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Abstract 

In this essay an examination was made of the interaction and interplay between the members 

of a forum which is one of the main discussion forums for gay and bisexual parents/gay and 

bisexual couples in the process of becoming parents. The study aims to gain further insight 

about the social interaction on the forum using these three questions at issue: What are the 

interactions / interplay between the members in the forum? Is it possible to deduce specific 

themes based on the postings? How can the forum in question be helpful for the members? 

The theoretical framework for this essay includes Stephen P Robbins communication process 

theory, the interaction spiral described by Sven Windahl, Signitzer & Olson, Jonathan H. 

Turner's theory about social processes, and part of Hartmut B. Mokros theory about social 

structures and processes on macro and micro level. 

In this study I have used a qualitative method for Internet research, virtual ethnography. This 

method is a methodological practice with roots from ethnographic methods. My 

methodological startingpoint has been Malin Sveningssons book “Att fånga nätet- kvalitativa 

metoder för Internetforskning”. An additional e-mail interview with the webmaster of the 

website and the forum was also made. In my research material a strategic criteria-based 

selection from the forum was made. I picked out five discussion topics with the most posts, 

which included a total of 62 posts. This selection was made to give the reader a greater 

understanding about the interaction in the forum without stretching the ethical restrictions 

regarding anonymity.  

The results showed, among other things, that four themes could be inferred in all discussion 

threads: Presentation of oneself, description / narrative about the situation, information / 

advice and tips, feedback / response from the member who started the discussion thread. An 

active exchange of information takes place on the forum. The information shared amongst the 

members concerns issues about the process in having children in same-sex relationships. The 

forum is necessary for members considering or thinking about having children in same-sex 

relationships. 

Key words: Virtual ethnography, virtual community, social interaction, communication, 

observation 

 



 

Sammanfattning 

I denna c- uppsats har en undersökning gjorts om interaktionen och samspelet mellan 

medlemmarna på ett forum som är ett av de främsta diskussionsforumen för homo- och 

bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med undersökningen är 

att få ökad insikt om den sociala interaktionen på forumet med hjälp av dessa tre 

frågeställningar: Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? Går det 

att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? På vilket sätt kan forumet tänkas vara till någon 

hjälp för medlemmarna? 

Den teoretiska ramen för denna uppsats innefattar Stephen P. Robbins 

kommunikationsprocessteori, interaktionsspiralen som beskrivs av Sven Windahl, Signitzer & 

Olson, Jonathan H. Turners teori om sociala processer, samt en del av Hartmut B. Mokros 

teori om sociala strukturer och processer på makro respektive mikronivå. 

I den här studien har jag använt mig av en kvalitativ metod avsedd för internetforskning, 

virtuell etnografi. Denna metod är en tillämpningsmetod utifrån etnografiska metoder där jag 

använt mig av bland annat Malin Sveningssons bok ”Att fånga nätet- kvalitativa metoder för 

Internetforskning”. En kompletterande e- mejl intervju med webbmastern för forumet, 

hemsidan, har också gjorts. I mitt forskningsmaterial har jag gjort ett strategiskt 

kriteriebaserat urval från forumet, där jag valde ut fem diskussionstrådar med flest inlägg som 

totalt innefattade 62 inlägg. Detta för att ge läsaren ökad förståelse om interaktion på forumet 

utan att tänja på de etiska restriktionerna gällande anonymitetsskydd. 

Resultatet visade bland annat på att fyra teman kunde utläsas i de samtliga 

diskussionstrådarna. Nämligen: Presentation av sig själv, beskrivning/berättelse om situation, 

information/råd och tips, återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd. 

Ett aktivt informationsutbyte sker på forumet. Informationen som delas rör frågor om 

barngörarprocessen i samkönade relationer. Forumet är nödvändigt för medlemmarna som 

lever i samkönade relationer och har funderingar kring barnfrågor. 

Nyckelord: Virtuell etnografi, virtual community, social interaktion, kommunikation, 

observation 
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1. Inledning

Ett forum definieras som ett verktyg för att framföra tankar, åsikter och fakta för att en 

diskussion ska kunna läggas fram. Diskussionen framförs av en eller av flera personer som 

ska vara öppen för alla som vill delta. Diskussionsforumet som valts ut för denna 

undersökning är ett inbäddat forum. Med andra ord är det en del av en hemsida 

(www.forumguiden.se).  

Forumet fann jag i samband med en tidigare uppsats om kvinnligt samkönat föräldraskap. Det 

finns ett flertal olika forum där homo- och bisexuellas föräldraskap diskuteras. Även barn till 

homo- och bisexuella föräldrar diskuterar i forum som flashback forum, familjeliv etc. Jag 

finner det valda forumet för min studie intressant eftersom det riktar sig till en särskild 

målgrupp med en speciell ämnesspecifikation. Det vill säga samkönat föräldraskap med allt 

vad det innebär. Tillvägagångssätt, juridiska frågor etc.  

