respektive det virtuella rummet
Löfberg och Aspán (2011) har använt sig av en modell för att förklara vad som skiljer
kommunikation i det fysiska rummet (personliga möten) jämfört med kommunikation i det
virtuella rummet, det vill säga interaktion via Internet. Modellen bygger på att vissa
förhållanden blir synliga respektive osynliga i de olika rummen och därför skapar olika
möjligheter för interaktion. I det virtuella rummet osynliggörs kroppslighet, fysiska markörer,
strukturer, normer och värderingar. Osynliggörandet möjliggör ett synliggörande av inre
tankar och känslor som annars upplevs som svåra att uttrycka i det fysiska rummet, där vi
styrs av och anpassar oss till sociala förväntningar och strukturer. Genom modellen nedan
beskrivs mer specifikt hur frigörandet från individens historia och identitetsmarkörer skapar
möjlighet för att våga prata om tankar och känslor som i det fysiska rummet osynliggörs, då vi
anpassar oss efter sociala förväntningar och föreställningar (ibid).
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Det fysiska och det virtuella rummets osynliggörande och synliggörande (Löfberg &
Aspán, 2013)

I Löfberg och Aspáns studie (2011; 2013) uttrycktes osynliggörandet främst i termer av
möjlighet till anonymitet. Genom osynliggörande i det virtuella rummet ges möjlighet att på
ett friare sätt, med hjälp av text, sätta ord på känslomässiga tillstånd. Anonymiteten via
Internet minskar rädslan för de följder ett uttalande i det fysiska rummet eventuellt skulle
kunna få. Ytterligare en fördel som detta osynliggörande i det virtuella rummet leder till är att
ungas integritet stärks och rädslan av att vuxna kan ta över minskar. I det virtuella rummet
kan unga ta kontroll, behålla integritet samt få vidgat handlingsutrymme, utan att förlora
möjligheten att dela med sig av tankar och känslor till vuxna (ibid).
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4. Metod
Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens population och urval samt en
bortfallsanalys. Därefter beskrivs tillvägagångssätt och avgränsningar och slutligen
presenteras resonemang kring etiska ställningstaganden samt en metoddiskussion.

4.1. Population och urval
Studiens

population

är

chattanvändarna

på

Självmordsupplysningen.

Eftersom

chattanvändarna är anonyma, visste varken vi eller Självmordsupplysningen vilka som använt
sig av Självmordsupplysningens chatt eller hur många de var. Det har därför varken varit
möjligt att genomföra en totalundersökning eller ett statistiskt slumpmässigt urval. Studiens
urval är därmed endast de 85 chattanvändare som har besvarat enkäten. Problemet att inte veta
en webbsidas besökare har även uppmärksammats i tidigare studier, då slumpmässigt urval
inte varit möjligt (Månsson, Daneback, Tikkanen & Löfgren-Mårtensson, 2003).
För att försöka nå Självmordsupplysningens chattanvändare bjöds chattanvändare in att delta i
studien på två sätt. Ett mail skickades ut med enkätinbjudan till de cirka 600 registrerade
medlemmarna på Självmordsupplysningen. Inget vet dock hur många av dessa 600
registrerade medlemmar som har använt chatten, varför vi i mailet skrev att de som använt
chatten erbjöds delta i studien (se Bilaga 2). Via mailinbjudan rekryterades 71 respondenter.
För att öka chanserna att nå chattanvändarna fanns även en länk till enkäten i chattfönstret
under två veckor i april 2013, där chattanvändare kunde välja att delta i enkätstudien genom
att klicka på länken (se Bilaga 3). Under denna tidsperiod som enkäten fanns tillgänglig via
länk i chattfönstret ägde cirka 150 chattkonversationer rum. Chattanvändare kan dock ha
återkommit och det kan också vara så att några även fått inbjudan via mail om de var
registrerade medlemmar, vilket alltså kan innebära en risk att några svarat på enkäten fler än
en gång. Av de 85 respondenter som studien baseras på, rekryterades 14 via länken i chatten.
Genom att bjuda in chattanvändare på dessa två sätt har vi inte nått alla som någon gång
chattat på Självmordsupplysningen, eftersom det antagligen finns de som chattat men inte
gjorde det under dessa två veckor och inte heller är registrerade medlemmar och därför inte
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har erbjudits delta i studien. Hur vi än resonerar går det därför inte att med säkerhet fastställa
populationens storlek. Det går heller inte att säga något om vare sig likheter eller skillnader
mellan de som svarat och de som inte gjort det. Därmed är det inte möjligt att uttala sig om de
som svarat på enkäten är representativa för populationen eller inte. Studiens urval kunde som
mest bestå av cirka 750 personer, om vi utgår från att alla 600 registrerade medlemmar har
använt chatten någon gång samt att chattarna som ägde rum under dessa två veckor utfördes
av 150 unika stödsökande som inte är medlemmar. Detta kan vi dock inte med säkerhet veta,
utan endast spekulera i. Sammantaget innebär det självfallet att studiens resultat inte kan
generaliseras till alla som använt chatten (se vidare resonemang under avsnittet 4.7.1.
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet). Trots de bristande möjligheterna till att
generalisera resultaten representerar studien vad som är möjligt och ger trots allt en värdefull
inblick i chattanvändarnas perspektiv.

4.2. Bortfallsanalys
Det externa bortfallet innebär att en person valt att avstå från undersökningen medan det
interna bortfallet innebär att respondenter som i övrigt besvarat enkäten avstått från att svara
på vissa frågor (Ejlertsson, 2005).
Som tidigare nämnts kan inte populationens storlek med säkerhet fastställas och det blir därför
omöjligt att uttala sig om det externa bortfallet. Det finns inga möjligheter att jämföra de 85
som svarat på enkäten med de som inte svarat. Om vi utgår från resonemanget om att urvalet
som mest består av cirka 750 unika chattanvändare (se ovan) skulle det innebära en
svarsfrekvens på 11 % och ett bortfall på, som mest, närmare 90 %. Den exakta siffran går
dock inte att veta. Som nämnts tidigare finns självfallet en risk att de som svarat på enkäten är
en selektiv grupp.
Vad gäller det interna bortfallet kan några saker nämnas. Totalt 85 enkätsvar inkluderades i
studien och bland dessa har en analys av det interna bortfallet gjorts, som redovisas i sin
helhet i Bilaga 4. Sammanfattningsvis kan sägas att det interna bortfallet varierar från 2 % till
45 %. Ett medelvärde har fastställts till 17 %. Vad det höga interna bortfallet beror på, kan vi
inte med säkerhet uttala oss om, eftersom det kan påverkas av en mängd olika faktorer. I
tidigare enkätstudier via Internet har det visats att stora bortfall är vanliga (Månsson et al.,
24

2003). Av bortfallsanalysen kan konstateras att det interna bortfallet ökar ju längre ned i
enkäten man kommer, samt att det interna bortfallet är högt på frågor med många påståenden.
Det skulle kunna tyda på att somliga inte orkat svara på alla frågor på grund av en för
omfattande enkät. Trots att några enkätsvar innehöll stort internt bortfall inkluderades dessa,
eftersom de flesta fyllt i kön och ålder. Deras svar kan nämligen säga något om studiens första
frågeställning avseende kön- och åldersfördelning i undersökningsgruppen.

4.3. Operationalisering och utformning av enkät
Att operationalisera begrepp innefattar två steg, varav det första steget handlar om att
klarlägga teoretiska definitioner. Teoretisk operationalisering innebär bland annat att ta fram
och klargöra begrepp ur teorin som är relevanta för problemformuleringen. Att klarlägga
teoretiska definitioner görs genom att sätta begreppen i relation till teorin och andra viktiga
begrepp inom teorin. Det andra steget i operationaliseringen handlar om att göra de teoretiska
definitionerna mätbara. För att underlätta detta steg kan det vara en fördel att använda redan
beprövade och validerade enkäter. Att använda andra forskares enkäter ger också
jämförelsedata och studien bidrar även till en kumulativ forskning (Esaiasson, Gilljam,
Oscarsson & Wängnerud, 2012).
Vi har därför valt att utgå från Löfberg och Aspáns (2011) enkät där de teoretiska begreppen
redan har operationaliserats. Eftersom deras enkät inte fanns tillgänglig i sin helhet i deras
rapport (2011; 2013) kontaktades de båda via mail1. På så sätt fick vi tillgång till deras enkät
samt resultat från denna (se Övriga referenser i referenslistan). Löfberg och Aspáns enkät
behandlar bland annat frågor om vad som kan bidra till att människor upplever det lättare att
ställa frågor om känsliga saker via Internet. Enkäten har dock inte kopierats i sin helhet.
Frågor och påståenden har valts ut, och till viss del omformulerats, för att anpassas till
Självmordsupplysningens chattanvändare. Några påståenden omformulerades även för att
underlätta läsningen för respondenterna, vilket Esaiasson et al. (2012) uppger som en viktig

