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Sociala medier - ett stöd för unga vuxna med cancer 

  
Sammanfattning 

Internets snabba utveckling har gjort att de sociala medierna tar en stor plats i dagens samhälle. 
Det har öppnat upp för de sociala nätverken och mötesplatserna online där människor bland 
annat ges en möjlighet till stöd och support. En stor anledning till varför människor söker sig till 
grupper och organisationer är för att dela med sig av erfarenheter, träffa människor i en liknande 
situation och få stöd. I denna studie ligger tyngden i att undersöka interaktionen på slutna forum 
och bloggar. 

Det finns idag en stor debatt kring hur de sociala medierna och nätverken online påverkar oss. Vi 
finner det aktuellt och intressant att titta på de sociala medierna och nätverken ur ett annat 
perspektiv och nytt användningsområde. Studien har som syfte att undersöka huruvida de sociala 
medierna och de sociala nätverken online kan vara ett stöd för unga vuxna med cancer. Fokus 
har därför legat på hur användarna nyttjar de sociala medierna och hur de upplever interaktionen. 
Vi ämnar besvara frågeställningen: Hur kan sociala medier och nätverk online vara ett stöd för 
unga vuxna med cancer? 

I studien har vi genomfört mailintervjuer med åtta unga vuxna som alla går eller nyligen har gått 
igenom cancer. Samtliga av våra mailintervjurespondenter bloggar och är medlemmar i Ung 
Cancer. Genom medlemskapet har de tillgång till Ung Cancers slutna Facebookforum. I studien 
har vi också intervjuat en av de medlemsansvariga på organisationen. Ur resultaten kan vi utläsa 
att alla respondenter upplever att de får stöd genom interaktionen på de sociala medierna. De 
upplever att interaktionen på Facebookforumen och deras blogg är en del av deras 
bearbetningsprocess. Genomgående för studiens respondenter är att de söker sig till forumen 
med anledning av att de vill möta människor i samma situation samt ge och ta emot råd från 
andra. Bloggandet är ett sätt för dem att skriva av sig, sätta ord på sina tankar, dela med sig av 
upplevelser, glädje och sorg. Sammanfattningsvis kan vi se att de faktorer och komponenter som 
är viktiga i fysisk social support också återfinns i studiens resultat. Vi drar slutsatsen att socialt 
stöd online och sociala medier faktiskt har liknande effekter på bearbetningsprocessen hos en 
ung vuxen med cancer som fysisk social support.   
  

  



Social media - A support for young adults with cancer 

  
Abstract 

The advancements of Internet have contributed to the expansion of social networks and new 
communities online where people are given an opportunity to get help and support. An important 
reason why people join these groups and organizations is to share their experiences, meet people 
in a similar situation and get support. Social media is nowadays an important part of our society. 
In this study, we will focus on investigating the interaction in closed communities online and 
blogs. The study aims to investigate whether social media and social networks online can be a 
support for young adults with cancer in the same way as physical meeting places. Focus has been 
on how users utilize social media and how they perceive the interaction. We intend to answer the 
question: How can social media and online networks provide support for young adults with 
cancer? 

The results are based on email interviews with eight young adults who all are going through or 
have recently gone through cancer. The email interview respondents are all blogging and 
members of Ung Cancer. We have also interviewed a board member of the organisation Ung 
Cancer. From the results we can deduce that social media contributes a support and an increased 
interaction for all respondents. They feel that the communication online and the blog is a part of 
their recovery process. The main purposes why the respondents are joining the online 
communities are that they want to meet people in the same situation as themselves and both give 
and receive advice from others. Blogging is a way for them to express their emotions through 
writing and putting thoughts into words. 

Components that are important in physical social support are also found in the study results. The 
results indicate social support online and social media have similar effects on the recovery 
process of a young adult with cancer as physical support. According to the study, young adults 
get help and support by finding others in a similar situation.  
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1. Inledning  
Avsnittet ger inledningsvis en bakgrund till hur sociala medier tar en plats i dagens samhälle. 
Vidare redogörs undersökningens syfte och problemformulering vilket följs av de arbetsfrågor vi 
utgått ifrån. Vi avslutar med att fastställa vilka avgränsningar som gjorts.             
                                 

1.1 Bakgrund 
Sociala medier tar idag en stor plats i vårt samhälle och finns i många olika former såsom 
Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. Inom ramarna för sociala medier återfinns således 
också forum och sociala nätverk online. Ett forum kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte 
och skapare. Genom sociala medier och nätverk online når användarna snabbt och enkelt 
varandra och de ges möjligheten till en dialog. Sociala nätverk online är en mötesplats på internet 
där medlemmar får chans att dela med sig av händelser, åsikter och erfarenheter. Nätverken är en 
plats där man kan få kontakt med människor i samma situation som en själv och möta 
likasinnade. 

Det har länge funnits fysiska mötesplatser för människor med sjukdomar som behöver stöd, hjälp 
och support. En viktig anledning till varför människor söker sig till grupper och organisationer är 
för att man kan dela med sig av känslor och erfarenheter samtidigt som det är ett stöd och hjälp i 
sig att träffa andra människor i samma situation. Internets snabba utveckling har öppnat upp för 
de sociala nätverken och mötesplatserna online där människor ges möjlighet till stöd och support 
utan att behöva ses, rent fysiskt. I en tillfrisknandeprocess och återhämtning från en sjukdom är 
faktorer som hopp, självtillit, respekt och kamratstöd viktigt (Pernice-Duca & Onaga, 2009). 

Det finns idag en mängd olika organisationer som använder sig av sociala medier där 
medlemmar delar med sig av erfarenheter och upplevelser. Här kan människor mötas för att 
delge varandra sina händelser i vardagen. Exempel på organisationer som verkar på detta sätt är 
Ung Cancer, Maskrosbarn, Friends och Unga Magar. I dessa nätverk sker kommunikation bland 
annat genom bloggar, stängda och öppna forum och chat-funktioner. Ett fall som 
uppmärksammats i media och i det svenska samhället under 2013 är Kristian Gidlunds blogg “I 
kroppen min”. Bloggen hade tusentals läsare som följde hans berättelse och kamp mot en obotlig 
cancer. 

Ung Cancer är en organisation som använder sig mycket av sociala medier. De sociala medierna 
har kommit att bli organisationens största kommunikationskanal. Ung Cancer grundades för fyra 
år sedan och de två grundarna startade verksamheten med små resurser. Utan de sociala 
medierna hade spridningen och nätverkets snabba framfart inte varit möjlig. (Stjärnfeldt, 2014) I 
Sverige drabbas 800 unga vuxna av cancer varje år (Ung Cancer, 2012). 
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Det finns idag en stor debatt kring hur de sociala medierna och nätverken online påverkar oss. Vi 
finner det aktuellt och intressant att titta på de sociala medierna och nätverken ur ett annat 
perspektiv och nytt användningsområde. De senaste åren har användandet av internet i syfte att 
söka information och hitta personer i liknande situation i hälsorelaterade ändamål ökat påtagligt 
(Chung, 2013). En av fyra internetanvändare med en kronisk sjukdom söker efter information 
om personer med liknande sjukdom och problem (Oh et al., 2013). Fokus för studien kommer 
ligga på hur användarna nyttjar de sociala medierna och hur de upplever interaktionen. Tar 
användarna till sig andras berättelser och erfarenheter och upplever de att de får och kan ge stöd 
genom denna interaktion? 
 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur sociala medier och nätverk online kan vara till hjälp för 
människor med en kronisk sjukdom. Studien kan komma att vara av intresse för forskning inom 
bland annat psykologi och människa- och datorinteraktion. Vi ser också att resultaten kan 
komma till nytta i rehabiliteringsprocesser inom sjukvården och för dem som befinner sig i en 
sjukdom. Studien kommer att utreda huruvida support genom sociala medier kan vara ett 
komplement till fysiska möten. Ämnet kommer i framtiden även att vara intressant för utveckling 
av liknande plattformar samt förbättring och design av befintliga nätverk. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kan sociala medier och nätverk online vara ett stöd för unga vuxna med cancer? 
 

1.3.1 Delfrågor 

Frågor som kan hjälpa oss att besvara vår problemformulering är följande: 

• Varför väljer unga vuxna med cancer att vända sig till ett socialt nätverk? 
- Varför väljer de att vända sig till ett internetbaserat nätverk? 

• Kan bloggandet bidra till bearbetningsprocessen och i så fall hur? 
• Ersätter nätverken online de fysiska mötesplatserna eller är de ett komplement? 
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1.4 Avgränsning 

Målgruppen för vår undersökning är personer som har eller nyligen har haft cancer. Gemensamt 
för gruppen är att alla bloggar om sin sjukdom och har möjligheten att vara aktiva i ett forum 
online där alla användare har cancer. Valet att studera personer med cancer gjordes till stor del 
på grund av att organisationen Ung Cancer använder sig av sociala medier och nätverk online.   

Målgruppen är avgränsad till unga vuxna i åldern 18 - 33 år. Orsaken till gruppens åldersspann är 
att Ung Cancer vänder sig till åldern 16-33 år. Vi valde att exkludera de två första åren då vi 
anser det lämpligt att de som medverkar i studien är myndiga. Åldersgruppen 18-33 år är också 
en av de grupper som är som mest aktiv på sociala medier och nätverk idag (Findahl, 2013). 
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2. Litteraturstudie 
I litteraturstudien beskrivs sociala nätverk och social support i samband med 
tillfrisknandeprocesser. Vidare behandlas supportgrupper online och i vilken utsträckning de 
finns idag.   Därefter presenteras teorier kring bearbetning, tillfrisknande och grupprelaterad 
support. 
  

2.1 Sociala nätverk 
En individs sociala relationer går under namnet socialt nätverk. Ett socialt nätverk kan ha olika 
storlek och sammansättning beroende på ett flertal faktorer såsom kön, arbete, släkt och 
samhällelig status. Ett socialt nätverk kan vara mer eller mindre positivt för en människa 
beroende på hur nätverket bidrar med ett socialt stöd. Ett bra socialt stöd kan underlätta hantering 
av stressfyllda situationer och reducera stress. Genom att vara en del av ett socialt nätverk förses 
vi med erfarenheter och sociala roller vilka kan betraktas som fundamentala behov. 
(Nationalencyklopedin, 2014) Pernice-Duca och Onaga (2009) skriver att: “Sociala nätverk 
definierar och förstärker meningsfulla sociala roller som i sin tur ger en känsla av värde, 
tillhörighet och tillgivenhet”. 
 