 

2. Syfte  
 

Undersökningen handlar om hur den sociala interaktionen ser ut på diskussionsforumet för 

homo- och bisexuella föräldrar/blivande homo- och bisexuella föräldrar. Syftet med 

föreliggande undersökning är att ge en ökad förståelse för hur samspelet ser ut och hur 

medlemmarna på forumet interagerar med varandra; hur informationsutbytet ser ut. Det jag 

avser att undersöka är hur interaktionen ser ut, om det går att utläsa särskilda teman utifrån 

inläggen och på vilket sätt forumet kan tänkas vara till hjälp för medlemmarna.  

 

3. Frågeställningar 
 

- Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? 

- Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? 

http://www.forumguiden.se/
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- På vilket sätt kan forumet tänkas vara till hjälp för medlemmarna? 

 

4. Material och avgränsning 
 

Materialet kommer att bestå av fem diskussionstrådar som valts ut efter kriteriet om flest 

inlägg. Totalt har diskussionstrådarna 62 inlägg. Inläggen på två av de fem 

diskussionstrådarna sträcker sig över en period från oktober respektive november 2009 fram 

till maj 2010. De tre resterande diskussionstrådarna består av inlägg som innefattar en period 

från mars fram till maj i år. Mitt material kommer också att bestå av en transkriberad e- mejl 

intervju som gjordes 2010-04-27 med webbmastern för hemsidan forumet är en del av. Syftet 

med e-mejl intervjun är att ta reda på webbmasterns tanke bakom själva diskussionsforumet. 

Förhoppningen är att med hjälp av denna intervju även kunna besvara de uppställda 

frågeställningarna. På grund av tidsbegränsningar kommer jag inte att undersöka andra 

diskussionstrådar eller inlägg på forumet och heller inte annat material på webbsidan. 

Anledningen till att diskussionstrådar med flest inlägg valts är för att lättare kunna utläsa det 

utmärkande och dominerande i diskussionstrådarna för dels en övergripande förståelse om 

vad forumet handlar om, dels en djupare förståelse för hur interaktionen på forumet ser ut 

med hänsyn till användarnas identitet och integritet.  

 

5. Bakgrund 

 

5.1 Virtuell etnografi  

 

Idén om att applicera etnografiska tekniker på studier om interaktion på Internet blev populär 

på 1990- talet. Populariteten för studier om interaktion online blev tydlig i samband med att 

intresset för sociala formationer som ”cyberspace” dök upp. Att Internet interaktioner kunde 

ge upphov till nya sociala utrymmen var en tanke bland science fiction författare. Dessa 

författare betonade begrepp om dator nätverk som en form av ett socialt utrymme och 

datormedierad kommunikation som en lika stor medium funktion för interaktion. Journalisten 

Howard Rheingold (2003) betonade den berikande interpersonella dynamiken som uppstod 
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när människor använde offentliga textbaserade rapporter, för att samlas och diskutera sina 

intresseämnen. Rheingold skrev på ett sätt som var mycket populärt och övertygande i de 

virtuella gemenskaperna han deltog i. Rheingold kände att de gemenskaper han deltog i skulle 

kunna vara till hjälp för amerikaner att återetablera ett förlorat sinne för kommunikation. 

Rheingold var en av de första som kom att beskriva vad som krävs för att interaktioner online 

ska räknas som kommunikation (Fielding, Lee & Blank, 2008, s. 258).   

”People in virtual communities use words on screens to exchange pleasantries and argue, engage in intellectual 

discourse, conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, 

feud, fall in love, find friends and lose them, play games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk”/…/     

(ibid.).

Rheingolds beskrivning var mycket suggestiva och inflytelserika i att främja acceptans av 

interaktioner online som sociala meningsfulla aktiviteter (ibid.). 

De första studierna om online communities började dyka upp mitten av 1990- talet i samband 

med en inflytelserik samling med fokus på ett cybersamhälle. I samlingen fanns ett kapitel 

skrivet av Nancy Baym. Där beskriver hon sina studier av en diskussionsgrupp bestående av 

såpopera fans. Gruppen främjades av Usenet; ett distribuerat system av ”bulletin boards” som 

etablerades på 1980- talet. Systemet tillät användarna att föra asynkrona diskussioner om sina 

valda ämnen. Baym började sitt deltagande i studien som en vanlig medlem i gruppen. Sedan 

intog hon en forskarroll som deltagande observatör. Baym följde sin studiegrupp under en tre 

års period. Baym samlade in meddelanden och behandlande dem sedan i en textuell analys. 