1

När vi i studien hänvisar till Löfberg och Aspáns enkäter och resultaten från dessa, skrivs referensen “Löfberg och Aspán (2011)”,
även om de exakta resultaten av enkäten inte presenteras där, utan i de dokument vi fått oss tillskickade.
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aspekt att beakta vid utformande av enkäter. Svarsalternativen i Löfberg och Aspáns enkät
(2011) var utformad efter en princip där respondenterna svarar i vilken utsträckning de håller
med om olika påståenden. Det finns dock en risk med den typen av skala, då
undersökningspersonerna tenderar att hålla med för att vara till lags och därmed svara vad de
tror är socialt önskvärt (Esaiasson et al., 2012). I denna enkät användes därför skalor som
graderas utifrån hur väl respondenterna anser att påståendet stämmer med deras åsikt.
Skalorna i enkäten graderades med siffror från 1-5, där 1 stod för “Stämmer inte alls” och 5
för “Stämmer helt och hållet”. Siffran 3 utgjorde ett neutralt varken/eller-alternativ. Eftersom
enkäten inte kopierades rakt av från Löfberg och Aspáns studie (2011) användes även tidigare
forskning för att få inspiration till relevanta svarsalternativ. Valet av enkätfrågor gjordes även
i samråd med Självmordsupplysningens representanter och utifrån vad som skulle vara
intressant för dem och utvecklingen av chattfunktionen.
Enkäten utformades med hjälp av tjänsten APSIS, som vi fick tillgång till via
Självmordsupplysningen (se enkäten i sin helhet i Bilaga 1). Vid utformandet av
enkätfrågorna beaktades riktlinjer som anges vara viktiga vid frågekonstruktion (Ejlertsson,
2005; Esaiasson et al., 2012; Eliasson, 2010). Att frågornas svarsalternativ ska vara
uttömmande samt att frågorna ska vara så korta och lättbegripliga som möjligt är exempel på
aspekter som beaktats. Frågorna har även konstruerats enhetligt och lättöverskådligt för att
öka läsbarheten. Ett följebrev utformades tillsammans med Självmordsupplysningen och
innehöll information om studien, frivilligt deltagande och anonymitet. Kontaktuppgifter till
föreningen Psykisk hälsa uppgavs också i enkätens inledning samt i det mail som skickats ut
till registrerade medlemmar (se Bilaga 1 och 2). Detta är i enlighet med vad Esaiasson et al.
(2012) beskriver som viktiga faktorer vid utformande av enkät och följebrev samt de
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar.
För att undvika missförstånd är det bra att utföra en pilotstudie där personer får berätta hur
begreppen tolkas och förstås (Eliasson, 2010). I denna studie var det inte praktiskt möjligt att
genomföra pilotstudien i en liknande undersökningsgrupp. Istället utfördes pilotstudien bland
personer i olika åldrar som var vana vid interaktion via Internet. Enkäten skickades ut till
totalt 16 bekanta via Internet, som fick läsa igenom frågorna och ge synpunkter och förslag på
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förändringar. Efter pilotstudien gjordes en del omformuleringar, förtydliganden samt tillägg
av något svarsalternativ för att göra svarsalternativen så uttömmande som möjligt.

4.4. Avgränsningar
Flera avgränsningar gjordes i denna studie. En avgränsning var att endast fokusera på
chattfunktionen på Självmordsupplysningen, som också erbjuder andra stödformer.
Avgränsningen gjordes tillsammans med Självmordsupplysningens representanter utifrån en
tidigare enkätstudie de genomfört, som visade att chatten ansågs vara webbsidans viktigaste
funktion. En ytterligare avgränsning var att studien endast omfattade personer som var 15 år
eller äldre. Svar från chattanvändare som var 14 år eller yngre valdes bort av etiska skäl (se
vidare resonemang under 4.6. Etiska ställningstaganden). Studien kan också sägas ha en
avgränsning i tid, eftersom enkäten endast fanns tillgänglig under två veckor i april 2013.
Alla enkätens frågor inkluderades inte i studiens resultat och analys eftersom några frågor har
formulerats av Självmordupplysningen och ställts i ett annat syfte, nämligen att få åsikter och
önskemål på praktiska förändringar (se fråga 9 och 10 i Bilaga 1). De frågor som inte
inkluderades i studien gällde chattens öppettider samt övriga synpunkter som respondenterna
fick svara på via en öppen fråga.

4.5. Databehandling och analys
En Excel-fil över insamlat enkätmaterial kunde enkelt tas fram med hjälp av tjänsten APSIS,
som enkäten utformades i. I Excel-filen kunde sedan enkätsvaren kodas om till siffror, för att
möjliggöra analys i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Innan data matades in i SPSS togs nio enkätsvar bort från personer under 15 år. Efter det
fanns totalt 85 användbara enkätsvar kvar. I SPSS togs frekvenstabeller fram för alla frågor.
För att underlätta analysen av statistisk signifikans kan svarsalternativ slås ihop (Eliasson,
2010) och därför skapades tre kategorier av de femgradiga skalorna. De två yttersta
alternativen bildade två kategorier och mittenalternativet utgjorde en egen kategori.
Svarsalternativen på frågan om ålder slogs också ihop till åldersgrupper. Därefter togs
korstabeller med samtliga variabler fram för att testa om det fanns statistiskt signifikanta
skillnader mellan könen. Korstabuleringar gjordes även med åldersgrupper på enstaka frågor
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där det var relevant. Signifikansnivåer mättes med hjälp av Pearsons chi²-test, för att
undersöka om skillnader i resultatet berodde på den valda förklaringsvariabeln eller om de
uppstått av slumpen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Slutligen analyserades
materialet utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.

4.6. Etiska ställningstaganden
Förutom de etiska ställningstaganden som redan presenterats följer här några ytterligare etiska
dilemman som har beaktats.
Eftersom chattanvändarna är anonyma var webbaserad enkät den bästa metoden för att nå
Självmordsupplysningens chattanvändare. Enkät som metod kan också motiveras av etiska
skäl, eftersom den lämpas särskilt bra för att undersöka känsliga ämnen (Larsson, Lilja &
Mannheimer, 2005). Med tanke på att Självmordsupplysningens chattanvändare kan antas må
mycket dåligt ansågs det etiskt tveksamt att välja intervjuer som metod och undersöka
chattanvändarnas subjektiva upplevelser på djupet. Med detta resonemang som grund ansågs
därmed individskyddskravet överväga forskningskravet, det vill säga att informationen som
en kvalitativ studie skulle kunna bidra med, inte ansågs viktigare än individens välmående.
För att värna om chattanvändarna valdes därför en kvantitativ webbaserad enkät för att göra
en mer ytlig kartläggning av chattanvändarna som grupp och undersöka omfattning av åsikter,
snarare än att gå på djupet i chattanvändarnas upplevelser.
För att värna om respondenternas välmående valdes frågor om individernas personliga
psykiska hälsa bort. Vi kan givetvis inte utesluta att de frågor som valdes inte väckte obehag
hos respondenterna, men anser ändå att risken minskade när frågorna inte berörde orsaker till
självmordstankar utan istället hjälpsökande och stöd. För att minimera risken ytterligare
informerades respondenterna om ett telefonnummer till föreningen Psykisk hälsa, dit de
kunde ringa om de var i behov av att prata med någon efter att ha fyllt i enkäten. I efterhand
visade det sig dock att ingen använde denna möjlighet. Löfberg och Aspán (2011) har gjort
liknande undersökningar om webbstöd och hade en farhåga om att frågorna kunde bli
påfrestande för respondenterna. Det visades dock att respondenterna i deras studie inte
uttryckte obehag, utan tvärtom tyckte det var roligt att hjälpa till.
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I denna studie har endast enkätsvar från respondenter som är 15 år eller äldre inkluderats,
eftersom Vetenskapsrådet (2002) menar att studier som berör frågor av känslig karaktär bör
inhämta samtycke från föräldrar till respondenter under 15 år. Detta har dock, på grund av
chattanvändarnas anonymitet, inte varit praktiskt möjligt. Vetenskapsrådet menar dock att
särskild försiktighet generellt ska vidtas när det gäller undersökningar bland omyndiga
respondenter, samtidigt som det under känsliga omständigheter kan övervägas om samtycke
bör inhämtas (ibid). Valet att inkludera de chattanvändare som är 15 år eller äldre gjordes
eftersom ett inhämtande av samtycke hade kunnat gå emot individskyddskravet, då
föräldrarna i så fall hade fått uppgifter om barnens självmordstankar mot barnens vilja. I
tveksamma fall bör metoden prövas av etikkommittén (ibid), vilket gjordes i Löfberg och
Aspáns studie (2011). Etikkommittén godkände deras tillvägagångssätt, som innebar att inte
inhämta föräldrars samtycke, trots att flera av deras undersökningspersoner var omyndiga och
till och med under 15 år.
Eftersom

chattanvändarna

valt

att

vara

anonyma

bestämdes

tillsammans

med

Självmordsupplysningen att enkäten skulle skickas ut från Självmordsupplysningens
mailadress, istället för vår. Förtroendet för Självmordsupplysningen hade annars riskerat att
påverkas eftersom löftet om anonymitet skulle ha brutits.