2.2 Social support 

Supportgrupper har en lång historia men blev ett erkänt fenomen under mitten av 1900-talet och 
har sedan dess använts i stor utsträckning. Anonyma Alkoholister var en av de första 
organisationer som visade att support i grupp var en viktig del för rehabilitering. Gruppsupporten 
hjälpte medlemmarna att komma ur ångestfyllda situationer och visade sig även bidra med en 
emotionell lättnad. Supportgrupper är baserade på idén om att människor som delar liknande 
svårigheter, smärtor, sjukdomar, tillstånd eller ångest förstår varandra bättre och har ett större 
utbyte än människor som inte delar liknande erfarenheter. (Barak et al. 2008) Idag är det känt att 
det finns ett värde av social support och att det påverkar individens välmående, tro på sig själv 
och emotionella tillstånd (Oh et al. 2013). 
 

2.2.1 Tillfrisknad och bearbetning 

Det finns flera komponenter som är betydelsefulla i en tillfrisknande- och bearbetningsprocess. 
Däribland inkluderas hopp, självtillit, respekt och kamratstöd. Många tillfrisknandekoncept har 
ett socialt element som förmedlar eller bidrar till en återhämtningsprocess. Dessa sociala element 
innefattar stöttande social interaktion, socialt utbyte och sociala kontakter. En 
tillfrisknandeprocess och återhämtning från en sjukdom är således beroende av meningsfulla 
sociala roller. (Pernice-Duca & Onaga, 2009)  
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Ett socialt stöd fungerar som en buffert vid stressituationer och traumatiska händelser. Om det 
sociala stödet istället saknas vid sårbara situationer kan det komma att ha negativa påföljder. 
(Forsberg & Wallmark, 1998) Att vara socialt isolerad kan innebära en saknad av att själv få ge 
stöd åt andra som i sig också kan ha en negativ effekt i tillfrisknandeprocessen (Kroenke et al., 
2006). Studier och teorier visar således på att ge support till andra, reciprocitet, bidrar till 
individens egen tillfrisknandeprocess. Reciprocitet ger inte bara en viktig balans i individens 
sociala relationer utan kan också stundtals bidra till större bearbetning än stöd och support från 
andra. Det har också visat sig att när en individ upplever framsteg i sin bearbetande process är 
man mer benägen att ge stöd åt andra (Pernice-Duca & Onaga, 2009). 
 

2.2.2 Kommunikation och det bearbetande samtalet 

I social support är kommunikation en avgörande komponent. Att få prata med andra har visat sig 
hjälpa individer att hantera psykiska stressfaktorer relaterade till sjukdomar och andra 
hälsotillstånd. (Wright & Bell, 2003) 

Ett bearbetande gruppsamtal är inte bara en metod eller en teknik utan också en process som 
leder till ett medvetet förhållningssätt, kunskap och psykologisk genomgång för en individ som 
befinner sig i ett trauma eller i en bearbetningsprocess. Det bearbetande gruppsamtalet kan hjälpa 
till att hantera det som redan skett, minska känslor av isolering och utanförskap och på så sätt ha 
en positiv påverkan på psykiska och kroppsliga problem. Enligt Hammarlund (2012), legitimerad 
psykoterapeut, krävs det vissa speciella restriktioner för hur ett bearbetande samtal ska vara 
utformat. Restriktionerna är framtagna för att de som deltar i samtalet ska få känna sig sedda, 
hörda, bekräftade, delaktiga och respekterade. Hammarlund menar att genom samtal då 
deltagarna får berätta om sina historier och tankar knyts det känslomässiga och förnuftsmässiga 
samman. 

 

  



 6 

2.3 Människans grundläggande behov 

Psykologen Abraham Maslows teori om människans grundläggande behov presenteras i figur 1. 
Med hjälp av ett rangsystem i form av en behovspyramid visar teorin hur människan rangordnar 
sina behov. I pyramiden återfinns det kroppsliga behovet, trygghet, kärlek & gemenskap, 
uppskattning och självförverkligande. Maslows tanke var att behoven på de lägre nivåerna måste 
vara tillfredsställda innan nästa behovssteg får betydelse för människan. Alla faktorer är enligt 
Maslow grundläggande för människans välmående och därmed ett positivt element i en 
bearbetningsprocess. (Hammarlund, 2012; Nationalencyklopedin, 2014) Maslows 
behovspyramid är relevant för studien då element som kan påverka välmående och bearbetning 
är av betydelse för studiens respondenter. 

 

2.4 Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som aktivitet online som kombinerar teknologi och social 
interaktion. Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler online där 
användarna kommunicerar direkt med varandra genom text, bild eller ljud. Innehållet i de sociala 
medierna produceras av dem som använder mediet. Ett socialt medie kan också beskrivas som ett 
nätverk där många kommunicerar med många. Alla sändare och mottagare av meddelanden 
verkar i nätverket på samma villkor och genom samma kanaler. Sociala medier har ökat 
tillgången till kommunikationsteknik och skapat en möjlighet till ett jämlikt samtal. Några 
exempel på sociala medier är bloggar, internetforum, chattprogram, webbplatser för videoklipp 
och wikier. Sociala medier används i stor utsträckning för socialt umgänge, nyhetsförmedling, 
marknadsföring och kulturutbyte. (Nationalencyklopedin, 2014) 

Idag är sociala medier en stor del av vår vardag. Sociala medier ger oss möjligheten att delge 
våra tankar och åsikter och därmed ger de oss en möjlighet att utvidga våra sociala nätverk. 
Aktuell litteratur och forskning (Chung 2013; Oh et al. 2013; Braithwaite et al. 1999) visar på att 
sociala medier och interaktionen mellan användarna kan bidra till social support. 

Figur 1 Maslows behovspyramid 
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2.5 Social support online 

Social support online har sedan 1990-talet blivit ett komplement och ytterligare ett sätt att få 
socialt stöd och support vid hälso- och sjukdomsrelaterade problem (Braithwaite et al. 1999). 
Användandet av internet i syfte att söka information och hitta personer i liknande situationer i 
hälsorelaterade ändamål har senaste åren ökat kraftigt (Chung, 2013). En av fyra 
internetanvändare med en kronisk sjukdom söker efter information om personer med liknande 
sjukdom och problem (Oh et al., 2013). Patientbloggar, diskussionsforum och supportgrupper är 
exempel på plattformar som växt fram utifrån detta behov. Supportgrupperna har möjliggjort 
sammanförandet av personer med liknande hälsoproblem. (Chung, 2013) 
 

2.5.1 Varför support online är attraktivt 

För att få en inblick i vilka faktorer som gör att support online används tillämpas Chungs (2013) 
teorier om varför support online är attraktivt.  

Till en början bestod kommunikationen mellan användarna i supportgrupper av en-till-en 
kommunikation. Idag har supportgrupperna blivit så mycket mer. Möjligheterna har utökats till 
chattfunktioner, diskussionsforum, personliga profiler och bloggar där användarna kan dela med 
sig av bilder, filmer och händelser. (Chung, 2013) Nedan följer fyra orsaker till varför support 
online är attraktivt enligt Chung: 

• Inga begränsningar gällande tid och plats 
• En möjlighet att enkelt hitta personer i liknande situation 
• Inga sociala signaler speglas 
• Möjlighet till att vara anonym 

Vid interaktion online har användarna en möjlighet att interagera med varandra oberoende av var 
de befinner sig i världen rent geografiskt. Användarna är inte beroende av att kunna ta sig 
hemifrån i de fall då deras psykiska eller fysiska förmåga är begränsad. Det finns heller inga 
begränsningar för vilken tid på dygnet användarna kan vara aktiva online. (Chung, 2013) 

Fördelen att det alltid är många människor online i syfte att söka stöd gör att det blir lättare att 
hitta personer som befinner sig i en liknande situation som en själv. Det kan också skapa känslan 
av att inte vara ensam utan att istället vara delaktig i ett sammanhang. (Braithwaite et al. 1999) 

Möjligheten att kunna verka osynligt och anonymt på internet gör att människor kan bli mer 
öppna och uttrycka sig kring saker de annars inte pratar om. Användarna behöver inte oroa sig 
över hur de ser ut eller låter, vilket i en sjukdomssituation kan bidra till en känsla av trygghet. 
Online syns heller inte övriga känslomässiga uttryck som visar på ogillande, exempelvis suckar 
eller uttråkade ansiktsuttryck. Detaljer kring status på kläder, hår, kön eller inkomst påverkar 
heller inte interaktionen. (Barak et al. 2008) Enligt Barak, Boniel-Nissim och Suler (2008)  
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resulterar anonymiteten och det faktum att inga sociala signaler speglas i att samtal online blir 
neutraliserade. 

Det faktum att användaren även kan avvakta med sitt svar i kommunikation online ger möjlighet 
till mer eftertanke och reflektion och på så vis en försenad reaktion. Samtidigt kan chat-
funktioner på forum ge en möjlighet för användaren att istället ge ett direkt svar och skapa en 
dialog mer likt ett fysiskt samtal. Fördelarna med att skriva av sig är flera. Att sätta ord på sina 
tankar och känslor gör att man får en större förståelse om sig själv, skapar klarhet och får ett nytt 
sätt att uttrycka sig på. (Barak et al. 2008) 

Supportgrupperna online bygger på att användarna både ska kunna ge och ta emot stöd. Tanken 
att få dela med sig, vara en hjälp för andra, instruera och guida gör supportgrupper online 
attraktiva. Samtidigt ges användarna möjlighet att ta del av information och andras upplevelser 
samt ställa frågor till andra. (Barak et al. 2008) 
 

2.5.2 Avhämmande effekter 

Ovanstående faktorer till varför support online är attraktivt är även nära besläktade med de 
faktorer som är grunden i vad Barak, Boniel-Nissim och Suler (2008) kallar avhämningseffekten. 
Det är känt att människor känner sig mer avslappnade, uttrycker sig mer öppet och har lättare att 
säga saker online än ansikte mot ansikte. Detta sammanfattar innebörden av avhämningseffekten. 
Fyra faktorer som ingår i denna effekt är anonymitet, försenad reaktion, osynlighet och 
neutralisering av status. (Barak et al. 2008) 

I supportgrupper och forum online kan innebörden av effekten vara både negativ och positiv för 
användaren. Då ärlighet och självutlämnande är en viktig del i forum online kan 
avhämningseffekten påskynda de välgörande effekterna. Många användare delar personliga 
tankar och känslor de inte skulle ha delat i verkligheten vilket kan leda till större 
gruppsammanhållning. Avhämningseffekten har också visat sig bidra till en större självinsikt och 
på så sätt bidragit till en större förmåga att förhålla sig till andra. (Barak et al. 2008) 