Hon utförde även intervjuer och undersökningar med sin studiegrupp. I linje med en 

etnografisk tradition beskriver Baym forskningen som utvecklande över tid då hennes 

förståelse för gruppen utvecklades (ibid.). 

Inom virtuell etnografi är resan till en fält sajt virtuellt bestående av experimentell snarare än 

fysisk förskjutning. Den etnografiska nyckel principen, i att utveckla förståelse genom 

deltagande och genom en progressiv insamling av data, har förblivit konsekvent inom flera 

traditionella ansatser. Bayms studie har många gånger hänvisats som ett exempel på en 

etnografisk ansats för studier av Internet (ibid. s. 259).  

5.2 ”Webbcommunities” 

 

Webbcommunities fungerar som en internetarena där kommunikation förbinds och har 

möjlighet att erbjuda användaren en egen hemsida som hon eller han själv skapar 
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(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 46). Webbcommunities samlar ofta ihop länkar 

och information som kan vara brukbara för användarna. Syftet kan vara att söka gemenskap 

och kontakt med andra användare (ibid. s. 47).  

5.3 ”Virtual community”  

 

De virtuella gemenskaperna handlar främst om vilken identitet individen attribuerar sig. Det 

handlar också om de sociala handlingar individen vill uträtta, de sammanhang individen anser 

sig tillhöra (Sveningsson et al. 2003, s. 17).  

Kärnidén med virtuella gemenskaper är att de kan utformas av vilka individer som helst på 

egna valmöjligheter eller som respons på stimulus genom Internet som medium. Virtuell 

gemenskap definieras som avsiktligt grundad av människor som delar liknande intressen. Det 

handlar ofta om ämnen som inte är direkt relaterade till själva mötesplatsen. Riktiga 

gemenskaper kännetecknas ofta av det som går att uppnå genom att inkludera interaktion, ett 

allmänt syfte, en känsla av identitet och tillhörighet, olikartade normer och oskrivna regler 

med utrymme för uteslutning eller förkastande. Verkliga gemenskaper är oftast svåra att få 

tillgång till. De typiska villkoren för skapandet av en virtuell gemenskap verkar inkludera 

minoriteter, medlemmar med fysisk skingring och en intensitetsgrad av intresse (McQuail, 

2005, s. 149, 150).   

5.4 “Communicating in Virtual Communities” 

 

En Community är baserad på känslan av tillhörighet. Virtuella communities särskiljer sig 

själva från en simpel samling när dessa fyra kännetecken kan utläsas (Wood & Smith, 2005, s. 

127- 129): 

1. En minimum nivå av interaktivitet- För att en virtuell gemenskap ska kunna existera 

krävs ett flöde av meddelanden bland deltagarna. När avsändaren får en kommentar 

eller ett svar på sitt meddelande och vidare ger svar, tillbaka uppstår interaktivitet 

bland deltagarna (ibid.) 

2. Variation av kommunikatörer- Interaktion mellan två individer kan etablera en 

relation men för att en virtuell gemenskap ska kunna uppstå behöver fler 

bidragsgivare ta del av konversationen (ibid.) 
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3. Ett gemensamt allmänt rum- En virtuell gemenskap är inte belägen i en fysisk 

position men en identifiering med en cyberplats är ändå nödvändig (ibid.) 

4. En minimum nivå av ett ihållande medlemskap- Den virtuella gemenskapen existerar 

för de som har en pågående relation med andra deltagare. De som formar den virtuella 

gemenskapen har en relation till varandra som blivit beständig genom tid (ibid.). 

 

6. Tidigare forskning 
 

Systematisk forskning om homosexuella vuxna i jämförelse med heterosexuella vuxna 

började sent på 1950- talet. Forskning som jämför barn till homosexuella föräldrar respektive 

barn till heterosexuella föräldrar har dock ett senare ursprung. Forskning om vuxna 

homosexuella personer började med Evelyn Hooker´s studie 1957 och fortsätter än idag. 

Fallstudier om barn till homosexuella föräldrar började dyka upp i den psykiatriska 

litteraturen tidigt på 1970-talet och har fortsättningsvis framträtt. Systematisk forskning om 

barn till homosexuella föräldrar började dyka upp i större professionella journaler i slutet på 

1970-talet. Därefter har det utvecklats till en betydande huvuddel inom forskningen på senare 

år.  Kritik som växt fram är att forskning kring communities för samkönat föräldraskap ofta 

fokuserat på snäva definierade prover. Tidiga studier fokuserade generellt på välutbildade, 

medelklassfamiljer. Senare forskning har dock räknat in deltagare från en större skara som 

innefattar etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Nyare studier har genomförts i USA, 

Storbritannien, Belgien och i Nederländerna (www.apa.org).  