4.7. Metoddiskussion
Kvantitativ enkät- och analysmetod valdes för att på bästa sätt besvara studiens syfte och
frågeställningar. För syften som avser att mäta hur utbredda attityder, åsikter och förhållanden
är i en grupp är kvantitativ enkätmetod att föredra (Eliasson, 2010). För att synliggöra
signifikanta skillnader och undvika eventuella slumpmässiga variationer krävs ett större antal
observationer, än vad som hade varit möjligt med exempelvis kvalitativ metod (Larsson et al,
2005). Vid valet av kvantitativ analysmetod förloras möjligheten till djupare förståelse till
förmån för en bredare analys (Eliasson, 2010). En nackdel med enkätstudier är att
svarsalternativen redan är givna (Esaiasson et al., 2011), medan en intervju möjliggör
nyanserade svar. En intervjusituation möjliggör även klargöranden om frågor upplevs som
otydliga (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket inte är möjligt vid en Internetbaserad enkät.
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4.7.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Studiens validitet bedömer studiens tillförlitlighet, huruvida studien mäter det som avses att
mätas samt överensstämmelse mellan teoretisk och operationell definition (Esaiasson et al.,
2012). I denna studie har en tidigare beprövad enkät delvis använts, vilket stärker studiens
validitet eftersom teoretiska begrepp redan har operationaliserats och validerats. Det är även
viktigt för studiens validitet och generaliserbarhet att problematisera vilka deltagarna i studien
är. En risk är att de som mår allra sämst har valt att avstå från att delta i studien. Det är därför
rimligt att anta att undersökningsgruppen är en selektiv grupp och därmed inte representativ
för alla chattanvändare på Självmordsupplysningen. Därmed gör studien inga anspråk på att
generalisera resultaten till andra än de som besvarat enkäten, men undersökningen anses ändå
värdefull, då det är svårt att nå chattanvändarna på annat sätt och därför kan ge betydelsefull
information om denna svåråtkomliga grupp. För att tydliggöra vilken grupp studien kan
generaliseras till har i huvudsak begreppen “undersökningsgruppen” eller “respondenterna”
valts i presentationen av studiens resultat. För läsbarhetens skull har vi dock valt att variera
med begreppet “chattanvändarna”. Det är dock viktigt att poängtera att vi med valet av ordet
“chattanvändarna”

inte

hävdar

generaliserbarhet

till

alla

chattanvändare

på

Självmordsupplysningen, utan endast till chattanvändare som svarat på enkäten.
Något som kan påverka studiens validitet är hur frågorna har ställts, om de varit tydliga eller
om det är möjligt att frågor kan ha misstolkats. För att minska denna risk gjordes en
pilotstudie för att testa frågorna och få synpunkter på eventuella behov av förtydliganden. I
efterhand upptäcktes dock inga misstolkningar av frågorna, men det går ändå inte att utesluta
att det kan ha förekommit.
Studiens reliabilitet, det vill säga frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel (Esaiasson,
et al., 2012), kan ha påverkats av att enkäten genomfördes via Internet. Exempelvis har vi inte
haft möjlighet att närvara för att svara på eventuella frågor och oklarheter och vi vet inte
under vilka förhållanden enkäten ifyllts. Däremot kunde risken för att vår närvaro påverkade
undersökningspersonernas svar undvikas. Ytterligare en fördel med Internetbaserad enkät är
att respondenterna hade möjlighet att själva bestämma när det passade dem att besvara
enkäten.

30

Ett systematiskt fel som tack vare tjänsten APSIS delvis kunnat uteslutas är att respondenterna
som via mailen fyllt i enkäten, endast kunnat svara på enkäten en gång. Rent tekniskt
fungerade det nämligen så att om en respondent började fylla i enkäten och sedan ville
komplettera, skapades inte ett nytt enkätsvar, utan samma ursprungliga enkätsvar
uppdaterades. Vi kan dock inte utesluta att chattanvändare som svarat på enkäten via länk i
chattfönstret har fyllt i enkäten flera gånger, vilket återigen pekar på studiens begränsningar
vad gäller att generalisera resultaten.
Något som kan påverka studiens validitet och reliabilitet, och därmed också studiens
generaliserbarhet är slarv- och kodningsfel. För att i möjligaste mån minska denna risk har vi
gemensamt utformat samt kontrollerat enkät, kodning och analys i SPSS. Att vi varit två som
kontrollerat metodens olika steg stärker på så sätt studiens tillförlitlighet.
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5. Resultat
I kapitlet presenteras resultatet av studiens enkätundersökning, vilket är baserat på svar från
totalt 85 respondenter (för internt bortfall se Bilaga 4).

5.1. Undersökningsgruppen
3%
Män
n = 24
29%

Kvinnor
n = 56
Könsöverskridande
identitet
n=2

68%

Figur 1. Könsfördelning (procent) n = 82

Av de 82 personer som svarade på frågan om könstillhörighet angav 68 % att de var kvinnor,
29 % att de var män och 3 % att de hade en könsöverskridande identitet (se Figur 1). Eftersom
det var så pass få som uppgav en könsöverskridande identitet kommer dessa personers svar
inte inkluderas vid jämförelser av könsskillnader, utan endast inkluderas när den totala
undersökningsgruppens svar presenteras.
Det framkom att undersökningsgruppen var relativt ung, då hela 69 % uppgav att de var 29 år
eller yngre. Övriga 31 % angav en ålder på 30 år eller äldre, i denna grupp var det ganska
jämn spridning bland åldrarna från 30 år och upp till alternativet “65 år eller äldre”.
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Män
n = 22
50%

Kvinnor
n = 56

Kvinnor

45%

Män

40%
35%
30%

Män

25%

Kvinnor

Kvinnor

Män

20%
15%
10%

Män
Kvinnor

5%
0%
15-19 år

20-24 år

25-29 år

30- år

Figur 2. Åldersfördelning fördelat på kön i respektive åldersgrupp, (procent) n = 78
p < 0,01

Anmärkningsvärt är att den största åldersgruppen bland män är “30 år och äldre”, medan den
största gruppen bland kvinnor är 15-19 år (se Figur 2). Könsskillnaderna i förhållande till
åldersgrupperna visade sig vara statistiskt signifikanta (chi2, p > 0,01).

33

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Endast stöd via
Internet

Telefon (ex. BRIS,
Stöd från familj/
Nationella hjälplinjen) vänner/andra i ens
närhet

Samtalskontakt och/
eller medicin
utskriven

Figur 3. Undersökningspersonernas stödformer utöver webbstöd (procent) n = 74

Figur 3 visar att nästan en femtedel angav att de endast sökt stöd via Internet och därmed
varken fått behandling, telefonstöd eller stöd från familj, vänner eller andra i deras närhet.
Utöver webbstöd hade 65 % angett att de även fått stöd i form av pågående behandling genom
en samtalskontakt och/eller medicinering. Varannan respondent hade fått stöd från familj,
vänner eller andra i deras närhet. Inga könsskillnader kunde ses i svaren.
En fråga behandlade huruvida chattanvändarna blivit hänvisade att söka andra former av stöd
och om de i så fall följt hänvisningen. Av de 28 respondenter som angav att de i chatten blivit
hänvisade att söka annan typ av stöd hade 44 % sökt hjälp efter hänvisningen. En femtedel
uppgav att de tänkt söka hjälp men inte har hunnit ännu, medan drygt en tiondel angav att de
inte ville ha annan hjälp.
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5.2. Åsikter om Självmordsupplysningens chattstöd
Två tredjedelar uppgav att de, efter en chatt på Självmordsupplysningen, oftast känner sig
nöjda eller ganska nöjda med det stöd de fått. Nästan en fjärdedel angav att de varken är nöjda
eller missnöjda och endast en tiondel angav att de kände sig missnöjda eller ganska
missnöjda.

Nej
9%

Ja 91%

Figur 4. Tycker du det är viktigt att bli hänvisad till annan hjälp som inte ges via Internet?
(procent) n = 55

Hela 91 % ansåg att det är viktigt att i chatten bli hänvisad till annan typ av hjälp, utöver
webbstöd (se Figur 4). Inga direkta könsskillnader kunde urskiljas i svaren på denna fråga.

5.2.1. Önskemål om chattstödet
På frågorna om åsikter kring omständigheter som är viktiga vid chatt med volontärerna på
Självmordsupplysningen svarade 62-68 respondenter.
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Totalt
Män
n = 68 n = 17

100%

Kvinnor
n = 48
Kvinnor
Totalt

90%
80%

Män

70%
60%
50%
40%
30%
Män

20%
10%
0%

Män
Totalt Kvinnor

Män
Totalt Kvinnor

Män
Totalt Kvinnor

Oviktigt

Ganska
oviktigt

Varken viktigt
eller oviktigt

Totalt

Kvinnor

Ganska
viktigt

Viktigt

Figur 5. Att den jag chattar med ger medmänskligt stöd (procent) p = icke signifikant

Figur 5 visar hur viktigt chattanvändarna ansåg det vara att volontären ger medmänskligt stöd.
Hela 87 % angav att det är viktigt och ingen ansåg det vara oviktigt. Skillnaderna mellan
könen i åsikten var förhållandevis små, likheterna i frågan var större, då en klar majoritet av
båda könen ansåg medmänskligt stöd vara viktigt.
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60%
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40%
30%
20%
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0%
Oviktigt/ganska
oviktigt

Varken viktigt eller
oviktigt

Ganska viktigt/Viktigt

Figur 6. Att den jag chattar med är professionellt utbildad (procent) n = 67

Figur 6 visar att hälften av chattanvändarna tyckte att det var ganska viktigt eller viktigt att
volontären är professionellt utbildad.
På frågan om det är viktigt att volontären varit i en liknande situation var det en relativt jämn
fördelning mellan svarsalternativen totalt sett. Att volontären berättar om sig själv ansågs inte
särskilt viktigt. Endast 7 % uppgav att det var viktigt. Volontärens kön verkar inte heller vara
av särskilt stor betydelse för chattanvändarna, vare sig volontären är av samma eller motsatt
kön. Att volontären är jämnårig ansågs inte vara särskilt viktigt, då endast 15 % ansåg det
vara ganska viktigt eller viktigt. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns i resultatet av
dessa fyra frågor.
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5.3. Lättare eller svårare att berätta via Internet?
Totalt
Män
n = 67 n = 17

90%
80%

Kvinnor
n = 47

Kvinnor

Totalt
Män

70%
60%
50%
40%
30%

Män

20%
Totalt Män Kvinnor

10%

Totalt

Kvinnor

0%
Lättare att berätta via Svårare att berätta via
Internet
Internet

Ingen skillnad

Figur 7. Lättare eller svårare att berätta via Internet om det du sökt stöd för jämfört med
vid ett personligt möte? (procent) p = icke signifikant

Figur 7 visar hur chattanvändarna svarade på frågan om de ansåg det lättare eller svårare att
berätta via Internet om det de sökt stöd för, jämfört med personliga möten. Hela 79 % ansåg
att det är lättare att berätta via Internet, jämfört med vid ett personligt möte. Skillnaderna
mellan könen var små och visade sig inte vara statistiskt signifikanta. Då det var en så pass
liten andel som ansåg det vara svårare att berätta via Internet kommer de resultaten inte att
presenteras och analyseras vidare, eftersom det blir svårt att dra meningsfulla slutsatser.
Istället kommer fokus ligga på det majoriteten angav, nämligen att det upplevs som lättare att
berätta via Internet.
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5.3.1. Faktorer som bidrar till upplevelsen av att det är lättare via Internet
De undersökningspersoner som svarade att de tycker det är lättare att berätta via Internet om
det de sökt stöd för, jämfört med personliga möten, fick utifrån den åsikten ta ställning till hur
väl en mängd påståenden stämde för dem.
Tabell 1. Utifrån åsikten att det är lättare att berätta via Internet om det man sökt stöd för,
fick undersökningspersonerna svara på hur väl ett antal påståenden stämmer för dem.
Tabellen visar dessa påståenden och de procentandelar som angav att påståendet stämmer
ganska bra eller helt och hållet (procent)
Påståenden

Totalt

Män

Kvinnor

p-värde

Jag känner mig mer bekväm med att
uttrycka känslor via skrift på Internet

86 %
n = 49

70 %
n = 10

89 %
n = 36

i.s.