Innebörden av att släppa sina hämningar kan också innebära vissa negativa konsekvenser. 
Konsekvenserna kan leda till kritik, oförskämt språk, ilska, hat och hot vilket kan påverka 
gruppens sammanhållning negativt. Då intimitet och självutlämnande utvecklas snabbt kan det 
resultera i ängslighet och ånger hos användaren och exempelvis ett förhastat upphörande av 
medlemskap i gruppen. Därmed är det inte säkert att avhämningseffekten bidrar till en personlig 
utveckling hos användaren utan som Barak, Boniel-Nissim och Suler (2008) säger skulle det 
kunna bidra till falska insikter och icke uppfyllda behov och önskningar. (Barak et al. 2008) 
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2.6 Ung Cancer 

Det finns idag ett flertal organisationer i Sverige som arbetar med support och stöd för 
människor som har liknande problem och bakgrund. Ung Cancer är en organisation och ett 
nätverk som inte hade varit så stort som det är idag utan dess användning av sociala medier. De 
två grundarna startade verksamheten med små resurser och utan sociala medier hade spridningen 
och nätverkets snabba framfart inte varit möjlig (Stjärnfeldt, 2014). I Sverige drabbas 800 unga 
vuxna av cancer varje år. Ung Cancers önskan är att fånga upp målgruppen unga vuxna som 
enligt dem varken är barn eller riktigt vuxna och för dessa skapa mötesplatser och gemenskap. 
Organisationen använder sig av flera sociala medier såsom Twitter, Instagram och bloggar. De 
använder Facebook till marknadsföring och som en informationskanal till ickemedlemmar och 
medlemmar men också mot sjukvården och politiker. (Ung Cancer, 2012) 

Det som är av stort intresse för vår studie är organisationens slutna forum dit unga vuxna med 
cancer kan vända sig. På de slutna forumen kan de dela med sig av berättelser och få stöd och 
information om medlemsträffar och aktiviteter. Flera av medlemmarna bloggar om sin cancer 
vilket också har en betydande roll i vår studie. 
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3. Metod 
I metoddelen behandlas de metoder och det urval som har använts i studien. Avsnittet inleds med 
undersökningens vetenskapsteori följt av en beskrivning av den litteraturstudie som utförts. 
Vidare beskrivs och motiveras valet av den kvalitativa metod och intervjumetodik som ligger till 
grund för studiens resultat. Till sist diskuteras de metoder och etiska hänsynstaganden som 
gjorts. 
 

3.1 Vetenskapsteori 
Den vanligaste betydelsen av begreppet teori rör en förklaring av observerade regelbundenheter. 
För att bedöma förhållandet mellan teori och praktik behöver man skilja på olika teoretiska 
uppfattningar.  I en induktiv metod beskrivs konsekvenserna av resultaten för den teori som 
ligger bakom undersökningen. (Bryman, 2002) 

Studien har i huvudsak varit induktiv i den bemärkelsen att teori utvecklas utifrån 
undersökningens resultat med hjälp av intervjuer och fallstudie. En induktiv undersökning 
innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer. (Bryman, 
2002) Detta går att applicera på vår studie då uppsatsen har kommit att vara mer 
hypotesgenererande än hypotesprövande. Studien har en utgångspunkt i, för området relevanta, 
teorier som vidare tas upp i diskussionsavsnittet men teorin i dessa har inte testats utan snarare 
har nya teorier utvecklats utifrån dem. 
 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Den induktiva strategin och dess koppling mellan teori och data förknippas ofta med ett 
kvalitativt synsätt (Bryman, 2002). En kvalitativ undersökning avser en studie som syftar till att 
skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys. I en kvalitativ undersökning ingår 
individer och grupper av individer samt den värld de lever i. Syftet med en kvalitativ studie är att 
beskriva, analysera och förstå beteenden hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt 
från dem som studeras. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

I studien försöker vi förstå hur unga vuxna med cancer upplever sin tillvaro och hur de uppfattar 
interaktionen med andra människor i samma situation på sociala medier och nätverk online. Vi 
undersöker varför de interagerar med andra unga vuxna, vilka val de gör och hur det påverkar 
dem. Således kan vi se vår studie som en kvalitativ induktiv undersökning. 
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3.2 Utförande 

3.2.1 Litteraturstudie 

För att kunna besvara problemformuleringen och få en större inblick i området började vi med att 
samla in relevant litteratur och information. Inledningsvis använde vi oss av sökverktygen 
Google Scholar och KTH Primo för att hitta litteratur, artiklar och studier som berör sociala 
medier, social support och grupprelaterad vård i samband med sjukdomar. I sökningen av 
litteratur användes sökord som social media, social support, recovery process, cancer, online 
och computer-mediated.  

Till en början använde vi oss av systematisk sökning vilket betyder att vi fann litteratur genom att 
söka på specifika teman snarare än efter författare och teoretisk riktning.  Därefter använde vi oss 
av kedjesökning vars styrka ligger i att en bra referens ofta leder till en annan referens vilket vi 
nyttjade då vi fann flera artiklar med hjälp av denna metod samt ny inspiration till nya sökord. Vi 
har också använt oss av medvetet slumpmässig sökning vilket är en strategi att låta slumpen 
avgöra, exempelvis genom att klicka på de länkar som känns intressanta. 

Artiklarna som våra sökningar resulterat i består av en blandning av litteraturstudier, teorier och 
empiriska studier. En övervägande andel har varit högst relevant för vårt område. Vi har även 
tagit del av organisationen Ung Cancers verksamhetsberättelse (Ung Cancer, 2012) och de 
avsnitt som berört sociala medier och internetplattformar.  För att ta del av sjukvårdens 
perspektiv på det aktuella ämnet och teorier kring tillfrisknande och grupprelaterad support har 
vi använt oss av litteratur från Röda Korsets bibliotek. 
 

3.2.2 Intervju 

För att få en djupare inblick i hur det är att vara en ung vuxen med cancer och därmed en större 
förståelse för vår målgrupp utfördes en intervju med medlemsansvarig för Ung Cancer 
Stockholm, Martin Svensson. Vi valde att utföra en semistandardiserad fri intervju. Vid en 
semistandardiserad intervju bestäms frågorna på förhand men till skillnad från en standardiserad 
intervju behöver inte frågorna ställas ordagrant eller i exakt ordningsföljd. Frågorna kan även 
följas upp av dialogutvecklande frågor som ger respondenten möjlighet att utveckla eller ge mer 
detaljerade svar. Svaren som ges av respondenten kan komma att vara ostrukturerade då 
respondenten får uttrycka sig med egna ord. En fri intervju kännetecknas delvis av frågor som 
söker värderingar, åsikter och attityder från respondenten tillsammans med mer faktainriktade 
svar. (Lundahl & Skärvad, 1999) En semistandardiserad fri intervju är lämplig för denna studie 
då syftet är att samla in mjuk data kring respondentens förhållningssätt och bedömning av 
organisationen samt respondentens egna upplevelser. 

Intervjun har primärt varit tänkt att ligga till grund för frågorna i den aktörsorienterade 
fallstudien men svaren utgör också en del av studiens resultat.   
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3.2.3  Genomförande av intervju 

De förberedelser som gjordes inför intervjun var att läsa på om organisationen Ung Cancer samt 
iordningställa en uppsättning frågor som är intressanta och givande för vår studie. Intervjun 
inleddes med att försöka få en uppfattning om respondenten och därför ställdes frågor rörande 
ålder, ursprung, när personen i fråga gick med i Ung Cancer och varför (se bilaga 2). 
Respondenten hade innan utsatt dag för intervju fått information kring syftet för intervjun och 
upplysningar rörande problemformulering, avsikten och målet med vår studie. Genom denna 
information fick respondenten även möjligheten till viss förberedelse. 

Själva intervjuprocessen genomfördes av två personer som båda förde anteckningar under tiden. 
Frågorna ställdes alternerande mellan intervjuarna med utgångspunkt från de förberedda frågorna 
som var medtagna på papper. De flesta svar uppföljdes med dialogutvecklande frågor för att 
utöka information och detaljrikedom. Det var tänkt att intervjun skulle spelas in men på grund av 
en bullrig miljö valdes att göra noggranna anteckningar istället.  

Direkt efter intervjun diskuterades anteckningarna för att försöka minimera risken att svar fallit 
bort eller misstolkats. Svaren sammanställdes sedan på dator. Informationen från intervjun har 
sedan använts som utgångspunkt vid utformning av frågorna i vår fallstudie samt som 
information om Ung Cancer. 
  

3.2.4 Aktörsorienterad fallstudie 

I huvudsak baseras undersökningen på en aktörsorienterad fallstudie. En aktörsorienterad 
fallstudie är en typ av undersökning där man studerar sociala system. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Sociala system karaktäriseras av hur människor fungerar tillsammans och det sammanhang de 
ingår (Lundahl & Skärvad, 1999), vilket i vår studie är unga människor med cancer som bloggar 
och verkar i sociala nätverk online. Då man studerar sociala system ligger studier av människor, 
deras handlingar och motivet bakom handlingarna till grund för studien (Lundahl & Skärvad, 
1999). I vår undersökning har den aktörsorienterade fallstudien bestått av ett antal mailintervjuer.  

Valet av en aktörsorienterad fallstudie baseras på att undersökningens problemformulering har i 
avsikt att identifiera de medverkandes handlingar, avsikter och tankar. Vi har därför tittat på 
användarna som finns inom ett visst system för att förstå systemet bättre. Användarna 
identifieras i förhållande till den problemformulering som vår studie har som utgångspunkt. 
Dessa användare kallas signifikanta aktörer. Det är i en aktörsorienterad fallstudie viktigt att 
förstå och exponera de signifikanta aktörernas motiv, attityder, värderingar och föreställningar. 
Sammanfattningsvis är syftet att förstå den verklighet och de problem utifrån hur systemets 
aktörer uppfattar situationen. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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3.2.5 Genomförande av aktörsorienterad fallstudie 

Eftersom kvalitativa fallstudier genomförs i syfte att belysa eller besvara en problemformulering 
(Lundahl & Skärvad, 1999) har processen och utformandet av mailintervjuernas frågor i 
huvudsak utgått från problemformuleringen och delfrågorna. Den semistrukturerade intervjun 
som beskrivs ovan har också legat till grund för frågorna. 

Vid utformandet av mailintervjuerna utgick vi från studiens delfrågor och bröt ner dem i ett 
flertal mindre frågor. Därefter utformade vi ett formulär med dessa frågor (se bilaga 1). För att 
utvinna utförliga svar och undvika missförstånd utformades en förklarande text till vardera fråga. 
Det gjordes också jämförelser med liknande undersökningar inom samma område för att undvika 
att vi missat någon viktig aspekt och få inspiration. Detta ledde till att vissa frågor byttes ut, 
korrigerades eller ersattes. 