 

I Sverige har en del studier gjorts kring samkönat föräldraskap. Bland annat av Karin 

Zetterqvist Nelson som är ”docent vid Tema Barn, universitetslektor på IBL/CS och 

psykolog” (www.ibl.liu.se). Tidigare har Karin Zetterqvist Nelson gjort en studie om 

samkönade par som blev föräldrar i början på 1990-talet och 2000-talet. Studien som numera 

är en bok som heter ”Mot alla odds”, bygger på ett 20-tal familjer som berättar hur de gick 

tillväga med familjebildningen. Karin Zetterqvist Nelson menar att dessa familjer var 

banbrytare som blev föräldrar utan lagen om adoption och assisterad befruktning. 

Lagstiftningen har sen dess förändrats. 2003 blev det möjligt för samkönade par att adoptera 

och 2005 blev det möjligt för lesbiska kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning i den 

http://www.apa.org/
http://www.ibl.liu.se/
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svenska sjukvården. Dessa förändringar har givetvis påverkat premisserna för föräldrar men 

också barn. Än så länge finns det dock ingen forskning på detta (ibid.). 

På uppdrag av en tillsatt parlamentarisk kommitté för barn i homosexuella familjer 1999 

gjorde Karin Zetterqvist Nelson en studie om ”homosexualitet och familjeliv sett ur barns och 

föräldrars perspektiv” (www.rfsl.se). Studien utformades kvalitativt där 44 informanter 

intervjuades. Däribland tonåringar, unga vuxna samt homosexuella föräldrar. Studien 

initierades i huvudsak för att kunskapen om homosexuell familjebildning främst byggde på 

internationell forskning. Uppdraget skulle också fungera som en informationskälla för 

kommitténs beslut gällande dåvarande rättsliga skillnader om adoption, samt för att se över 

homosexuella kvinnors möjlighet till assisterad befruktning (ibid.).  

 

Jag har inte påträffat någon studie som berör homosexuellt föräldraskap i en virtuell 

gemenskap i mitt forskningsarbete. Det betyder visserligen inte att sådan forskning inte 

existerar utan snarare att kombinationen av studier om virtuell gemenskap och homosexuella 

föräldrar är ett relativt outforskat område. Däremot finns det väldigt mycket tidigare forskning 

om virtuella gemenskaper. Ett av väldigt många exempel är Malin Sveningssons avhandling 

om ”Socialt umgänge på webbchatt” (Sveningsson et al. 2003, s. 196). Denna avhandling 

handlar om hur chatt fungerar som ett sätt att umgås socialt och ett sätt att kommunicera med 

människor. Syftet med studien var att söka förstå vad chattandet egentligen handlade om. 

Användarna på chatten interagerade med varandra ganska regelbundet och utvecklade många 

gånger starka känslor för varandra och knöt vänskapsband. Detta trots att många av dem inte 

hade en aning om vilken identitet de andra hade utanför nätet. Sveningsson gjorde 

observationer och intervjuade chattarna. Resultaten av studien visade att chatt användarna 

hade en känsla av gemenskap med varandra. En tematisk analys utformades utifrån 

intervjuerna och observationerna. Det som kunde utläsas var återkommande mönster i form 

av inslag av diskussioner om chatt användare som var oseriösa. Detta resulterade i ett ”vi” och 

de” som stod för de seriösa respektive oseriösa chattarna (ibid. s. 199).  

 

7. Teoretisk ram   

 

7.1 ”Vad är kommunikation” 

 

http://www.rfsl.se/
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Ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder att något blir 

gemensamt”( Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 9). Kommunikation är ett samspel som inte är 

oföränderlig utan ”en ständigt pågående process” (ibid.). Det mesta av allt samspel sker 

mellan ett litet antal människor. Kommunikation handlar om känsla, tanke, påverkan, 

information och ett sätt att få sin identitet bekräftad på. Kommunikation är det verktyg som 

används när känslor om upplevelse och reaktion ges i uttryck vid samtal med en person. 

Kommunikation kan definieras som en process där två eller flera personer skickar 

meddelanden till varandra. Genom budskapen visar personerna hur dem påverkar varandra, 

uppfattar sig själva och situationen, samt vilken typ av innehåll de lägger in i sina budskap 

(ibid. s. 10). Kommunikationsteorin kan delas in i två riktningar. Process och betydelse. Den 

första benämns som processinriktning och innebär att kommunikation i grund och botten är 

en överföring av ett budskap. Den processinriktade kommunikationsteorin är kopplad till 

sociologiska och psykologiska vetenskaper. Därför blir handlingar och upplevelser naturliga 

delar att analysera i samspel. Den andra inriktningen benämns som semiotik och fokuserar på 

betydelsen (ibid. s. 15,16).  Semiotik är läran som studerar tecken och teckensystem (Fiske, 

1990, s. 40).  