Jag kan vara anonym via Internet

84 %
n = 50

90 %
n = 10

84 %
n = 37

i.s.

Jag kan berätta saker via Internet utan att
riskera att kompisar/familj får veta

81 %
n = 47

80 %
n = 10

85 %
n = 34

i.s.

Jag hinner tänka igenom vad jag ska skriva

80 %
n = 49

70 %
n = 10

81 %
n = 36

i.s.

Jag kan avsluta chatten om det blir jobbigt

75 %
n = 49

80 %
n = 11

71 %
n = 35

i.s.

Jag kan enkelt få tillgång till chatten

75 %
n = 48

80 %
n = 10

71 %
n = 35

i.s.

Jag känner mig mer fri att bestämma vilka
råd jag vill följa

70 %
n = 47

70 %
n = 10

76 %
n = 34

i.s.

Jag kan själv styra över vilken information
andra får om mig

67 %
n = 48

60 %
n = 10

71 %
n = 35

i.s.
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Jag slipper känna mig bedömd utifrån min
ålder

64 %
n = 47

70 %
n = 10

60 %
n = 35

i.s.

Jag slipper känna mig bedömd utifrån det
kön jag har

62 %
n = 47

70 %
n = 10

57 %
n = 35

i.s.

Jag känner mig mer självständig när jag
söker stöd via Internet

45 %
n = 47

40 %
n = 10

50 %
n = 34

i.s.

i.s. = icke signifikant

Alla utom ett av de påståenden som chattanvändarna fick svara på utifrån åsikten att det är
lättare att berätta via Internet stämde för majoriteten. Resultaten på flera påståenden visade
små könsskillnader men inga av dessa skillnader var statistiskt signifikanta.
De påståenden som behandlade anonymitet och de förutsättningar det innebär för att styra
över den information man väljer att ge ut, uppgavs stämma väl i förhållande till upplevelsen
av att det är lättare att berätta om det de sökt stöd för via Internet. Möjligheten till anonymitet
var en av de viktigaste faktorerna som bidrog till upplevelsen av att det är lättare att berätta
via Internet. Det var dessutom det påstående som stämde bäst för männen i
undersökningsgruppen. Ytterligare ett påstående som stämde väl för de allra flesta i
undersökningsgruppen var att kunna berätta saker utan att riskera att kompisar eller familj får
veta. Att slippa känna sig bedömd utifrån ålder och könstillhörighet stämde ganska bra eller
helt och hållet för cirka två tredjedelar och stämde därmed inte riktigt lika väl som de tidigare
nämnda påståendena, men stämde ändå för majoriteten.
Flera påståenden som berörde maktaspekter och andra möjligheter med kommunikation på
Internet uppgavs stämma väl i förhållande till åsikten att det är lättare att berätta via Internet.
Det påstående som stämde bäst för gruppen, totalt sett, var att de kände sig mer bekväma med
att uttrycka känslor via skrift på Internet. Inställningen i frågan visade tendens till
könsskillnader, då 90 % kvinnor jämfört med 70 % män ansåg att påståendet stämde ganska
bra eller helt och hållet. Denna könsskillnad var dock ej statistiskt signifikant. Känslan av att
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vara mer fri att bestämma vilka råd man vill följa angav drygt två tredjedelar stämma ganska
bra eller helt och hållet, men även att kunna styra över vilken information andra får, stämde
ganska bra eller helt och hållet för två tredjedelar. Jämfört med övriga påståenden stämde
påståendet om att uppleva en känsla av självständighet när man söker stöd via Internet i lägst
utsträckning för respondenterna. Knappt hälften angav att detta stämde ganska bra eller helt
och hållet.
Tekniska möjligheter som berördes var att hinna tänka igenom vad man vill skriva samt att
lätt kunna få tillgång till och kunna avsluta chatten om det blir jobbigt. Att det är enkelt att få
tillgång till chatten uppgav tre fjärdedelar stämma ganska bra eller helt och hållet.
Möjligheten att kunna avsluta chatten om det blir jobbigt var det fjärde viktigaste påståendet
totalt sett och kan därmed anses vara en faktor som bidrar till åsikten att det är lättare att
berätta via Internet än vid ett personligt möte. Här kunde små skillnader ses då en högre andel
kvinnor angav att påståendet stämde ganska bra eller helt och hållet, jämfört med männen
men skillnaden var inte statistiskt signifikant.
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Tabell 2. Påståendet “Jag slipper känna mig bedömd utifrån min ålder” fördelat efter
åldersgrupp, (procent) p < 0,05
Åldersgrupp

Stämmer inte
alls/ganska dåligt

Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer ganska
bra/helt och hållet

15-19 år
n = 22

9%

14 %

77 %

20-24 år
n = 11

27 %

18 %

55 %

25-29 år
n=5

0%

80 %

20 %

30 år eller äldre
n=8

13 %

25 %

63 %

Tabell 2 visar en korstabulering av åldersgrupper och påståendet om att via Internet slippa bli
bedömd utifrån sin ålder. Här kunde ett mönster för den yngsta åldersgruppen ses som visades
vara statistiskt signifikant (chi2, p > 0,05). I den yngsta åldersgruppen angav hela 77 % att
påståendet stämde ganska bra eller helt och hållet jämfört med övriga åldersgrupper där
andelen låg mellan 20-63 %.
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6. Analys
I kapitlet analyseras resultaten utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt med koppling
till tidigare forskning.

6.1 Undersökningsgruppen
6.1.1. Könsfördelning
Könsfördelningen bland de 85 chattanvändare på Självmordsupplysningen som svarade på
enkäten visade att 68 % var kvinnor, 29 % var män och 3 % uppgav könsöverskridande
identitet. Resultatet av enkäten stämmer därmed bra överens med den könsfördelning som
Självmordsupplysningen tidigare har uppskattat, nämligen 70 % kvinnor och 30 % män (C.
von Essen, personlig kommunikation, 28 januari, 2013). Trots tidigare nämnda resonemang
om risk för stort externt bortfall tyder detta resultat på att åtminstone könsfördelningen i
urvalet kan vara någorlunda representativ för chattanvändarna på Självmordsupplysningen.
Urvalets representativitet i allmänhet är dock fortfarande oklar eftersom chattanvändarna är
anonyma och det därmed saknas mycket information om populationen.
Överrepresentationen av kvinnor i undersökningsgruppen ligger i linje med tidigare forskning.
Tidigare studier visar nämligen att fler kvinnor än män söker stöd via såväl webbstöd som
stöd i allmänhet (Ringskog, 2004; Schön, 2009; Löfberg & Aspán, 2011; BRIS, 2013;
Killfrågor.se, 2013). Könsfördelning bland de som chattat och mailat med BRIS om psykisk
ohälsa visade i en rapport att 94 % var tjejer och 6 % killar (BRIS, 2012). Även webbsidan
UMO har en ojämn könsfördelning bland sina stödsökande. De hade år 2011 68 % kvinnor
och 24 % män som besökte hemsidan (Löfberg & Aspán, 2011). Även om dessa olika
organisationer inte främst riktar sig till personer med självmordstankar, verkar det ändå vara
så att Självmordsupplysningens problem med en underrepresentation av manliga
chattanvändare återkommer, både i andra former av webbstöd och stödsökande i allmänhet.
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Underrepresentationen av män på Självmordsupplysningen skulle kunna förstås utifrån
maskulinitetsteori och förklaras av att män socialiseras på ett annat sätt än kvinnor. Män
förväntas enligt genuskontraktet beskydda, försörja och ta hand om kvinnan, vilket grundas i
ett antagande om att mannen ska vara kontrollerad och stark. Detta i motsats till kvinnan som
förväntas vara mjuk och svag. Upprätthållandet av den manliga normen innebär att det
uppfattas skamligt för män att uppvisa kvinnliga egenskaper (Hirdman, 2001; Gemzöe, 2002).
Att män med självmordstankar inte söker hjälp i samma utsträckning som kvinnor, skulle på
så sätt kunna förstås utifrån den teoretiska utgångspunkten att den traditionella mansrollen
inte tillåter män att visa sig svaga och vara i behov av hjälp, då det ses som kvinnliga
egenskaper. Könsrollsförväntningar på män kan därmed sägas inte bara ge män möjligheter,
utan även leda till att män tar skada. Män med självmordstankar eller depression som inte
passar in i mallen för maskulinitet riskerar att osynliggöras och begränsas av att det inte finns
normer som tillåter män att ses som utsatta eller offer (Herz & Johansson, 2011).
Skillnaden i stödsökande beteende mellan könen har även berörts inom forskningen om
könsparadoxen och förklarats genom konformitet och återspegling av traditionella
könsrollsförväntningar (Schrijvers et al., 2012; Ringskog, 2004). Att män socialiseras till
självständighet och att ta snabba beslut, medan kvinnor socialiseras till att ta fler saker i
beaktande innan de fattar ett beslut, kan leda till att kvinnors suicidala process blir längre
jämfört med männens. Detta innebär att kvinnor har längre tid på sig att söka hjälp, vilket
skulle kunna vara en förklaring till varför kvinnor söker stöd i högre utsträckning än män. En
annan förklaring som påvisats i tidigare forskning är att män socialiseras till att vara mer
tävlingsinriktade och tenderar därmed att påverkas mer av konkurrens. Det kan leda till att
män inte vågar visa sig svaga eller be om hjälp från sitt sociala nätverk och istället föredrar att
lösa sina problem på egen hand, medan det bland kvinnor är mer socialt accepterat att söka
hjälp och visa sig svag (ibid).
Tidigare forskning har även lyft fram andra förklaringsmodeller till skillnader i stödsökande
beteende mellan könen. Ungas hjälpsökande kan begränsas av självmordstankar,
depressioner, dåliga erfarenheter av att söka hjälp eller en uppfattning av att man bör lösa sina
problem på egen hand (Rickwood et al., 2007). Ett annat hinder som lyfts fram är att
föreställningar om psykisk ohälsa begränsar hjälpsökande beteende. Exempel på sådana