Respondenterna fick möjligheten att vara anonyma, vilket gett oss möjligheten att erhålla mer 
känslig och kontroversiell data från respondenterna (Lundahl & Skärvad, 1999). Enkäten har 
vidare mailats ut enskilt till varje person för att skapa ett mer personligt ställningstagande. 

Svaren från intervjun sammanställdes i ett Excel-dokument och sorterades upp i fem olika 
arbetsområden; medlemskapet, kommunikationen, bloggandet, kommunikationen online och 
stöd och bearbetning. Dessa områden presenteras vidare i resultatet. 
  

3.2.6 Urval 

Inför den semistrukturerade intervjun skickades en förfrågan ut om medverkan i intervju till fyra 
ansvariga medarbetare i organisationen Ung Cancer. Tre av fyra stycken tackade nej med 
anledning av att organisationen får många förfrågningar om att delta i undersökningar likt vår. 
De ansvariga har tydligt uttryckt att de måste vara konsekventa i sina beslut på grund av den 
rådande tidsbristen inom organisationen och prioriterar att lägga tid på sina medlemmar i första 
hand. Dessa prioriteringar kan tänkas basera på att Ung Cancer är en ideell organisation där ett 
flertal av de som jobbar inom organisationen arbetar ideellt. Medlemsansvarige Martin Svensson 
var den medarbetare från Ung Cancer som var intresserad av att medverka i vår undersökning 
och är således studiens intervjurespondent.  

För urvalet av mailintervjuernas respondenter har fokus legat på att hitta unga vuxna med cancer 
som både bloggar och är medlemmar i forum där fler unga vuxna med cancer verkar. Med det 
som grund besökte vi Ung Cancers hemsida och kontaktade de bloggare som fanns länkade via 
sidan. Kontakten togs via personliga mail där vi beskrev undersökningens syfte och frågade om 
de ville delta i studien. Förfrågan skickades till 15 stycken av dessa bloggare varav 10 stycken 
svarade att de ville medverka i studien. 
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3.3 Metodkritik 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på hur starkt eller pålitligt ett resultat är från ett test 
eller undersökning (Nationalencyklopedin, 2014). Hög reliabilitet innebär att resultatet är 
konstant medan en låg reliabilitet betyder att resultaten är varierande. Om en studie skulle utföras 
en gång till på exakt samma vis av samma person och generera samma stabila svar har 
undersökningen en hög reliabilitet. Validitet är istället en värdering eller bedömning av huruvida 
de slutsatser som dras utifrån undersökningen är sammanhängande eller inte. Validitet mäts 
exempelvis genom att titta på om undersökningsmetoden är rätt metod för att kunna få ut ett 
relevant resultat med utgångspunkt från problemformuleringen. (Bryman, 2002) 

Studien är beroende av att respondenterna i både intervjun och mailintervjun baserar sina svar på 
egna erfarenheter och inte någon annans då tolkningen av deras svar och erfarenheter är centrala 
i vår undersökning. Ur ett validitetsperspektiv uppstår brist i studiens trovärdighet om 
respondenterna inte utgår från sina egna erfarenheter och tankar. Vid en mailintervju finns det 
inte utrymme för en förklaring av frågan och ifall missförstånd sker är det svårt att korrigera 
dessa. Vid en semistrukturerad intervju finns det däremot alltid en chans att korrigera och 
omformulera frågor om den intervjuade inte förstår frågorna rätt. I studien förutsätter vi att 
respondenterna utgår från sina egna erfarenheter och tankar kring deras sjukdom och sociala 
medier. 

Omständigheter kring var respondenterna har befunnit sig när de fått tillgång till frågorna i 
mailintervjun gör att vi inte har haft möjlighet att kontrollera hur detta kan ha påverkat deras 
svar. Respondenterna kan exempelvis ha befunnit sig i en situation som gjort dem stressade och 
resulterat i för snabba ogenomtänkta svar. För att undvika ogenomtänkta svar valde vi att inte 
sätta någon deadline utan låta respondenterna ta den tid de själva behövde för att kunna svara så 
utförligt som möjligt och vid en tidpunkt som passade dem. 

Vi bedömer att studien har hög validitet då vi utgår från att respondenterna svarar utifrån egna 
tankar och erfarenheter men eftersom respondenterna fortfarande kan uppfatta frågor på olika 
sätt kan detta leda till en brist i studiens validitet. Ur ett reliabilitetsperspektiv kan vi inte bedöma 
huruvida vi hade fått samma svar om en undersökning gjorts igen då svaren kan ha påverkats av 
yttre faktorer, omständigheter och hur respondenterna mår för dagen. 
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3.3.1 Etiska hänsynstaganden 

För de tillfällen då vi känt oss osäkra kring etiken i vår undersökning har vi vänt oss till Codex - 
regler och riktlinjer för forskning. Det är en webbplats för aktiva inom forskningsverksamheten 
som ger direktiv för etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på 
forskningsprocesser. 

Etiskt hänsynstagande är i vår undersökning aktuellt då det råder en stor känslighet härrörande de 
medverkandes sjukdom. De forum våra respondenter är aktiva inom är också slutna på grund av 
det faktumet. 

Valet att ta kontakt och även utföra intervjuerna över mail gjordes delvis på grund av 
respondenternas geografiska spridning men också med anledning av att inte behöva ställa några 
krav i form av tid och plats för möte då vi inte hade kännedom precis var i sjukdomsprocessen 
och behandlingen de befann sig. Information om vilken roll respondenterna skulle få i 
undersökningen gjordes redan vid första kontakt när förfrågan gjordes. Samtliga medverkande i 
studien har således informerats om studiens syfte och omfattning. Detta följer även Codex 
riktlinjer gällande samtycke. Vi har genom hela undersökningens gång gett de medverkande 
information om deras anonymitet även om vissa av våra medverkande har uttryckt att de inte 
behöver vara anonyma. 
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4. Resultat 
I resultatavsnittet presenteras en sammanställning av den information som delgetts från 
mailintervjun och intervjun. De resultat som vi valt att presentera har styrts utifrån studiens 
delfrågor och presenteras utefter centrala arbetsområden. 
 

4.1 Resultat från mailintervjuerna 
Inför mailintervjun hade vi tio stycken respondenter. Vi har haft ett bortfall av två respondenter 
vilket resulterat i åtta medverkande i mailintervjun. 

I tabell 1 presenteras mailintervjuns respondenter med en kortfattad information för att det vidare 
ska vara lättare att följa kommande resultat. Tabellen innefattar hur aktiv varje deltagare är på 
Ung Cancers slutna Facebookforum och huruvida de bloggar eller inte. 

Tabell 1 Generell respondent information 

 

Samtliga åtta respondenter bloggar. De har även möjligheten att vara med i ett slutet 
Facebookforum. I forumen är sex respondenter aktiva. De flesta av respondenterna läser oftare 
inlägg i forumen jämfört med hur ofta de själva väljer att skriva och kommentera. 
 

4.1.1 Medlemskapet i en organisation 

På vilket sätt respondenterna har kommit i kontakt med organisationen Ung Cancer har varierat. 
Tre respondenter fick kontakt med Ung Cancer via internet och Facebook eller genom 
organisationens informationsfilmer på YouTube. Två andra respondenter blev tipsade om Ung 
Cancer av vänner och familj. Resterande har läst om organisationen och på så sätt kommit i 
kontakt med den.  
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När och varför 

På frågan varför de valt att bli medlemmar i Ung Cancer svarar hälften av respondenterna (A, B, 
C, G) att de kände att ingen annan person kunde förstå den situation de befann sig i och sökte 
därför efter andra som också befann sig i liknande sjukdomssituation. Respondent A 
sammanfattar det genom att skriva: 

 “När jag gick igenom mina cellgiftsbehandlingar och transplantation så kände jag mig 
ensammast i världen. Ingen kunde riktigt förstå hur jag kände mig. Inte ens min sambo som 
fanns vid min sida hela tiden. Så hittade jag Ung Cancer och plötsligt var jag inte ensam längre. 
Jag fick hjälp att hitta andra som gått igenom samma sak.“   

Hon skriver också att hon blev medlem för att Ung Cancer jobbar för något bra. Organisationen 
sprider kunskap och gör att de unga vuxna med cancers röster blir hörda. Två av respondenterna 
uttrycker att en anledning till medlemskapet var sökandet efter stöd och möjligheten att skapa 
kontakt med andra. 

Respondent F var vid tidpunkten han blev medlem redan aktiv bloggare och hade just fått reda på 
att han hade en elakartad tumör. Därför fann han det intressant att publicera bloggen på Ung 
Cancers hemsida. Fyra stycken av respondenterna (E, F, G, H) uppger att de blev medlemmar i 
Ung Cancer i samband med att de fick sin cancerdiagnos och två av respondenterna (A, C) 
uppger att de blev medlemmar under den tid de fick sin cellgiftsbehandling. 

En av respondenterna har inte svarat på frågan alls och respondent B har inte svarat på när han 
blev medlem. 
 

Medlemskapets betydelse 

På frågan om vad medlemskapet i Ung Cancer har betytt för respondenterna har vi fått 
varierande svar men en majoritet uttrycker att det har varit viktigt att träffa människor i samma 
situation. Såhär beskriver respondent A medlemskapets betydelse: 

“ALLT! Jag tror inte att jag hade mått så här bra idag om jag inte hade hittat dem”. 

Hon skriver att det betytt väldigt mycket att se att det finns andra i samma situation som det har 
gått bra för. Hon skriver också att sjukvården inte hjälpt till med att få kontakt med andra som 
befinner sig i samma situation. 

För respondent C har medlemskapet betytt mycket. För henne har det också varit viktigt att träffa 
människor i samma situation. Hon skriver: 

 “.. man kan inte förstå en situation som man inte varit i ”.   
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Respondent B uttrycker sig liknande:   

 “Det har betytt att jag fått träffa massor av nya människor och vänner för livet, att jag vet att de 
alltid finns där för mig gör mig tryggare.” 

Andra faktorer som respondenterna beskriver att medlemskapet bidragit till är tillgång till 
Facebookgruppen och läsare till deras bloggar. Respondent F säger att det gett honom 
möjligheten att hjälpa andra. 

Respondent H sammanfattar medlemskapets betydelse genom att skriva: 

”Den viktigaste känslan Ung Cancer gett mig är förståelsen. Organisationen betyder mycket, 
den står för gemenskap, stöd, hopp och inspiration. Medlemskapet har hjälpt mig enormt, bara 
att veta att de finns gör skillnad i min kamp.” 
 