          Message                            Message                           Message                             Message 

 

                                                                     Feedback 

The communication process (Robbins, 2000, s. 118). 

    Källan (source) initierar ett meddelande genom att avkoda en tanke. Meddelandet är den 

fysiska produkten från källan till kodning (encoding). Kanalen (channel) är det medium 

genom vilken meddelandet färdas. Kanalen väljs av källan som avgör om en formell eller 

informell kanal ska väljas. Formella kanaler etableras av organisationen och överlämnar 

meddelanden som kan relateras till medlemmarnas professionella aktiviteter. Andra typer av 

meddelanden som är personliga eller sociala går via informella kanaler inom organisationen. 

Mottagaren (receiver) är objektet som meddelandet är riktat till. Innan meddelandet kan 

mottas måste symbolerna i meddelandet tolkas på ett sätt som mottagaren kan förstå. Detta 

steg är avkodning (decoding) av ett meddelande. Den slutliga länken i 

kommunikationsprocessen är en återkopplingsslinga (feedback). Feedback är ett sätt att 

   Source Encoding   Channel Decoding Receiver 
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kontrollera hur framgångsrik avsändaren har varit i överföringen av budskapet. Det vill säga 

så som meddelandet ursprungligen var avsett att överföras (Robbins, 2000, s. 118).                                             

7.2 ”The spiral of interaktion” 

 

Traditionellt sätt har kommunikation tilldelats olika funktioner. Genom att bemästra samtliga 

av dessa funktioner kan individer och grupper bestående av individer, uppnå vissa mål som 

exempelvis egenmakt (Windahl, Signitzer & Olson, 2009, s. 103,104.)  Dessa funktioner 

beskrivs på följande sätt:                                     

 Expressiv funktion- Individer uttrycker sig effektivt för att kunna skapa en identitet för 

sig själva men även för deras grupp (ibid.) 

 Social funktion- Genom att kommunicera tillsammans utvecklar människor en känsla 

av gemenskap (ibid.) 

 Informativ funktion- Genom kommunikation kan individer dela information och 

därmed öka sin kunskap (ibid.) 

 Kontroll aktiverande funktion- Kommunikation leder till en gemensam handling 

genom att modifiera miljön och påverka individers och deras gruppsituation (ibid.) 

Var och en av funktionerna är relaterade till varandra. Genom att använda kommunikation för 

att uppfylla en funktion underlättar det för en grupp att använda kommunikation för att vidare 

uppfylla andra funktioner. En spiral av ökad identitet, gemenskap, kunskap och handling gör 

det möjligt för en grupp att nå sitt mål (ibid.). Nedan visas interaktionsspiralen. 
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Figur: (Windahl et al. 2009, s. 104).  

 

7.3 En definition av social interaktion  

 

Social interaktion definieras som en situation där en aktörs beteende medvetet känns igen och 

influerar en annans aktörs beteende och vice versa (Turner, 1988, s. 13,14). 

För att kunna vara ett teoretiskt ämne behöver en social process på dess grundläggande nivå 

brytas ned till sina konstituerande element. Social interaktion är en serie av flera olika 

processer där var och en av dem kräver separata teoretiska principer (ibid. s. 14).  Social 

interaktion kan brytas ned i tre separata processer med olika teoretiska modeller och principer. 

Dessa modeller är; motiverande, interaktionella och strukturerande processer (ibid. s. 15).   

 

Motivational                                    Interactional                                       Structuring 

processes                                          processes                                            processes 

 

Figur 2. 1. (Turner, 1988, s. 15) 
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Motiverande processer: Individer stimuleras och mobiliseras i viss grad och på olika sätt, 

genom interaktion med andra. Människor är villiga eller ovilliga att deponera energi i sina 

uppträdanden med andra och detta är det som benämns som motivation (ibid.). 

Interaktionella processer: Här handlar det om vad människor faktiskt gör när de påverkar 

varandras beteende. Denna process handlar om signalering av ett beteende och samtidigt en 

tolkning av sina egna och andras beteendemässiga signaler (ibid.). 

Strukturerande processer: Social interaktion upprepas ofta genom tid. De strukturerande 

processerna kan inte konceptualiseras i egna termer som motiverande och interaktionell 

dynamik. Teorier om motivation, signalering och tolkning är snarare otillräcklig när det 

kommer till att informera om hur och varför social interaktion blir strukturerad (Turner, 1988, 

s. 15,16). 