44

föreställningar var tron på att problemen kan lösas utan behandling samt förnekande av
allvaret i den psykiska ohälsan (Gould et al., 2012). Det kan därmed inte sägas med säkerhet
vad dessa könsskillnader i hjälpsökande beror på. Skillnader mellan könen behöver inte bero
på könsrollsförväntningar utan skulle även kunna påverkas av skillnader i hälsa mellan könen,
föreställningar om psykisk ohälsa och hjälpsökande eller att webbstöd inte är anpassat efter
män. Vi kan därmed endast spekulera i eventuella faktorer som kan tänkas ha inverkan på
detta förhållande.

6.1.2. Åldersfördelning
Närmare 70 % av respondenterna befann sig i åldersgruppen 15-29 år, vilket tyder på att
chattanvändarna är en relativt ung grupp. Att det främst är unga som verkar nås kan bero på
att det främst är unga som använder Internet (Findahl, 2012) samt att självmordsbeteende är
vanligast bland unga (Jiang et al., 2009). Tidigare forskning visar även på att interaktion
online särskilt tilltalar unga, eftersom det skapar en känslomässigt tryggare miljö när man inte
behöva exponera sig emotionellt (King et al., 2006). I resultatet visades signifikanta
könsskillnader (chi2, p > 0,01), som pekar på att den yngsta åldersgruppen främst består av
kvinnor. Bland männen var den största åldersgruppen “30 år eller äldre”. Resultatet tyder
därmed på att den målgrupp Självmordsupplysningen främst verkar nå genom chattfunktionen
i dagsläget är unga kvinnor. Det innebär i så fall att Självmordsupplysningen genom
chattfunktionen framförallt inte når unga män, vilket var projektets huvudsyfte.

6.1.3. Stödformer
Nästan en femtedel uppgav att de endast hade stöd via Internet och bara varannan person
uppgav att de fick stöd av vänner, familj eller andra i deras närhet. Resultatet tyder på att
många av chattanvändarna inte har ett stödjande socialt nätverk, vilket är oroande med tanke
på tidigare studier om det sociala nätverkets betydelse. Tidigare forskning har nämligen visat
att ett stödjande socialt nätverk innebär en skyddsfaktor mot utvecklandet av psykisk ohälsa
och suicidbeteenden och att ett socialt liv motverkar känslor av hopplöshet och meningslöshet
(Wasserman, 2009).
Resultaten för flera frågor tyder på att respondenterna använder chattstödet som ett
komplement till andra former av stöd. Nära på två tredjedelar uppgav att det hade någon typ
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av pågående behandling, i form av samtalskontakt och/eller medicinering. Majoriteten av
respondenterna har således tillgång till pågående behandling, men däremot framkom inte av
enkäten huruvida behandlingen rörde problematiken med självmordstankar eller om den
avsåg andra problem. Det fenomen att stödsökande på självmordspreventiva webbplatser
söker stöd på olika arenor återkommer även bland andra organisationer som förmedlar
webbstöd till suicidnära personer. I en studie om webbaserade självmordspreventiva
självhjälpsgrupper uppgav unga att de sökte hjälp både online och offline (Greidanus &
Everall, 2009). Svaren på en annan enkätfråga visar att 91 % ansåg att det är viktigt att i
chatten bli hänvisad till andra former av stöd. Av de som blivit hänvisade hade nästan hälften
sökt hjälp efter hänvisningen och ytterligare en femtedel hade tänkt söka stöd men ännu inte
hunnit. Respondenterna verkar därmed främst använda chatten som ett komplement till annan
form av stöd eftersom majoriteten av respondenterna uppgav att de förutom chattstödet även
hade annat stöd och/eller pågående behandling samt att så gott som alla ansåg det viktigt att
bli hänvisade vidare. Resultatet skulle även kunna tyda på att chattstödet används som en väg
att få tips om vilket stöd de bör söka och hur de ska gå tillväga.
Även tidigare forskning visar på att interaktion online och offline bör ses som komplement till
varandra (Löfberg & Aspán, 2011; Maczewski, 2002; Ybarra & Eaton, 2005) och att stöd
online därmed inte kan ersätta stöd offline (se exempelvis Gray et al., 2005; Griffiths et al.,
2006; Lee et al., 2010). Tidigare studier av webbaserade självhjälpsinterventioner föreslår
webbstöd som ett bra alternativ för de som inte vill söka regelbunden hjälp, men också som
ett komplement för de som upplever att deras behov inte uppfylls helt via traditionell
behandling (Spijker, 2012; Greidanus & Everall, 2009).

6.2. Åsikter om Självmordsupplysningens chattstöd
6.2.1. Nöjdhet med chattstödet
Två tredjedelar uppgav att de oftast kände sig nöjda eller ganska nöjda direkt efter avslutad
chatt på Självmordsupplysningen med det stöd de fått. Resultatet kan inte säga något om
chattstödets effekt, men det pekar på att chattstödet för de flesta upplevs som något positivt.
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Det finns begränsat med forskning om effekten av webbaserade självhjälpsinterventioner vid
självmordsrisk, men däremot finns brukarundersökningar att tillgå. En av få effektstudier som
gjorts är en RCT-studie från Nederländerna. Den huvudsakliga slutsatsen i studien var att
webbaserade självhjälpsinterventioner kan vara effektiva för att minska självmordstankar,
men att det behövs fler studier för att stärka resultaten och ge mer tillförlitlig kunskap om
effekten av webbaserad självmordsprevention (Spijker, 2012). Den finns dock desto fler
brukarundersökningar av olika organisationer som bedriver webbstöd. En undersökning bland
BRIS webbstödsanvändare visade att barnen ansåg sig blivit hjälpta av BRIS webbaserade
stöd (Andersson & Osvaldsson, 2011). På så vis kan vårt resultat, att majoriteten av
chattanvändarna ansåg sig vara nöjda med det stöd de fått, sägas stämma överens med tidigare
brukarundersökningar av andra organisationers webbstöd.

6.2.2. Önskemål om chattstödet
Av de påståenden som berörde olika omständigheter som är viktiga vid chatt med
volontärerna på Självmordsupplysningen ansågs medmänskligt stöd vara viktigt för flest antal
personer. Möjligheten att få chatta med någon som är professionellt utbildad ansågs viktigt av
hälften av respondenterna, totalt sett. Att flest ansåg det viktigt att få medmänskligt stöd blir
särskilt intressant i ljuset av att hela två tredjedelar uppgett att de har en pågående
behandlingskontakt i form av samtal och/eller medicin. Detta pekar återigen på att chattstödet
används som ett komplement till det professionella stödet de redan har. Det faktum att fler
uppgivit medmänskligt stöd vara viktigt behöver däremot inte betyda att professionellt stöd
anses mindre viktigt, utan endast att professionellt stöd inte eftersöks i samma utsträckning
som medmänskligt stöd via just chatten. I BRIS brukarundersökning (2012) framkom
liknande resultat, nämligen att de stödsökande i första hand inte sökte professionell
behandling via Internet, utan främst ville bli lyssnade på. Samtidigt som det ansågs viktigast
med medmänskligt stöd i vår studie ansågs det ändå inte vara särskilt viktigt att volontären
berättar om sig själv. Ungefär en tredjedel uppgav däremot att det var viktigt att volontären
varit i en liknande situation. Sammanfattningsvis skulle dessa resultat kunna tyda på att
chattanvändarna inte i första hand söker behandling och professionellt stöd via chatten, utan
snarare verkar vilja bli lyssnade på av en volontär som ger medmänskligt stöd och förstår dem
utifrån liknande erfarenheter, men ändå inte blir för privat.

47

Volontärens ålder och kön verkar inte vara särskilt viktigt för chattanvändarna. Att volontären
är av samma eller motsatt kön uppgavs inte vara viktigt för chattanvändarna och inte heller att
volontären är jämnårig. Resultat skulle kunna sägas gå emot tidigare svensk forskning som
visat att ungdomar verkar föredra att prata med jämnåriga om självmordstankar eftersom de
anser att vuxna inte förstår dem (Björk & Alin Åkerman, 2010). Dock kan det faktum att
kommunikationen i det här fallet sker på Internet osynliggöra såväl den stödsökandes som
volontärens ålder, enligt Löfberg och Aspáns modell (2013). Detta kan kanske vara en
förklaring till varför det inte upplevs som särskilt viktigt för chattanvändarna i vår studie.