4.1.2 Kommunikationen på forumen 
 

Hur aktivt respondenterna läser och kommenterar 

På Facebookforumen, där sex av de åtta respondenterna är medlemmar, uppger fyra stycken att 
de svarar på andras frågor samt ger kommentarer med tips och idéer. Fem stycken av 
respondenterna uppger även att de själva ställer frågor till gruppen med saker de undrar över. 
Respondent B är en av de som både ställer och svarar på frågor samt skriver kommentarer i 
Facebookgrupperna. Han nämner att han väljer att dela med sig av mer vardagliga händelser på 
andra medier, bland annat sin blogg och Instagram. Även respondent G både ställer och besvarar 
frågor men beskriver också att det ibland är viktigt att kommentera något mindre i form av lite 
pepp och feedback och som hon själv beskriver det: 

 “Kommenterar om det är någon som ”bara” behöver lite distanskärlek i form av <3 .” 

 Hon skriver också att en anledning till varför hon ställer frågor och kommenterar kan vara att 
hon har en dålig dag eller är orolig. 

Respondent A, B och H svarar att de aktivt är inne och läser på Facebookforumen med anledning 
av att det finns mycket intressant information, peppande kommentarer och att det är en stöttande 
läsning. Respondent C läser enbart det som kommer upp på nyhetsflödet därför att det är: “på ett 
sådant sätt hon använder Facebook”. Både respondent E och G går periodvis in och läser i 
gruppen beroende på sin egen sinnesstämning. Vid oro och behov av peppning läser de mer 
medan när de mår bra försöker de undvika att aktivt gå in på gruppen. Respondent G läser 
dagligen det som kommer upp på nyhetsflödet. 
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Varför respondenterna väljer att skriva och kommentera 

Majoriteten av respondenterna ser det som en självklarhet att svara på de frågor i 
Facebookforumet som de känner att de har ett bra svar på. Respondent A beskriver från egen 
erfarenhet: 

“...står man där mitt i behandlingen så finns det ingen bättre att fråga än någon som redan gått 
igenom allt”. 

Respondent C beskriver att hon får ut glädje, ledsamhet och ilska genom att vara delaktig och 
skriva i Facebookgruppen. Hon beskriver att hennes inlägg i forumet i sin tur kan hjälpa andra. 
Respondent E känner sig mindre ensam av skrivandet och hon lär sig samtidigt mycket genom 
att andra delar med sig av erfarenheter. Respondent H upplever både gemenskap och förståelse. 
Hon tycker det känns bra att läsa om andras erfarenheter och samtidigt kunna dela med sig av 
sina egna samt stötta och peppa andra. Respondent A beskriver det såhär: 

 “...det kan vara skönt att se att det faktiskt kan gå bra och det kan komma någonting bra ur allt 
det hemska.” 
 

Nya kontakter 

Alla respondenter som är med i ett slutet Facebookforum har lärt känna nya personer och har 
även kontakt privat via mail. Respondent G skriver: 

“Ja, jag har fått jättebra kontakt med 2 tjejer speciellt. Vi bor dock väldigt långt ifrån varandra 
så vi pratar bara via nätet men vi pratar om allt. Blir så när man förstår varandra på ett 
speciellt sätt. Alla 3 har haft lika cancer.” 

Respondent C uppger att hon har ytterligare kontakt via de fysiska medlemsträffarna. 
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4.1.3 Bloggandet 
 

Vad respondenterna bloggar om 

Majoriteten av respondenterna uppger att de bloggar om livet, vardagen och nuvarande eller 
tidigare cancer. Respondent H skriver i sitt svar: 

“Jag bloggar om min vardag med en obotlig sjukdom, hur den påverkar mig, vad jag känner och 
tänker.” 

Respondenterna bloggar om tankar och känslor samt om hur de påverkas av sjukdomen. 
Respondent C och F uppger att de bloggar om livet efter cancern. Respondent F säger att han 
även bloggar om musik och generellt om sitt liv. Respondent G beskriver sitt bloggande såhär: 

“Under sjukdomsperioden var det mycket om behandlingen, ångest osv. Nu är det nästan bara 
om min fina familj, mina barn. Lyckan och tacksamheten till livet. Och inför varje återbesök - 
ångest.” 
  

Varför respondenterna bloggar 

På frågan vad respondenterna får ut av att blogga är det genomgående i alla svar att de bloggar 
både för att skriva av sig och sätta ord på tankar. De skriver även för att informera och ge råd till 
andra samt informera släkt och vänner om deras situation. Sex av åtta respondenter skriver att de 
bloggar för att skriva av sig. Respondent D skriver: 

“Bloggen är mitt sätt att lätta på många frågor och tankar som ändå alltid kommer förbli 
obesvarade.” 

Respondent B säger att han ofta bloggar när han tänkt mycket och behöver ventilera och skriva 
av sig. Han säger också att det är kul att dela med sig för att inspirera och hjälpa andra. 

Respondenterna C, F, G och H skriver också att skrivande handlar om att inspirera, upplysa, 
hjälpa och informera andra om sjukdomen. Respondent C skriver att en stor anledning till att hon 
började blogga var för att kunna nå ut till både vänner och familj då hon inte orkade prata med 
alla om sjukdomen men fortfarande ville att de skulle vara uppdaterade. Hon har även familj 
utomlands vilket gjort att familjen fått en bra “länk” in i hennes liv. Respondent C har lämnat 
sjukdomstiden bakom sig och skriver att det i nuläget handlar om att ge tips och råd, inspirera 
och upplysa folk om ett hälsosamt liv. 

Respondent E skriver att hon genom att blogga slipper säga samma sak om och om igen till 
närstående. Respondent H uttrycker också att bloggandet är en slags dokumentation för henne 
själv och att det blivit som ett extra plus att hon kan informera, ge tips och råd till andra i 
liknande situation och att hon förhoppningsvis kan inspirera och hjälpa andra. 
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Respondent H upplever att det är ett stöd när andra kommenterar blogginlägg eller mailar henne. 
På samma sätt skriver respondent G att genom kommentarer får hon bekräftelse på att hon inte är 
ensam med de känslor hon skriver om i bloggen. Respondent A skriver att det känns bra att få 
den stora respons hon får genom sin blogg: “Det värmer hjärtat”. Respondent E säger att hon 
vill att hennes läsare ska förstå att man måste ta vara på livet. Hon skriver också att bloggandet 
hjälper mot ensamheten. 

På frågan för vems skull respondenterna bloggar svarade de allra flesta att de bloggar för både 
sin egen skull och andras. Respondent A, B och D uppger att de till största del är för deras egen 
skull men även för andras. Respondent F säger att det var för hans egen skull som han började. 
Det är enbart respondent G som säger att hon bloggar för endast sin egen skull. Hon berättar 
också att det under en period var väldigt många som läste hennes blogg och att det då blev som 
ett krav att blogga vilket hon inte tyckte var roligt. Hon berättar att hon numera alltid pausar 
bloggandet när det blir för mycket och istället känns som ett jobb. 
  

Kommunikationen på bloggen 

Sex av åtta respondenter (A-F) uppger att de får kommentarer lite då och då på bloggen. 
Respondent G och H säger däremot att de får väldigt mycket kommentarer i perioder. 
Kommentarerna är också beroende av hur mycket de skriver säger respondent D och H, alltså ju 
fler inlägg desto mer kommentarer. Detta uttalar sig även respondent F om då han säger att han 
fått färre kommentarer nu när han skalat ner på bloggandet. Respondent D uppger också att hon 
nu bloggar sällan men när hon väl gör det trillar det in en eller ett par kommentarer. 
Kommentarer på bloggarna förekommer också i andra former, respondent A berättar att hon ofta 
får många mail av personer som står inför eller just avslutat sin behandling. Respondent E 
berättar att hon får de flesta kommentarerna om bloggen på Facebook. 

Respondent C uttrycker att hon inte bloggar för att få kommentarer och uppmärksamhet. Hon 
tillägger att: “då hade jag breddat min blogg och marknadsfört den mer”.  Hon säger också att 
hon främst bloggar för sin egen skull och inte vill få prestationsångest. Respondent E skriver att 
det är viktigt med bekräftelsen som hon får från kommentarerna. 
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4.1.4 Kommunikationen online 
  

Att uttrycka känslor på internet kontra ansikte mot ansikte 

Alla respondenter, förutom en, är överens om att de har lika lätt att uttrycka sig på internet som 
ansikte mot ansikte. Respondent E tycker däremot att hon har lättare att uttrycka sin ångest på 
internet. Hon skriver att: “Det är lättare att häva ur sig sin ångest utan att behöva ta ansvar för 
lyssnaren”. Två av respondenterna tillägger också att det finns en viss fördel och lätthet med att 
skriva eftersom man kan tänka efter ett tag och grunna på vad det är man vill säga. Respondent C 
skriver att hon ibland kan bromsa sig själv på internet om det blir för privat. 

 Vid frågan om respondenterna tycker att det är bättre eller sämre med kommunikation på 
internet, i jämförelse med ansikte mot ansikte, så skriver respondent B att hon tror att det beror 
på vilken sorts person man är, men att för människor som har svårt att tala om sjukdomen ansikte 
mot ansikte så tror hon att det kan vara till sin fördel att kommunicera över internet. 

Respondent G tycker att det finns fördelar med internet som kommunikationsmedel då hon kan 
skriva och kommunicera hemifrån eftersom det är svårt för henne att åka iväg på grund av sina 
barn. Respondent H skriver att hon förr tyckte att det var svårt att kommunicera ansikte mot 
ansikte eftersom hon var rädd för att såra den andra personen. Hon skriver att det var lättare att 
gömma sig bakom en skärm istället för att ta det direkt och personligen när hon var tvungen att 
prata om något som hänt. Idag har hon fått insikt om att hon måste kunna uttrycka sig ärligt 
ansikte mot ansikte för att få förståelse från andra människor. Hon är tydlig med att förklara att 
ovanstående resonemang enbart rör hennes sjukdom och hur hon mår. Respondent F tycker att 
det alltid är bättre att sitta ner och prata ansikte mot ansikte. 
  

Betydelsen av Ung Cancers internetplattformar och forum 

Alla respondenter är överens om att de inte tror att en organisation som Ung Cancer hade varit 
densamma utan sina internetplattformar. Respondent G nämner att fördelarna är att: 

“...det är så enkelt att kunna skriva/svara där [facebookforumet] vilken tid som helst på dygnet. 
Och kunna skriva ett inlägg och nå så många.”  

Respondent C tycker att det är jätteviktigt att Ung Cancer finns på internet då vi idag är så aktiva 
på sociala medier. Hon tycker också att internetplattformarna och de sociala medierna gör 
kontakten med andra mer lättillgänglig och att de sociala medierna är bra om man inte kan 
närvara på träffarna. 