 

7.4 ”Interaction and Identity”  

 

Kommunikation ses som ett sätt inom vilken erfarenhet uppnår koherens, struktur och 

mening. Inom kommunikativa situationer och genom kommunikativa praktiker produceras 

och reproduceras sociala institutioner och värden genom individer som interagerar. Genom 

interaktion med andra erhåller personer en känsla av identitet (Mokros, 1996, s. 4,5). 

Personers identiteter är kommunikativt konstituerat på två sätt. Diskursivt och interaktivt. Den 

diskursiva identitet konstitutionen hänvisar till effekten av sociokulturell kunskap eller 

diskurs i social praktik. Utifrån detta perspektiv identifieras diskurs som de uttryckande 

möjligheterna och tillåtligheterna, det vill säga etikettsystemet som guidar den mänskliga 

agenturen och bidrar till parametrarna, som konstituerar och evaluerar självidentitet. Social 

interaktion är uppmärksammad inom ramen för diskurser och identiteter. Diskursiva uttryck 

konstitueras som produktioner och reproduktioner, särskilt i fråga om hur identiteter 

konstitueras i levande stunder i den sociala interaktionen. Detta är förenat med en 

interaktionell analys av identitet som har blivit gravt underutvecklad. Ett hinder är 

misslyckandet i att problematisera konceptet av interaktion (Mokros, 1996, s. 5,6). 
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För att förstå sociala strukturer och processer behöver ett system brytas ner i mindre partiklar. 

Detta kan göras i form av en stege på makro respektive mikronivå. Indelningen kan se ut på 

följande sätt: (Mokros, 1996, s. 34). 

 Konkret mikronivå 

1. Enstaka ord och gester 

2. Meningar 

3. Utbyten 

4. Konversationer 

5. De två parternas relationer (alla deras konversationer) 

6. Båda parternas livshistorier (ibid.) 

Samhällelig makronivå 

1. Alla relationer av deras typ ex. terapeut- patient, man-kvinna etc. 

2. Strukturen av massamhället: alla relationer 

3. Historien och framtiden av masscivilisationen 

4. Historien och ödet av den mänskliga arten (ibid.) 

 

 

Ett diskussionsforum kan delas in på både makro och mikronivå. I ett diskussionsforum är en 

typisk aktivitet att be om råd gällande problem. Vilken läsare som helst kan besvara inlägget 

eftersom det är ett allmänt meddelande. När ett svar väl ges bekräftas gemenskapen och 

banden mellan deltagarna (Södergård, 2007, s.68) . Fram till dess att personen i fråga fått 

någon respons eller ett svar befinner det sig på en makronivå för att det än så länge rör sig om 

alla relationer. När ett svar väl bekräftas handlar det om en konkret mikronivå.  

 

7.5 ”Social theory of the Internet”   
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Masskommunikation instiftar en fundamental brytning mellan producenten och mottagaren på 

ett sätt där mottagarna har en relativt liten kapacitet att bidra till kommunikationsprocessens 

innehåll. Masskommunikation föreställs vara den institutionaliserade produktionen och 

generaliserade spridningen av symboliska gods via transmission och lagring av 

information/kommunikation (Slevin, 2000, s. 73). 

Internet är ett relativt öppet kommunikationssystem. Det kräver inte ett storskaligt 

expertsystem för produktionen av innehåll. Den storskaliga masskommunikations institutioner 

är huvudsakligen involverade i designen och försäljningen av mjukvaror och lagringen av 

information. Internet suddar ut den konventionella ”producenten/mottagaren” dikotomin (ibid. 

s 74). Information är en tvåvägskommunikation och internet användare kan likväl vara 

informationsproducenter som mottagare. Internets interaktiva prestanda erbjuder 

producenterna och mottagarna en högre kapacitet att göra sina åsikter hörda. Internet bidrar 

också till en större grad av kontroll över transmissionsprocessen (ibid.). 

 

8. Metod  
 

8.1 Arbetets gång 

Utgångspunkten för metodvalet i denna uppsats är Sveningssons bok ”Att fånga nätet- 

kvalitativa metoder för Internetforskning”.  