6.3. Lättare att berätta via Internet
De allra flesta, hela 79 %, ansåg att det är lättare att berätta via Internet om det de sökt stöd
för jämfört med vid ett personligt möte, vilket är nära på samma resultat som framkom i
Löfberg och Aspáns enkätstudie (2011) på webbsidan UMO. Att våga prata om sina problem
och söka hjälp har i tidigare forskning visats vara en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa
och suicidbeteenden (Wasserman, 2009). Resultatet tillsammans med tidigare forskning visar
således på betydelsen av att inte bara erbjuda stöd offline utan också online, vilket även lyfts
fram i tidigare studier (Ritterband & Tate, 2009). Stöd online kan nämligen fungera som ett
komplement till stöd offline och vara ett alternativ för personer som inte kan eller vill söka
stöd på traditionellt sätt, eftersom stöd via Internet inte begränsas på samma sätt av de
barriärer som kan uppstå vid traditionella former av vård (ibid).
De chattanvändare som svarade att de ansåg det vara lättare att berätta via Internet fick utifrån
den åsikten ta ställning till hur väl några påståenden stämde för dem. De olika faktorer som
genom dessa påståenden berördes kan förstås med hjälp av modellen för osynliggörande och
synliggörande i det virtuella och fysiska rummet. Genom att sociala markörer, förväntningar
och föreställningar i det virtuella rummet osynliggörs, möjliggörs ett synliggörande av inre
känslor och tankar (Löfberg & Aspán, 2013).

6.3.1. Osynliggörande i det virtuella rummet
Påståendet om möjlighet till anonymitet via Internet framkom bland chattanvändarna vara en
mycket viktig bidragande faktor till åsikten om att det är lättare att berätta via Internet. Bland
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männen ansågs påståendet stämma för hela 90 % och det var därmed det påstående som flest
män angav stämma ganska bra eller helt och hållet. Att slippa bli bedömd utifrån kön och
ålder och möjligheten till att kunna styra över den information andra får, höll majoriteten
också med om. Vid en korstabulering mellan åldersgrupper och påståendet om att via Internet
slippa bli bedömd utifrån sin ålder visades att den yngsta åldersgruppen utmärkte sig. Den
yngsta åldersgruppen var nämligen den åldersgrupp som hade störst andel (77 %) som uppgav
att påståendet, om att slippa bedömd utifrån ålder, stämde ganska bra eller helt och hållet.
Internet verkar därmed vara en viktig arena för den yngsta åldersgruppen för att slippa bli
bedömd utifrån ålder. Då Självmordsupplysningen i första hand önskar nå unga, kan detta
resultat visa på vikten av att fortsätta erbjuda stöd till unga via Internet.
Löfberg och Aspán (2011) menar att anonymiteten och ett osynliggörande av bland annat den
fysiska kroppen skapar ett synliggörande av individuella tankar och känslor. Utifrån modellen
om synliggörande och osynliggörande kan påståenden om anonymitet och att slippa bli
bedömd utifrån kön och ålder förstås vara viktiga faktorer, som bidrar till upplevelsen av att
det är lättare att berätta via Internet om det chattanvändarna sökt stöd för. Möjlighet till
anonymitet, osynliggörande av kön och ålder samt makt att kunna styra över vilken
information andra får, skapar nämligen andra möjligheter för kommunikation. Anonymiteten
skapar förutsättningar som underlättar för att berätta och synliggöra individuella tankar och
upplevelser, som annars i det fysiska rummet kan upplevas som svåra att berätta om.
Även tidigare forskning har visat att en klar fördel med interaktion online är möjligheten till
anonymitet, integritet och möjlighet att uttrycka sig bortom sociala normer, vilket skapar en
trygghet som underlättar för patienter att berätta om svåra saker (se exempelvis Greidanus &
Everall, 2010; Krysinska & De Leo, 2007; Löfberg, 2008; Löfberg & Aspán, 2011). Även
tidigare forskning har visat att anonymiteten ger möjlighet att utmana fördomar när man inte
behöver känna sig bedömd utifrån ålder eller utseende (Maczewski, 2002).
Med maskulinitetsteori som utgångspunkt kan resultatet att det upplevs lättare att berätta via
Internet, jämfört med vid ett personligt möte, förstås som att chattanvändarna genom
möjligheten till anonymitet via Internet kan välja att inte uppge könstillhörighet. Känslan av
att bli bedömd utifrån könsrollsförväntningar, som annars kan påverka interaktionen vid
personliga möten kan därför minskas och underlätta för män att tala om symtom, känslor och
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problem (Herz & Johansson, 2011). Teoretiska resonemang, både utifrån maskulinitetsteori
och Löfberg och Aspáns modell går alltså i linje med studiens resultat, där påståendet om
anonymitet visades vara det påstående som stämde bäst för männen.

6.3.2. Synliggörande i det virtuella rummet
En majoritet av både de kvinnliga och manliga chattanvändarna, 89 % respektive 70 %, ansåg
att det stämde ganska bra eller helt och hållet, att det var mer bekvämt att uttrycka känslor via
skrift på Internet. Resultatet visade inga signifikanta skillnader utan kan endast sägas tyda på
små skillnader mellan könen. Dock har förhållandet att kvinnor i allmänhet har lättare för att
söka hjälp och att sätta ord på sina känslor framkommit även i BRIS-rapporten “Se hela mig”
(2012). Att majoriteten av respondenterna ansåg det mer bekvämt att uttrycka sina känslor via
skrift på Internet, går i linje med Löfberg och Aspáns (2013) resultat och kan tolkas med hjälp
av deras modell. Genom att vissa delar av personen osynliggörs i det virtuella rummet, stärks
integriteten och möjliggör att på ett friare sätt med hjälp av text sätta ord på känslomässiga
tillstånd (ibid). Osynliggörandet kan därmed vara en förklaring till varför chattanvändarna i
högre utsträckning vågar öppna upp sig och uttrycka känslor av hopplöshet och
självmordstankar via skrift på Internet, jämfört med att berätta vid ett personligt möte.
Resultatet tyder därmed åter igen på vikten av att erbjuda stöd även på Internet, eftersom det
verkar underlätta för chattanvändarna att sätta ord på sina känslor. En studie av Campbell et
al. (2013) hävdar att manliga könsnormer kan hindra unga män från att uttrycka känslor. Detta
är i så fall ett problem eftersom forskning visat att det för ungas stödsökande vid psykisk
ohälsa är av stor vikt att kunna uttrycka sina känslor (Rickwood et al., 2007).
Hela 81 % av chattanvändarna uppgav att påståendet att man kan berätta saker utan att riskera
att familj och vänner får veta, stämde ganska bra eller helt och hållet. Resultatet går i linje
med Löfberg och Aspáns studie (2011), där också majoriteten av respondenterna på UMO
höll med om detta påstående, men även med BRIS undersökning (2012). BRIS undersökning
visade att ungdomarna på BRIS webbstöd ansåg att det var viktigt att det de berättar inte förs
vidare och att deras föräldrar inte får veta vad de talat om. Ytterligare ett påstående som
stämde mycket bra för hela gruppen i vår studie var att respondenterna via chatten kände sig
mer fria att själva bestämma vilka råd de vill följa. I BRIS rapport “Se hela mig” (2012)
problematiserades det att unga har särskilt svårt att berätta om sina problem och be om hjälp,
50

då det innebär en kontrollförlust av den lilla kontroll de har. Genom osynliggörande av vissa
delar i det virtuella rummet kan unga alltså ges möjlighet till ökad kontroll och vidgat
handlingsutrymme, utan att förlora möjligheten att dela tankar och känslor med vuxna, enligt
Löfberg och Aspán (2013). Tidigare forskning pekar också på att när patienter får ökat
inflytande utmanas maktförhållandet till patienternas fördel och känslan av stigmatisering kan
då minska (Korp, 2006).

6.3.3. Tekniska möjligheter med webbstöd
Webbstöd innebär en mängd tekniska möjligheter, som också verkar vara viktiga för
upplevelsen av att det är lättare att berätta via Internet om det de vill ha stöd för. Hela 89 % av
chattanvändarna uppgav att påståendet om att det är enkelt att avsluta om det blir jobbigt
stämde ganska bra eller helt och hållet och kan därmed anses bidra till åsikten om att det är
lättare att berätta via Internet. Detta påstående höll även majoriteten av UMOs användare med
om i Löfberg och Aspáns studie (2011). Drygt två tredjedelar av chattanvändarna i vår studie
uppgav att det stämde ganska bra eller helt och hållet att det är enkelt att få tillgång till
chatten, vilket därmed också kan sägas bidra till åsikten om att det är lättare att berätta via
Internet. Även påståendet om att hinna tänka igenom vad man ska skriva kan tolkas bidra till
åsikten om att det är lättare via Internet, då 80 % uppgav att påståendet stämde ganska bra
eller helt och hållet. Samma påstående höll mer än hälften av respondenterna från UMO med
om i Löfberg och Aspáns studie (2011). Alla dessa tre påståenden kan därmed tolkas vara
viktiga för upplevelsen om att det är lättare att berätta via Internet.
Dessa tekniska aspekter av webbstöd är möjligheter som följer av den asynkrona
kommunikationen, som innebär att kommunikationen är oberoende av tid och rum. Att
kommunikationen är oberoende av tid och rum, gör att det snabbt går att komma i kontakt
med stöd, men också att det lika fort går att avsluta samtalet om det blir jobbigt. Det skapas
även möjlighet att avvakta och fundera igenom ett svar, vilket inom forskningen har hävdats
stärka patientens makt (Greidanus & Everall, 2010; Krysinska & De Leo, 2007). Då
enkätsvaren visade att de påståenden som undersökte dimensioner av den asynkrona
kommunikationen stämde väl utifrån åsikten att det är lättare att berätta via Internet kan
resultaten styrkas utifrån tidigare studier. Forskning har nämligen visat att den asynkrona
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kommunikationen bidrar till att patienter i högre utsträckning vågar öppna upp sig och
uttrycka känslor, hopplöshet och självmordstankar (Krysinska & De Leo, 2007).
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7. Diskussion
Kapitlet inleds med sammanfattande slutsatser, följt av reflektion över studiens resultat.
Resultaten relateras även till annan relevant forskning som kan belysa alternativa
förklaringsmodeller. Resultatens tillämpning och metodens begränsningar diskuteras och
förslag ges på vidare forskning på området.