Även respondent B, F och H tycker att sociala medier är ett jätteviktigt medel för att nå ut till 
människor i samhället. Respondent H beskriver också att ett av organisationens mål är att 
medlemmarna ska känna gemenskap. Internet underlättar detta då användarna ges möjligheten att 
enkelt kunna ge och ta emot stöd från varandra. Hon tror att Ung Cancer har blivit stora på grund 
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av deras internetplattformar då internet är en så stor del av dagens samhälle. Respondent E menar 
på att Ung Cancer behöver den lätta kommunikation som Facebook ger. 
  

4.1.5 Stöd och bearbetning 
 

Stöd genom Facebookforumen och bloggandet 

Sju av åtta respondenter upplever att de själva antingen givit eller tagit emot stöd genom 
Facebook och bloggen. Respondent C beskriver att hon hoppas att hon ger stöd. Hon själv fick 
bra stöd och mer kommentarer från andra när hon själv hade det tufft och svårt. 

En respondent har inte svarat. 
 

Bearbetning genom att skriva och interagera med andra 

Alla respondenter är helt överens om att skrivandet i bloggen och/eller kommunikationen med 
andra över Facebook har varit en del av deras bearbetningsprocess. Respondent G tycker att det 
är: “....enklare att kunna skriva direkt när känslan faller in än att prata med någon direkt.” 
Respondent B uttrycker det som att: “...det är viktigt att få ventilera sig annars exploderar man 
till slut.” Respondent C och D nämner att de bloggar till största del för att kunna skriva av sig. 
Även respondent H håller med om detta: 

“Att prata om sjukdomen har varit a och o för mig. Skrivandet och kommunikationen har 
bidragit till erfarenheter, lärdomar, insikter, tips och råd, m.m. Allt det har självklart bidragit till 
min bearbetningsprocess.” 
  

4.1.6 Alternativ interaktion online  

Mailintervjun avslutades med en fråga där respondenterna kunde skriva om de hade något att 
tillägga utöver de frågor som redan ställts. Vi fick ett intressant svar där respondent F skrev om 
sin interaktion med hans datorspelskompisar som varit en stor del i hans bearbetningsprocess. 
Han skriver: 

“Jag vill även påpeka. Under min tid som cancersjuk sökte jag mig till datorn och hamnade i en 
"Clan" som spelade Battlefield 3. Jag gjorde inte så mycket annat under 3 månader än att sitta 
och spela med dessa grabbar, och alla visste om min situation. Dessa grabbar hjälpte mig 
otroligt mycket i min bearbetningsprocess och jag har mycket att tacka dessa vänner. Man 
pratade mycket över "team speak" som är telefon över internet. Och de gick även ihop för att 
köpa en present till mig. Ett oförglömligt minne där jag fick styra en "JAS-Gripen" i en 
simulator, för en kväll. “ 
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 Han uttalade sig även om Ung Cancers framtid och ser gärna att organisationen anordnar 
gruppträffar över Skype eller Team Speak. På så sätt tror han att gruppträffar online kan få 
samma innebörd som de fysiska gruppträffarna och således skulle unga cancerdrabbade i samma 
situation kunna sitta och prata under kvällarna mellan behandlingar. 
  

4.2 Resultat från intervju med medlemsansvarig  
Nedan följer det centrala delarna ur intervjun med Martin Svensson som är medlemsansvarig i 
Stockholm för Ung Cancer. 

Martin är 25 år och bor numera i Stockholm men är ursprungligen från Mjöbäck i Småland.  
Martin fick sin cancerdiagnos hösten 2010. Vid den tidpunkten hade han aldrig tidigare haft en 
koppling till cancer. Ett år efter att han opererat bort sin tumör blev han medlem i Ung Cancer. 
Han hade då under en längre tid känt sig ensam och avskild från resten av världen och som han 
själv uttrycker det stängt in sina känslor. Orsaken till varför han blev medlem i Ung Cancer var 
för att han då kände sig mogen och öppen för att prata om sin egen cancer och delta på 
medlemsträffarna. 

Martin berättar att när man blir medlem i Ung Cancer får man automatiskt en fråga att gå med i 
de slutna Facebookgrupperna. Till en början var Martin ganska inaktiv i Facebookgruppen och 
läste mest vad andra skrev. Att läsa andras inlägg och upplevda lärdomar stärkte Martin. Han 
kände också tacksamhet över att slippa gå till en psykolog och behöva sitta i en steril miljö. För 
honom har medlemskapet och tillgången till Facebookforumen varit en stor del av hans 
bearbetningsprocess. 

Martin beskriver att han upplever att det inte finns några krav på hur man ska vara och uttrycka 
sig i varken forumen eller på medlemsträffarna. Allt är välkommet och man behöver inte känna 
någon rädsla. Han säger också att man kan prata av sig men det är heller inte något tvång. Vill 
man bara läsa diskussionerna utan att medverka så är det okej. Det finns inga förväntningar. Han 
berättar också att många myter om cancer kunde spräckas. 

Martin tror att forumen och träffarna är ett perfekt komplement till varandra. Han tror att de 
kommer finnas sida vid sida i framtiden, inget kommer att utesluta det andra. Han tror alltså att 
de båda plattformarna behövs. Martin säger att de ger användarna möjlighet till kommunikation 
med andra personer i liknade situation och man får en tillhörighet. Exempelvis berättade han om 
två tjejer, båda medlemmar i Ung Cancer, med samma sorts ovanliga cancer där den ena hade 
börjat följa den andras blogg. Ung Cancer “matchmakade” de två tjejerna och den nya vänskapen 
kom att vara betydelsefull för dem båda. 

Trots att Martin är friskförklarad idag har han inte slutat sin kamp mot cancern. För honom har 
det alltid varit en självklarhet att hjälpa andra människor. Därför jobbar han idag ideellt för Ung 
Cancer för att kunna hjälpa andra unga vuxna som har eller har haft cancer. Som 
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medlemsansvarig har man också vissa ansvar i hur forumen används och det finns vissa riktlinjer 
som måste följas. Som medlem och användare i forumen ska man inte behöva känna sig tvingad 
att skriva och kommentera. Martin säger samtidigt att man till exempel inte får skriva och säga 
till andra att de ska testa vissa, vad han kallar, mirakelmediciner som kan komma att ge falska 
förhoppningar. Cancer är en svår sjukdom som alla tar sig igenom på olika sätt med olika medel.   

Vidare berättar Martin att Ung Cancer också använder de sociala medierna för marknadsföring, 
informationsspridning, diskussion, enskilda fall och kampanjer. Han tror att Ung Cancers 
utbredda användande av de sociala medierna är en stor del av framgången. Han hoppas på att 
organisationen ska fortsätta sprida information och spräcka de myter som finns om cancer i 
samhället bland både unga och vuxna. Han vill också att organisationen ska fungera som en 
samtals vän och öppna upp för samtal kring cancer. Framtiden ser ljus ut. För Martin innebär 
Ung Cancer en plats där inga tankar eller känslor är tabu och där alla kan relatera till varandra. 
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5. Diskussion  
 I diskussionsavsnittet görs en återkoppling av resultatet i relation till teorin. Vidare förs ett 
resonemang om de positiva effekterna av interaktion på sociala medier i samband med cancer. 
Avslutningsvis diskuteras metodval och hur frågeställningen besvarats genom delfrågor.    
                

5.1 Teoretisk återkoppling 

För att återkoppla de resultat som genererats av respondenterna kommer empirin sammankopplas 
med teoriavsnittet för att finna samband och skiljaktigheter. 
  

5.1.1 Internets tillgänglighet 

Delar av resultatet går att koppla samman med de orsaker som Chung (2013) identifierar för vad 
som gör support online attraktivt. Den första punkten på listan är vad Chung kallar den tid- och 
platsbegränsande orsaken. En stor anledning till varför studiens respondenter verkar online är på 
grund av internets lättillgänglighet. De återkommer frekvent till hur lätt det är att skriva och 
svara vilken tid som helst på dygnet och samtidigt kunna nå ut till så många. En av 
respondenterna beskriver också hur hon genom bloggandet har kunnat nå ut till släkt och vänner 
på ett enkelt sätt så att de kan hålla sig uppdaterade. Till viss del också för att vissa av dem 
befinner sig utomlands. 

Chungs (2013) första orsak till varför support online är attraktivt går också att applicera på den 
berättelse där en av respondenterna skriver om hur hon frekvent har haft mailkontakt med två 
personer hon lärt känna genom Ung Cancers Facebookgrupp. De har inte haft möjlighet att ses 
på grund av det geografiska avståndet. En annan respondent berättar vidare hur hon uppskattar 
att kunna sitta hemma och ha möjligheten att kommunicera med andra eftersom barnen gör 
henne begränsad. Martin Svensson beskriver det som en tacksamhet över att slippa sitta i en 
steril miljö hos en psykolog vilket är ytterligare ett sätt att beskriva internets lättillgänglighet och 
fördelarna med support online.  
 

5.1.2 Samhörighet och gemenskap 

Genomgående för studiens resultat är de tankar och uttryck från respondenterna som visar på 
anledningen till varför de bloggar och söker sig till både Ung Cancer som organisation och dess 
Facebookforum. De söker likasinnade människor med samma sjukdom, liknande svårigheter och 
upplevelser. Då supportgrupper är ett välkänt fenomen som baseras på idén om att människor 
som delar liknande svårigheter, smärtor, sjukdomar och ångest förstår varandra bättre och får ett 
större utbyte av varandra (Barak et al. 2008) kan således studiens resultat appliceras på 
fenomenet. Därmed stöds de teorier om att de finns ett värde av social support som stärker 
individens välmående och emotionella tillstånd. 
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Möjligheten att hitta personer i liknande situation som en själv är något alla respondenter är 
eniga om och kan därför sägas som den orsak som är av störst betydelse för respondenterna. 
Således kan också paralleller dras till Chungs (2013) andra faktor vilket är just möjligheten att 
enkelt hitta personer i liknande situation som en själv. 

Gemenskapen bidrar till känslan av att vara en del av ett sammanhang (Braithwaite et al. 1999). 
Detta styrker bland annat en av respondenterna då hon berättar hur hennes sambo inte kunde 
förstå hennes känslor. Allt föll på plats när hon sedan träffade andra personer som befann sig i 
samma eller liknande sjukdomssituation. Braithwaite, Waldron och Finn (1999) beskriver 
sökandet efter gemenskap som en följd av känslan av ensamhet. Känslan av gemenskap går även 
att koppla till Pernice-Duca och Onagas (2009) resonemang om att sociala nätverk stärker 
meningsfulla sociala roller som i sin tur för med sig en känsla av värde, tillhörighet och 
tillgivenhet. Respondenterna beskriver också att de känner ett extra stöd när deras läsare skriver 
kommentarer på deras blogg. De säger att de inte behöver känna sig ensamma i de tankar de har 
kring cancern. Bloggandet beskrivs också vara ett hjälpmedel mot ensamheten vilket tyder på att 
de finner en samhörighet och gemenskap genom sitt bloggande. 
  