Första tanken för c-uppsatsen var att själv delta i forumet genom att skapa en egen tråd i 

diskussionsforumet för att dels kunna analysera inläggen som skulle vara svar på min tråd, 

dels komma i kontakt med personer för att göra kvalitativa intervjuer. Detta innebar att jag 

blev medlem på denna sida för att kunna få tillgång till materialet, samt vara en del av 

gruppen där jag skulle inta en forskarroll som deltagande observatör (Sveningsson et al. 2003 

s. 107).  Jag blev medlem på sidan 2010-03-09. Därefter startade jag en tråd där jag beskrev 

mig själv lite kort samt varför jag sökt mig till forumet. Några enstaka frågor utformades i 

tråden. Dessa frågor var någonting i stil med varför de sökt sig till forumet och på vilket sätt 

det varit/är till någon nytta för dem. Några dagar passerade och jag hade fortfarande inte fått 

någon respons på diskussionstråden. Då var jag tvungen att ändra strategi och med det 

ändrades även rollen som forskare. Jag gick istället in i fem olika diskussionstrådar med flest 
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inlägg. Därmed intogs en forskarroll som observatör där jag var öppet närvarande utan att gå 

djupare in på vad som skedde på forumet (ibid.). Utifrån rollen som observatör tittade jag på 

helheten på diskussionerna i trådarna på forumet. Avsikten var att få en ökad förståelse för 

hur interaktionen såg ut mellan medlemmarna genom att observera. Även vad som gick att 

utläsa i stort, vad det handlande om och vilka ämnen som dominerade. Kompletterande till 

denna virtuella etnografiska metodologi gjorde jag även en e- mejl intervju med webbmastern 

för forumet. Inför detta utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med tre övergripande 

punkter om personens bakgrund och sysselsättning och sedan fem frågor om forumet. E- mejl 

intervjun var dels strukturerad, dels semistrukturerad. Både teman och frågor definierades på 

förhand (Østbye, 2003, s.103). Eftersom det var en e- mejl intervju fanns ingen möjlighet till 

följdfrågor i direktkontakt. Jag har dock i efterhand inte saknat svar på följdfrågor då svaren 

var mycket utförliga och svarade direkt på mina frågor. Intervjufrågorna var relativt snäva 

men då formuleringar som ”hur, vad och på vilket sätt” användes, ökade chansen för längre 

svar då betänketid är önskvärt. Slutligen upptäckte jag att sista frågan var en ja och nej fråga 

men lyckligtvis fick jag ett svar som varken svarade ja eller nej på frågan. I ett mejl till 

respondenten bifogades också ett kort informationsbrev (se bilaga 1) med förklaring om att 

personen inte behövde svara på alla frågor om så inte önskades och att materialet endast 

används i forskningssyfte. 

Under arbetets gång insåg jag att mitt förhållningssätt kring anonymitet inte var helt 

oproblematisk. I och med att webbsidan har en registreringsfunktion uppkom ett etiskt 

dilemma om materialet från diskussionsforumet. Till en början var tanken att endast 

anonymisera inläggen genom att ta bort användarnamn och andra avslöjande uppgifter. Sedan 

förstod jag att jag inte kan använda citat från inläggen eller ha med som bilagor med risk för 

att användarna identifieras. I slutändan anonymiserades allting, även sajten och e-mejl 

intervjun, för att inte riskera att medlemmarna kan komma att spåras eller kännas igen.  

Anledningen till att jag valt att anonymisera forumet fullt ut är för att det är betydligt lättare 

att motivera varför i förhållande till de etiska reglerna. Hade jag valt att inte anonymisera 

forumet och dess inlägg hade jag behövt ha en mycket bra motivering till varför jag avvikit 

från de etiska reglerna.  Dessa regler framhåller att materialinsamling bör undvikas då känslig 

och privat information förekommer (Sveningsson et al. 2003, s. 186). 

Under tiden jag arbetat med denna uppsats har även frågeställningarna ändrats en hel del. 

Sista frågeställningen; ”På vilket sätt kan forumet tänkas vara till någon hjälp för 
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medlemmarna?”, har både omformulerats, tagits bort och lagts till. Till en början funderades 

det mycket kring svårigheterna att faktiskt ta reda på just hur forumet kan tänkas hjälpa 

medlemmarna endast utifrån inläggen. Senare, efter att intervjun med webbmastern gjorts, 

fick jag en del svar som tillsammans med inläggen skulle göra det mycket lättare att försöka 

besvara den frågeställningen.  Därför valde jag att ha kvar den sista frågeställningen.   

8.2 Etnografi 

 

Produktionen av en skriftlig beskrivning på något som observerats, och observationen av en 

särskild grupp människor, är det som går under benämningen etnografi. Inom etnografi är 

frågor om kultur det centrala. Kulturbegreppet definieras som ”kultur som ett speciellt sätt att 

leva - oavsett om det rör sig om ett folkslag, en grupp i samhället eller ett företag” 

(Sveningsson et al. 2003, s. 101). De gemensamma mönster av värderingar och beteenden 

som ger struktur åt gruppmedlemmarnas liv, är det som menas med kultur. Den mest använda 

metoden inom etnografi är deltagande observation (ibid.). Enkelt uttryckt innebär etnografi att 

forskare deltar dolt eller öppet under längre perioder i människors vardagliga liv. Vilket 

material som helst samlas in för att i bästa mån vara till någon hjälp för studiens fokusfrågor 

(ibid. s. 102).  