7.1. Sammanfattande slutsatser
•

Undersökningsgruppen bestod av fler kvinnor än män, vilket går i linje med
volontärernas tidigare uppskattning av könsfördelningen bland chattanvändarna på
Självmordsupplysningen. Respondenterna visades främst vara unga kvinnor, då den
största gruppen i undersökningen var kvinnor i åldersgruppen 15-19 år. Den största
åldersgruppen bland männen i undersökningsgruppen var 30 år eller äldre.

•

En femtedel av studiens chattanvändare uppgav att de endast har stöd via Internet och
hälften av respondenterna saknar stöd från familj, vänner och andra i deras närhet.

•

Trots att två tredjedelar av respondenterna hade pågående behandling i form av
samtalskontakt

och/eller

medicinering

sökte

de

stöd

via

chatten

på

Självmordsupplysningen.
•

Majoriteten av chattanvändarna i undersökningsgruppen uppgav att de oftast är nöjda
efter avslutad chatt på Självmordsupplysningen.

•

Hela 91 % ansåg det viktigt att i chatten bli hänvisad till andra former av stöd.

•

Vad gäller åsikter om viktiga omständigheter vid chatt med volontärerna på
Självmordsupplysnigen uppgavs det medmänskliga stödet vara viktigt för nästan alla i
undersökningsgruppen. Hälften av respondenterna ansåg det vara viktigt att volontären
är professionellt utbildad.

•

En klar majoritet av respondenterna ansåg det lättare att berätta via Internet om det de
sökt stöd för, jämfört med vid ett personligt möte. De påståenden som stämde bäst
utifrån denna åsikt var: att känna sig mer bekväm att uttrycka känslor via skrift på
Internet, möjligheten till anonymitet via Internet samt att kunna berätta saker via
Internet utan att riskera att kompisar/familj får veta.
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7.2. Reflektion över studiens resultat
Studien har försökt att grovt kartlägga Självmordsupplysningens chattanvändare och deras
åsikter i några frågor gällande Självmordsupplysningens chatt samt undersöka om Internet
anses vara en arena som underlättar för chattanvändarna att berätta om det de söker stöd för.
I resultatet framkom att den grupp som Självmordsupplysningens chatt främst verkar nå är
unga kvinnor i 15–19-årsåldern. Den största åldersgruppen bland männen var 30 år och äldre.
Trots att forskning hävdar att det är flest unga och män som befinner sig på Internet samt att
Internet är en arena som ska tilltala unga och män och underlätta för att tala om känsliga saker
(King et al., 2006; Herz & Johansson, 2011), verkar det ändå inte som att
Självmordsupplysningens chatt främst når den från början tänkta målgruppen, unga män. För
att kunna uttala sig om vad denna motsägelse beror på krävs vidare forskning. Varför män,
och framförallt unga män, är underrepresenterade vet vi alltså inte, utan det kan vi endast
spekulera kring. Det skulle kunna vara så att webbstöd inte fungerar lika bra för män, inte är
utformat för att passa män eller att män helt enkelt inte vill ha webbstöd. Eller skulle det
kunna vara så enkelt att layout och design på hemsidan inte tilltalar män? Studien visar därför
på betydelsen av att vidareutveckla och ta fram nya stödformer för att nå fler unga män, vilket
skulle kunna vara en ingång för fler män att gå emot rådande könsnormer och våga prata om
känsliga frågor. Connell (2008) menar att det är genom att gå emot de traditionella
könsrollsförväntningarna som den hegemoniska manligheten och destruktiva könsnormer kan
utmanas. Samtidigt kan det problematiseras att särskilt utforma metoder för att nå unga män,
då det kan ses som ett förstärkande av rådande mansnormer och att det som man inte är
accepterat att tala om känslor och visa sig svag (Herz & Johansson, 2011). Frågan är alltså om
fördelarna med speciella metoder för att nå ut till män med psykisk ohälsa och
självmordstankar, överväger nackdelarna och hur man på bästa sätt underlättar för män att
söka stöd och hjälp?
Studiens resultat visade att majoriteten i undersökningsgruppen oftast var nöjda efter avslutad
chatt med det stöd de fått på Självmordsupplysningen. Resultatet säger dock inget om
chattstödets effekter. För att säga något om effekter krävs vidare och mer omfattande studier.
Det finns dock tidigare forskning som hävdar att det inte är någon skillnad mellan effekterna
av Internetbaserade interventioner och traditionella samtal ansikte mot ansikte (Barak et al.,
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2008). Även om de ger samma effekter finns det såklart vissa typer av psykisk ohälsa som
kräver behandling som inte är möjlig att genomföra via Internet. Vissa former av psykisk
ohälsa som exempelvis schizofreni kan inte behandlas endast via samtal utan kräver också
läkemedelsbehandling. Det är dock inget hinder för Självmordsupplysningen, då de inte utger
sig för att ge behandling, utan endast vill förmedla medmänskligt stöd via samtal online. För
att få behandling krävs det således att chattanvändarna även söker stöd offline.
För en femtedel av respondenterna är webbstöd det enda stödet och bara varannan uppgav att
de hade stöd från familj, vänner eller andra i deras närhet. Frågan är hur dessa chattanvändare
har det? Siffrorna är oroande med tanke på vad tidigare studier visat. Forskning visar
nämligen att ett socialt nätverk kan skydda mot känslor av hopplöshet och meningslöshet, och
på så sätt förebygga suicid (Wasserman, 2009).
Två tredjedelar av chattanvändarna uppgav dock att de har pågående behandling i form av
samtal och/eller medicin, vilket i analysen tolkades som att respondenterna använder
chattstödet via Självmordsupplysningen som ett komplement. Vi kan däremot inte veta hur
chattanvändarna själva skulle beskriva deras stöd- och behandlingsformer, om de tycker att
webbstöd är komplement till behandling eller tvärtom, eller om de anses likvärdiga. Det
skulle därför kunna vara möjligt att vi har underskattat webbstödets funktion genom att hävda
att det är ett komplement till behandling. För vissa kanske det är tvärtom, att webbstödet är
det primära och att stöd offline ses som en kompletterande stöd/behandlingsform? Det skulle
även kunna vara så att vi överskattat webbstödets funktion, eftersom nästan alla respondenter
ansåg det viktigt att bli hänvisade vidare. Det skulle kunna tyda på att webbstöd inte ses som
stöd, utan snarare ett sätt att få information, om hur man går tillväga för att få
stöd/behandling. Trots att många har pågående behandling visar resultatet att chattanvändarna
ändå vänt sig till chatten på Självmordsupplysningen, vilket tyder på att respondenterna vill
ha något mer. Men vad de vill ha mer av går inte att säga utifrån dessa resultat.
Nästan alla i undersökningsgruppen uppgav att det var viktigt att volontärerna gav
medmänskligt stöd via chatten. Medmänskligt stöd kan dock uppfattas som ett relativt
svårfångat begrepp. Det är därför svårt att uttala sig om hur respondenterna kan ha uppfattat
begreppet, vad de anser definierar medmänskligt stöd och mer exakt vilka komponenter i det
medmänskliga stödet de anser är viktiga. Är det empati eller kanske stöd på en vänskaplig
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nivå? Kanske är det stöd från någon som inte är professionellt utbildad. Det är svårt att svara
på. Det enda vi vet är att det här begreppet ansågs viktigt för de allra flesta. Att undersöka vad
som menas med medmänskligt stöd skulle kunna vara ett intressant ämne att forskare vidare
kring.
En klar majoritet av chattanvändarna ansåg det lättare att berätta via Internet om det de sökt
stöd för, jämfört med vid ett personligt möte. Här fanns en förhoppning om att resultatet
skulle ge signifikanta könsskillnader för att kunna urskilja om männen hade åsikter som
skiljde sig från kvinnornas. Könsskillnader i resultatet hade kunnat användas för att peka på
om eventuella åtgärder skulle kunna göras för att underlätta för män i deras stödsökande på
Internet via Självmordsupplysningens chatt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att även om
vi fått signifikanta skillnader mellan könen är det inte säkert att det hade hjälpt fler män att
söka stöd, eftersom de män som inte söker stöd kanske skiljer sig från de män som faktiskt
har sökt stöd via Självmordsupplysningen. Kanske är det andra faktorer än de vi berört i
denna enkät som skulle underlätta för män att söka stöd? Utifrån detta resonemang skulle en
djupare förståelse eventuellt kunna nås genom en vidareutveckling av Löfberg och Aspáns
modell (2011; 2013) som tar hänsyn till om, och i så fall hur, könstillhörighet påverkar
synliggörande och osynliggörande i interaktionen i det virtuella och fysiska rummet. Stämmer
modellen bättre för något av könen eller stämmer den lika bra? Kanske är det så att olika
aspekter av osynliggörandet underlättar synliggörandet för respektive kön? I nuläget nämns
inget om modellen fungerar könsneutralt eller vilken betydelse könstillhörighet har för dess
giltighet. En vidareutveckling av modellen kan därför vara ett förslag till vidare forskning för
att eventuellt kunna urskilja könsskillnader som underlättar för fler män att söka stöd.