5.1.3 Människans grundläggande behov 

Ur deltagarnas uppfattning och tankar kring deras bloggande och aktivitet på forumen kan vi 
utläsa att en majoritet upplever att det funnit nya personer som de känner en emotionell 
anknytning till. Respondenterna beskriver att tips och råd från andra medlemmar skapar en viss 
trygghet. Flera skriver också att det är skönt att se och höra att det gått bra för andra och läsa om 
hur de tagit sig igenom cancern. 

När respondenterna beskriver betydelsen av medlemskapet i Ung Cancer är känslan av att vara 
en del av en gemenskap något som alla tycker är värdefullt. Tillsammans med den respons i form 
av positiv feedback och pepp från andra medlemmar och bloggläsare får de uppskattning. 
Därmed uppfylls tre av Maslows grundläggande faktorer för människans välmående. Faktorer 
som trygghet, gemenskap och uppskattning. (Hammarlund, 2012; Nationalencyklopedin, 2014) 
  

5.1.4 Det bearbetande samtalet 

Respondenternas interaktion på bloggen och forumen går att knyta an till det resonemang i teorin 
som behandlar det bearbetande samtalet. Psykoterapeut Hammarlunds (2012) restriktioner för 
hur ett bearbetande samtal ska vara utformat är framtagna för att de som deltar i samtalet ska få 
känna sig sedda, hörda, bekräftade, delaktiga och respekterade. Det går att dra starka kopplingar 
mellan dessa ord och respondenternas svar på hur de uppfattar interaktionen på aktuella sociala 
medier. Många av respondenterna uttrycker att de både blir hörda och sedda. De uttrycker att de 
ger andra bekräftelse genom att svara på inlägg och ge pepp åt andra. Något som också är 
genomgående i respondenternas svar är att de upplever att alla är välkomna och blir accepterade 
för den man är i Ung Cancer som organisation och i forumen.  
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5.1.5 Sociala signaler och anonymitet 

I våra resultat har vi även sett en antydan till den tredje orsaken varför support online är så 
attraktivt; inga sociala signaler speglas (Chung, 2013). En respondent skriver att det är lättare att 
häva ur sig känslor kring ångest online utan att behöva ta ansvar för vem det är som lyssnar. 
Respondenten menar att man då inte behöver se hur lyssnaren reagerar vilket visar på att denna 
orsak spelar in i sammanhanget. En annan respondent beskriver att det är lättare att gömma sig 
bakom en skärm istället för att ta det direkt, personligen. Här kan även paralleller dras med den 
fjärde punkten i Chungs (2013) lista, anonymitet. Möjligheten ges för respondenterna att kunna 
verka osynligt på internet, vilket kan göra att människor blir mer öppna och uttrycker sig kring 
saker de annars inte pratar om (Barak et al. 2008). Den negativa sidan av anonymitet behöver 
man inte direkt diskutera i det här fallet då kommunikationen till största del sker i slutna 
Facebookforum där man måste ansöka om att komma med. 
 

5.1.6 Kommunikation och bearbetning 

En del av mailintervjuerna avsåg att undersöka hur kommunikationen ser ut på respondenternas 
bloggar och i Facebookforumen. Från resultaten utläses att kommunikation i form av 
kommentarer, inlägg, mail och ständigt pågående samtal över internet tar en stor plats på de ovan 
nämnda plattformarna. Då kommunikation är en viktig komponent vid social support (Wright & 
Bell, 2003) kan samband till att interaktionen och aktiviteten på de undersökta plattformarna 
bidra till en social support för respondenterna och därmed hjälpa dem att hantera psykiska 
stressfaktorer relaterade till sjukdomen. 

Samtliga respondenter uttrycker att de upplever ett stöd och skriver att deras bloggande och 
kommunikationen på forumen är en del av deras bearbetningsprocess. Som vi kan läsa i 
resultaten beskriver respondenterna att skrivandet och kommunikationen bidragit till 
erfarenheter, lärdomar och insikter. De lägger en stor vikt vid att få ventilera sina tankar och 
skriva av sig. Vad som kan styrka tesen om att användningen av de sociala medierna bidrar till 
en förbättrad bearbetningsprocess är att de element som ingår i många tillfrisknandekoncept 
återfinns bland resultaten. Faktorer som social interaktion, socialt utbyte och sociala kontakter 
(Pernice-Duca & Onaga, 2009) genomsyrar respondenternas svar och beskrivningar om deras 
aktivitet och interaktion online. 

Utan tillgång till de sociala medierna och internetplattformarna skulle respondenterna i viss mån 
minska sin sociala interaktion vilket skulle kunna resultera i social isolation som i sin tur kan 
innebära en saknad av att själva få ge stöd åt andra. Bristen på social interaktion kan därmed 
enligt Kroenke, Schernhammer, Holmes och Kawachi (2006) innebära en negativ effekt för 
tillfrisknandeprocessen. Många respondenter har också uppgivit att de inte tror att Ung Cancer 
skulle vara detsamma utan sina forum, vilket visar på att de utvinner en kontakt på forumen och 
bloggarna som de inte skulle kunna få utan dem. 
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Vad vi också kan utläsa från resultaten är att de flesta inte bara bloggar för sin egen skull. Tre 
fjärdedelar uppger att de kommenterar och ger tips och råd till andra. Enligt Pernice-Duca och 
Onaga (2009) finns det teorier och studier som visar på att ge stöd till andra och en ömsesidig 
kommunikation bidrar till en positiv inverkan på tillfrisknande- och bearbetningsprocessen. 
Majoriteten av respondenterna upplever att de ger ett stöd åt andra i och med sitt bloggande och 
sin aktivitet på Facebookforumen. Stödet och supporten till andra kan stundtals bidra till en 
större bearbetningsprocess jämfört med det stöd och den support de själva får. Två respondenter 
förklarar rent explicit att de hjälpt andra som har haft det jobbigt i deras bearbetningsprocess.  

Huruvida givandet av stöd har en större inverkan på bearbetningsprocessen än att ta emot stöd 
från andra är svårt att avgöra. Vad vi dock vet är att en individ som upplever framsteg i sin 
bearbetningsprocess blir mer benägen att ge stöd åt andra (Pernice-Duca & Onaga, 2009). Detta 
resulterar i en kedjereaktion där givandet och tagande av stöd går hand i hand och dess samspel 
blir en avgörande faktor. 
  

5.1.7 Kommunikation online 

Utifrån respondenternas svar på huruvida de tycker sig kunna uttrycka sig bättre online kontra ett 
fysiskt möte är de överens om att det inte är någon direkt skillnad. Några respondenter nämner 
vissa fördelar med att uttrycka sig online. De nämner faktorer som att det är lättare att häva ut sig 
ångest på internet och att det finns fördel i att kunna tänka efter ett tag och grunna på det man vill 
säga. En annan respondent tror att det beror på vilken sorts person man är men för människor 
som har svårt att tala om sjukdomen ansikte mot ansikte så kan det vara till sin fördel att 
kommunicera över internet. En respondent beskriver att bloggandet leder till att man inte 
behöver upprepa sig till flera av sina bekanta om vad som har hänt och är jobbigt utan man kan 
helt enkelt bara hänvisa till bloggen. Däremot känner en respondent att hon bromsar sig själv när 
det blir för privat. 

Således verkar åsikten om huruvida internet som kommunikationsform är att föredra bero på 
vilken personlighet man besitter. Vad som också kan spela in är hur van man är att uttrycka sig i 
skrift. Vår studies respondenter är alla aktiva bloggare som vi kan anta känner att skrivandet är 
en form de känner sig bekväma att uttrycka sina tankar och känslor i. 
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5.1.8 Prestationsångest 

I mailintervjun har två av respondenterna uppgivit att bloggandet stundtals känts som ett krav 
respektive medfört prestationsångest i vissa perioder. Att användandet av sociala medier gör en 
stressad kan bidra till negativa effekter och därmed hämma bearbetnings- och 
tillfrisknandeprocessen. Om liknande känslor finns hos andra inom studiens målgrupp så borde 
vidare mätning göras om i vilken mån detta problem finns och om det i så fall väger tyngre än de 
positiva effekterna. I nuläget är det problematiskt för oss att avgöra var gränsen för överdriven 
användning av sociala medier går eller var gränsen går innan bloggandet medför negativa 
effekter. 
  

5.2 Delfrågor 

När vi återgår till studiens problemformulering som har varit vår centrala punkt under hela 
uppsatsen, Hur kan sociala medier och nätverk online vara ett stöd för unga vuxna med cancer?, 
så har vi med hjälp av den återkoppling som respondenterna givit oss fått ett tämligen klart 
intryck i hur de känner i denna fråga. Huvudfrågan kommer att besvaras i slutsatsen och för att 
besvara den på bästa sätt har vi arbetat utifrån de delfrågor som besvaras nedan. 

Den första delfrågan är: Varför väljer unga vuxna med cancer att vända sig till ett socialt 
nätverk? med underfrågan: Varför väljer de att vända sig till ett internetbaserat nätverk? 

Vi kan utifrån resultaten konstatera att studiens unga vuxna i första hand har valt att vända sig till 
organisationen och det sociala nätverket Ung Cancer för att de vill hitta andra som befinner sig i 
liknande eller samma sjukdomssituation och därmed kunna dela upplevelser och tankar med 
varandra. Sökandet efter stöd och kontakten med andra har också varit en stor anledning. En 
annan viktig anledning till vilket nätverk unga vuxna väljer är huruvida aktuell organisation har 
ett tydligt budskap och verkar för något betydelsefullt. Respondenterna menar att det är 
värdefullt att organisationen sprider kunskap och gör deras röster hörda i samhället. 

Den största anledningen till varför studiens unga vuxna sökts sig till ett internetbaserat nätverk är 
lättillgängligheten och möjligheten att lätt kunna hitta människor i samma situation som de aldrig 
skulle kunnat träffa annars. 
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Den andra delfrågan vi arbetat utifrån är: Kan bloggandet bidra till bearbetningsprocessen och i 
så fall hur?   

I denna fråga ligger tyngden på respondenternas egen uppfattning om hur bloggandet för med sig 
något positivt. Vi kan ur resultaten läsa att samtliga respondenter uppger att de bloggar för att 
skriva av sig, sätta ord på sina tankar och lätta på ångest. En annan anledning är att de vill 
inspirera, informera och hjälpa andra. Bloggen beskrivs också vara ett hjälpmedel mot 
ensamheten genom att de kan skriva om situationen de befinner sig i. Ytterligare ett stöd utvinns 
genom att de får kommentarer av andra. Bloggandet bidrar således till bearbetningsprocessen 
genom interaktion, samhörighet, dialog, reciprocitet och dämpad ångest. 