7.3. Reflektion kring alternativa förklaringsmodeller
Vi är medvetna om att det kan finnas andra förklaringsmodeller till studiens
forskningsproblem än de teoretiska utgångspunkter och den forskning som berörts i denna
studie. Exempelvis skulle ett biologiskt perspektiv kunna bidra med en annan viktig synvinkel
och belysa hur biologiska faktorer eventuellt inverkar på människors hjälpsökande beteende
och därmed kan vara en förklaring till varför färre män söker hjälp än kvinnor. En biologisk
förklaringsmodell som skulle kunna förklara könsparadoxen är hypotesen att kortisol- och
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serotoninomsättningen skiljer sig mellan män och kvinnor, vilket påverkar hur depression
yttrar sig. Hos kvinnor yttrar sig generellt depressioner oftast genom klassiska symptom som
till exempel nedstämdhet, sömnstörning, minskad aptit och känslor av värdelöshet. Mäns
depressioner däremot kan ge liknande symptom som hos kvinnor men yttrar sig ofta genom
irritation, aggressivitet, minskad impulskontroll och alkoholmissbruk (Ringskog, 2004). Att
kvinnors depressioner är lättare att identifiera på grund av de mer klassiska symptomen skulle
då kunna bidra till att det är lättare för kvinnor än män att förstå vad som är fel och få rätt
hjälp. En annan biologisk förklaringsmodell, som berörts i utredningen “Ungdomar, stress och
psykisk ohälsa” (SOU 2006:77), hävdar att könsskillnaderna uppträder i samband med
puberteten, då tidigare studier har påvisat samband mellan hormonnivåer i puberteten och
könsskillnader för depression. Även sociala förklaringsmodeller, som delvis berörts i denna
studie, kan bidra med andra infallsvinklar. Det finns med andra ord flera tänkbara
förklaringar, som utgår från såväl sociala och biologiska perspektiv. Den ena förklaringen
behöver däremot inte utesluta den andra, utan kan tänkas vara olika aspekter av en mer
komplex förklaring. Med detta resonemang vill vi således föreslå ett tvärvetenskapligt
perspektiv i framtida forskning.

7.4. Resultatens tillämpning och metodens
begränsningar
Studien har inte haft syftet att försöka förklara varför Självmordsupplysningen har en
underrepresentation av män utan endast försöka kartlägga om så är fallet. Eftersom studien
innebär en brukarundersökning har det endast varit möjligt att uttala sig om de män som sökt
hjälp via Självmordsupplysningen. Det kan därför, som tidigare redan nämnts, vara så att de
män som via Självmordsupplysningen sökt stöd är en selekterad grupp, i jämförelse med de
som inte sökt stöd. Den bästa metoden för att kunna förklara könsskillnader i stödsökande
hade givetvis varit att fråga män med självmordstankar som inte sökt stöd. Samtidigt är det
väldigt svårt att få kontakt med män med självmordstankar om de inte har sökt någon form av
stöd. Med denna studie kan därmed inte förklaring ges till varför Självmordsupplysningens
chatt har en underrepresentation av män, utan endast konstatera att så är fallet i
undersökningsgruppen och att det är ett återkommande problem bland andra organisationer
som bedriver webbstöd och bland stödsökande i allmänhet. För att förklara detta fenomen
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krävs ytterligare forskning med annan population och urval. Vilken metod som skulle lämpa
sig bäst för att undersöka denna svårfångade målgrupp är dock svårt att besvara.
Studien gör, som tidigare nämnts, inga anspråk på att generalisera resultaten till
Självmordsupplysningens alla chattanvändare, då det inte går att uttala sig om studiens urval
är en representativ grupp för alla chattanvändare på Självmordsupplysningen. Vi hoppas trots
det att resultaten kan ge en vink om chattanvändarnas åsikter, eftersom stora delar av studiens
resultat ligger i linje med tidigare forskning. Internet är dock en arena som utvecklas i
snabbare takt än det produceras studier om webbstöd, vilket motiverar fortsatta studier kring
att bedriva stöd på Internet.
Studien är inte bara värdefull för Självmordsupplysningen, utan kan också peka på vikten av
att utveckla Internet som arena, för att förmedla stöd till unga med psykisk ohälsa. I takt med
det ökade Internetanvändandet kommer det antagligen bli allt viktigare för professionellt
socialt arbete att finnas på denna arena. Det motiverar varför det blir allt viktigare för
socionomesr att skaffa sig kunskap om webbstöd som alternativ stödform.
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Figurförteckning
Figur 1.

Könsfördelning

Figur 2.

Åldersfördelning fördelat på kön i respektive åldersgrupp

Figur 3.

Undersökningspersonernas stödformer utöver webbstöd

Figur 4.

Tycker du det är viktigt att bli hänvisad till annan hjälp som inte ges via
Internet?

Figur 5.

Att den jag chattar med ger medmänskligt stöd

Figur 6.

Att den jag chattar med är professionellt utbildad
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Figur 7.

Lättare eller svårare att berätta via Internet om det du sökt stöd för jämfört med
vid ett personligt möte?

Tabellförteckning
Tabell 1.

Utifrån åsikten att det är lättare att berätta via Internet om det man sökt stöd för,
fick undersökningspersonerna svara på hur väl ett antal påståenden stämmer för
dem. Tabellen visar dessa påståenden och de procentandelar som angav att
påståendet stämmer ganska bra eller helt och hållet

Tabell 2.

Påståendet “Jag slipper känna mig bedömd utifrån min ålder” fördelat efter
åldersgrupp
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Bilaga 1. Enkäten
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Fråga 6.1. blev endast synlig för de respondenter som svarat ”Ja” på fråga 6.

Fråga 8.1. blev endast synlig för de respondenter som svarat ”Jag tycker det är
lättare via Internet” på fråga 8.
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Fråga 8.2. blev endast synlig för de respondenter som svarat ”Jag tycker det är
svårare via Internet” på fråga 8.

Efter att respondenterna tryckt på ”Finish” kom de till följande sida:
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Bilaga 2. Enkätinbjudan via mail till
Självmordsupplysningens registrerade
användare
Hej!
För några veckor sedan skickades en enkät ut till registrerade användare på
Självmordsupplysningen. Med denna enkät vill vi undersöka era eventuella erfarenheter av att
chatta via Självmordsupplysningen för att kunna utveckla chatten.
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men det är mycket betydelsefullt för oss att ta del av
dina åsikter och erfarenheter.
Enkäten är helt anonym och tar ungefär fem minuter att fylla i. Resultatet kommer användas
för att utveckla chattfunktionen på Självmordsupplysningen. Vi är tacksamma om du som har
chattat kan svara så snart som möjligt och senast den 16 april.
Om du har frågor om enkäten kan du ringa Marie-Louise Söderberg eller Carl von Essen på
tel 08-34 70 65.

TACK PÅ FÖRHAND!
Psykisk Hälsa/Självmordsupplysningen
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Bilaga 3. Enkätinbjudan via
chattfönstret

Skärmdump från Självmordsupplysningens chattfönster, där inbjudan till att besvara enkäten fanns synlig
under hela chattsessionen.
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Bilaga 4. Analys av det interna
bortfallet
Fråga

Internt bortfall
(procent) n = 85

1. Kön

4%

2. Ålder

2%

3. Annat stöd än via Internet

13 %

4.1. Att den jag chattar med ger medmänskligt stöd

20 %

4.2. Att den jag chattar med är professionellt utbildad

21 %

4.3. Att den jag chattar med är man

25 %

4.4. Att den jag chattar med är kvinna

25 %

4.5. Att den jag chattar med är jämnårig med mig

22 %

4.6. Att den jag chattar med har varit i en liknande situation

24 %

4.7. Att den jag chattar med berättar om sig själv

27 %

5. Tycker du det är viktigt att bli hänvisad till annan hjälp som inte
ges via Internet?

35 %

6. Blev du i chatten hänvisad att söka annan hjälp som inte ges via
Internet?

45 %

6.1. Har du efter hänvisningen sökt annan hjälp?

11 %

Det interna bortfallet på denna fråga är beräknat utifrån hur många
som besvarat fråga 6.
7. Direkt efter avslutad chatt, hur nöjd är du oftast med det stöd du
fått via chatten?

31 %

8. Tycker du det är lättare eller svårare att berätta via Internet om det
du sökt stöd för, jämfört med vid ett personligt möte?

21 %

Det interna bortfallet nedan, har beräknats utifrån hur många som
svarat på fråga 8.
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8.1.1. Jag kan vara anonym via Internet

6%

8.1.2. Jag kan avsluta om det blir jobbigt

8%

8.1.3. Jag kan enkelt få tillgång till chatten

9%

8.1.4. Jag hinner tänka igenom vad jag ska skriva

8%

8.1.5. Jag slipper känna mig bedömd utifrån det kön jag har

11 %

8.1.6. Jag slipper känna mig bedömd utifrån min ålder

11 %

8.1.7. Jag känner mig mer bekväm med att uttrycka känslor via skrift
på Internet

8%

8.1.8. Jag kan själv styra över vilken information andra får om mig

9%

8.1.9. Jag kan berätta saker via Internet utan att riskera att
kompisar/familj får veta

11 %

8.1.10. Jag känner mig mer självständig när jag söker stöd via Internet

11 %

8.1.11. Jag känner mig mer fri att själv bestämma vilka råd jag vill
följa

11 %

8.2.1. Jag tycker det är svårare att skapa en god relation till andra
personer på Internet

20 %

8.2.2. Jag tycker det är större risk att missförstå varandra via skrift

20 %

8.2.3. Jag tycker det känns svårare att uttrycka känslor via skrift på
Internet

20 %

8.2.4. Jag tycker det är jobbigt att det inte går att läsa av ickeverbala
signaler (ex. tonläge och kroppsspråk)

20 %

8.2.5. Jag tycker det är jobbigt att inte se och höra den jag pratar med

20 %

Medelvärde

71

17 %
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