En tredje fråga vi jobbat utifrån är: Ersätter nätverken online fysiska mötesplatser eller är de ett 
komplement? 

Respondenterna menar entydigt att nätverken online blir ett kompletterande verktyg i deras 
bearbetningsprocess. Internetplattformarna och de sociala medierna gör kontakten med andra 
mer lättillgänglig och att de sociala medierna är bra om man inte kan närvara på träffarna. Detta 
styrker även Martin Svensson då han beskriver att både de fysiska träffarna, forumen online och 
de sociala medierna behövs. 
  

5.3 Avslutande diskussion 

Som vi tidigare konstaterat upplever samtliga av undersökningens respondenter att interaktionen 
på de sociala medierna är en stor del av deras bearbetningsprocess. Vad som är viktigt att betona 
är att studiens resultat består av respondenternas uppfattning och känslor. Därför är det svårt för 
oss att säga huruvida interaktionen faktiskt bidrar till bearbetningsprocessen hos unga vuxna med 
cancer. Vi har således lagt fokus på andra faktorer än hur de upplever interaktionen.  

Det framgår i vår studie att det finns andra betydelsefulla faktorer i respondenternas interaktion 
på de sociala medierna som kan knytas an till teorin. Vi har funnit element i resultatet som kan 
kopplas till bland annat det bearbetande samtalet, Maslows behovspyramid, Chungs orsaker 
varför onlinesupport är attraktivt, avhämningseffekten och principen om reciprocitet. Det är 
dessa paralleller som gör att vi förutom, respondenternas känslor, kan dra slutsatsen att 
interaktionen bidrar till en tillfrisknandeprocess och bearbetning. 
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5.4 Metodkritik 

5.4.1 Urval 

Då alla respondenter är aktiva bloggare finner vi en viss osäkerhet kring de resultat som 
utkommit. Vi kan förutsätta att dessa personer tycker att skrivandet är en form de känner sig 
bekväma att uttrycka sig i. På så vis kan vi anta att samtliga respondenter redan innan studien var 
positivt inställda till fenomenet att använda sig av sociala medier som en del i sin bearbetning. 
Samtidigt får vi ta i beaktning att det i vår situation skulle ha varit en omöjlighet att kontakta 
unga vuxna med cancer som inte är offentliga genom bloggar då de befinner sig i en kritisk 
sjukdomssituation. 

En större respondentgrupp hade varit att föredra då vi hade utvunnit en större empiri. Vi har dock 
funnit det omöjligt att få tag på fler medverkande utan att överskrida de etiska restriktioner som 
beskrivits ovan. De etiska hänsynstaganden är således något som följt oss under arbetets gång då 
även de kontaktpersoner från Ung Cancer varit restriktiva angående hur de vill lämna ut 
information. 

För de urval som gjorts har ingen av oss någon personlig relation till respondenterna. Detta kan 
vara bra ur den synpunkten att respondenterna svarat helt utifrån sig själva utan krav på utförliga 
och lojala svar. 
 

5.4.2 Mailintervju 

Vid utskick av frågor till mailintervjun valde vi att göra alla frågor frivilliga på grund av respekt 
till respondenterna och deras sjukdomssituation. Vi ville inte att de skulle känna sig tvingade till 
att svara på frågor de kände sig obekväma med. Till följd av detta har en respondent hoppat över 
vissa frågor vilket gör att vi fått ett bortfall i aktuella svar. Vi hade också i åtanke att det var 
bättre att respondenterna svarade på några frågor istället för inga alls. Vi underströk hela tiden i 
vår kommunikation med respondenterna att frågorna var frivilliga och svaren skulle hanteras 
anonymt. Vid frågor och funderingar ville vi även att de skulle känna sig välkomna att höra av 
sig till oss. 

De flesta frågor var utformade med en hjälptext under huvudfrågan för att minska risken för 
missförstånd. I viss mån har ändå mindre missförstånd uppstått och svaren har ibland saknat 
motivering eller stundtals varit utanför frågans ämne. Med en fysisk intervju hade det varit 
lättare att fånga upp fel och missförstånd likt dessa. 
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5.4.3 Generaliserbarhet 

Ung Cancer har idag cirka 3500 medlemmar, där en större del av gruppen är medlemmar som 
har cancer och resten är anhöriga. Vi har valt att undersöka den grupp av unga vuxna med cancer 
som både är medlemmar i Ung Cancer och har en blogg. På organisationens hemsida finns 38 
bloggar representerade. Valet av unga vuxna som både bloggar och är medlemmar i Ung Cancer 
gjordes med anledning av att de skulle kunna svara på en majoritet av de frågor vi sökte svar på. 
Denna grupp unga människor är tänkt att vidare representera unga vuxna med cancer i allmänhet. 
Beaktat hur många som medverkat i studien i relation till hur många unga vuxna med cancer det 
finns i Sverige idag kan det som ovan nämnt vara svårt att generalisera resultaten i studien. Vad 
som dock talar för att resultaten i studien kan vara av generaliserbar karaktär är att de 
medverkande kommer från olika delar av Sverige med olika bakgrund och resultaten i stort har 
varit av mycket lik karaktär. Det är möjligt att uttrycka det som att vi uppnått en teoretisk 
mättnad då vissa delar av resultaten inte uppnått något nytt som överraskat oss. Resultaten har 
följt ett mycket tydligt mönster. 
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6. Slutsats 
I studiens avslutande avsnitt dras slutsatser med utgångspunkt i vår problemformulering utifrån 
den diskussion som gjorts i tidigare avsnitt. Vidare förs ett resonemang om framtida forskning ur 
ett medietekniskt perspektiv.   
 
Slutligen tar vi vår frågeställning i beaktning; Hur kan sociala medier och nätverk online vara ett 
stöd för unga vuxna med cancer? Sammanfattningsvis kan vi se att de faktorer och komponenter 
som är viktiga i fysisk social support också återfinns i studiens resultat. Vi kan därmed dra 
slutsatsen att fysisk social support, sociala medier och socialt stöd online faktiskt har liknande 
effekter på bearbetningsprocessen hos en ung vuxen med cancer. Enligt studien får unga vuxna 
hjälp och stöd genom att hitta andra i en liknande situation. Bloggandet och interaktionen på 
forumen bidrar till bearbetningsprocessen genom samhörighet, kommunikation och reciprocitet. 
De sociala medierna och bloggandet ger unga vuxna med cancer möjligheten att sätta ord på 
tankar och skriva av sig känslor och ångest. Genom interaktionen online delar de med sig av 
upplevelser, glädje och sorg.  En stor del av stödet ges också av att de ser andra som har gått 
igenom cancern och mår bra idag, de får hopp. 

 I vår studie har mönstret i resultaten varit tydligt och därför ser vi gärna en vidare framtida 
forskning inom sociala medier som en del i bearbetningsprocesser. Studien kan komma att vara 
av intresse för dels forskning inom bearbetning, psykologi och människa- och datorinteraktion 
men även för webbutveckling och vidare utveckling av plattformar och befintliga nätverk. Vi ser 
även en möjlighet för de fysiska supportgrupperna och nätverken att i större utsträckning 
komplettera med nätverk online. Således är studiens resultat och vidare forskning inom området 
högst väsentligt ur ett medietekniskt perspektiv. På samma sätt som kommunikation är ett av 
ledorden i denna studie är det också en stor del av den medietekniska utbildningen vilket 
tillsammans med närvaron av de sociala medierna gör studien relevant för oss som 
medietekniska studenter. 

Resultatet som utkommit har i första hand varit positivt och därför ser vi gärna att framtida 
forskning behandlar de negativa aspekterna. Vidare forskning är nödvändig för att förstå de 
eventuella negativa konsekvenserna av interaktion och support online. Vi har endast sett en 
antydan till stress och prestationsångest i vår studie vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser i 
relation till negativa konsekvenser. Inför framtida forskning önskar vi även se ett vidgat urval för 
att på så vis även involvera dem som inte är aktiva i bloggvärlden och därmed få en mer 
generaliserbar bild av situationen. Vi hoppas att support online blir en del av sjukvården inom 
bearbetningsprocesser och ett komplement till fysisk support. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till mailintervjun 

Hur kom du i kontakt med Ung Cancer? 

När och varför blev du medlem i Ung Cancer? 

Är du medlem i någon av Ung Cancers slutna Facebookgrupper? 

Läser du vad andra postar i Facebookgruppen/grupperna? 

Går du aktivt in i gruppen och läser eller läser du endast det som kommer upp på din 
Facebookfeed? 

Skriver du själv i Facebookgruppen/grupperna? 

Vad skriver/kommenterar du? 

Varför väljer du att skriva/kommentera inlägg?  

Har du kontakt med någon person i dessa grupper endast via nätet/gruppen?   

Har du lärt känna någon ny person via Facebookgrupperna? 

Tror du att Ung Cancer skulle vara det samma utan sina internetplattformar och 
Facebookgrupper?  

Bloggar du? 

Vad bloggar du om? 

Vad känner du att du får ut av att blogga? 

Bloggar du för din egen eller för någon annans skull? 

Hur ser kommunikationen ut på din blogg?  

Vad har medlemskapet i Ung Cancer betytt för dig? 

Upplever du att du kan uttrycka dig annorlunda på internet? (Till skillnad från ansikte-mot-
ansikte) 

Finns det någon anledning till varför du känner att det är bättre/sämre med kommunikation över 
internet? 

Upplever du att du får/ger stöd och support genom att blogga/delta i Facebookgrupperna? 

Känner du att skrivandet eller kommunikationen med andra på Facebook/bloggen är en del i din 
bearbetningsprocess? 
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Bilaga 2 
 

Frågor till intervjun 

Vem är du? Namn, Ålder, Bakgrund? 

Hur kom du i kontakt med Ung Cancer? Varför? Varför just Ung Cancer? 

Hur länge har du varit aktiv inom organisationen?  

Hur använde du dig av nätverket då?  

Vad du inne på deras hemsida?  

Kom du i kontakt med någon annan som du inte kände innan?  

Vad fick du ut av Ung Cancer?  

Skulle Ung Cancer varit detsamma utan sina internetforum?  

Skulle Ung cancer vara det samma utan sina träffar/möten?  

Vad var det som gjorde att du började jobba inom Ung Cancer och när var det? 

Vad har du för roll just nu? 

Hur jobbar ni med sociala medier?  

Vilka plattformar befinner ni er på? 

Vad tror du de sociala medierna och nätverken gör för skillnad/påverkar era medlemmar? 

Vad hoppas du att ni kan uppnå med ert nätverk? 

Hur ser framtiden ut för organisationen? 

Hur upplever du forumen? Vad är de bra för upplevde du? 

 

 