8.3 Deltagande observation på fältet/observation online 

 

Deltagande observation innebär att forskare studerar människorna i en miljö. Forskaren söker 

upp miljön och vistas i den. Genom att interagera och delta i aktiviteter med människorna i 

miljön blir forskaren en del av den lokala världen. Den deltagande observatören får ett 

”inifrånperspektiv” eftersom han eller hon kommer nära människorna. För att sedan kunna 

analysera och förstå miljön måste ett utifrånperspektiv antas (Sveningsson et al. 2003, s. 102). 

En deltagande observatör brukar använda sig av en fältdagbok eller någon form av 

fältanteckningar för att dokumentera sina erfarenheter. Dessa erfarenheter bygger på den 

deltagande observatörens försök att utsätta sig för sedvanliga situationer i den studerande 

kulturen (ibid. s. 103). Deltagande observation online och fältobservationer har en gemensam 

utgångspunkt. Nämligen att ” få inblick i ett visst socialt sammanhang” (Sveningsson et al. 

2003, s. 107). Det är förutsättningen för vad som försöks beskrivas och förstås. Även här 

gäller ofta ett inifrånperspektiv. Internet är en plats ”där individer interagerar och skapar 

grupper och kulturer” (ibid.). Internet som miljö är av speciell karaktär eftersom det både är 
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mediet och platsen vi interagerar på. Detta gör att tillvägagångssättet för insamling av 

material och analys ser lite annorlunda ut på grund av de speciella villkoren i miljön. Dessa 

villkor handlar om de ännu outvecklade metoderna för att kunna studera det nya 

kommunikativa sättet som sker på nätet (ibid.). 

 

Internet användning är ofta distribuerad av olika tekniker. De olika teknikerna är exempelvis 

diskussionsgrupper, delade filer och medlemsprofiler. Dessa är kapabla till att lämna 

manifesta spår efter sig. För att verkligt engagera sig i de allmänna aktiviteterna som finns i 

ett nätverk eller en gemenskap, är det fördelaktigt att reducera den potentiella klyftan mellan 

vad människor säger och vad människor gör. Det intressanta är att söka förstå den virtuella 

gemenskapen från användarnas perspektiv (Skågeby, in press, s. 6). Detta kan bäst göras 

genom att själv uppleva det daliga livet som det är komponerat för de reguljära användarna i 

den gemenskap som studeras. För att genomföra en sådan studie behöver forskare delta i 

online grupperna som ska studeras men även i det som är centralt i diskussionerna deltagarna 

emellan. Forskarens deltagande kan vara dold, öppen eller mittemellan (ibid. s. 7).  

 

Nedan följer en tabell som visar en summering av olika forskningsperspektiv baserade på 

dold/öppen, deltagare/observant dimensioner. 

 

 Deltagande Delvis deltagande Enbart observerande 

Öppna- 

observationer 

Deltagande 

observatör 

 Reporter 

Delvis öppna 

observationer 

   

Dolda  

observationer 

Wallraffare  Spion 

 

Figur 2. (Sveningsson et al. 2003, s. 105)   

*Wallraffa= uppträda under hemlig identitet (www.trivia.se).  

 

Deltagande observatören deltar i gruppens olika aktiviteter och deltar helt öppet 

Reportern deltar inte men observerar öppet 

http://www.trivia.se/
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Wallraffaren deltar och observerar dolt 

Spionen deltar inte men observerar dolt 

(Sveningssson et al. 2003, s. 105). 

 

Valet av tillvägagångssätt för en observation online kan bero på flera olika faktorer. Det 

handlar främst om vilken typ av community det är eftersom det inte alltid är tekniskt möjligt 

att vara öppen mot alla medlemmar. En annan aspekt är huruvida online observation används 

som en primär eller kompletterande metod. Om en kompletterande metod används utan att ha 

och göra med individer eller känslig data går det att försvara en dold ansats. Eftersom det 

istället bekräftar insikter om olika sätt att komplettera ur ett generellt perspektiv går det att 

försvara en dold ansats. Om däremot en primär metod används och handskas med potentiellt 

känslig data kan forskarens och deltagarens tillit skadas rejält om den hanteras på ett dolt sätt. 

Det primära syftet med en online observation och fältanteckningar är att forskaren måste vara 

känslig gentemot fenomen som inte kan dirigeras endast från text (Skågeby, in press, s. 7).  

 

8.5 Online intervjuer 

 

Online intervjuer kan framföras synkront eller asynkront. De huvudsakliga genrerna för dator 

medierad kommunikation, som används för att utforma intervjuer online är antingen ”Instant 

messaging” eller e-mail. ”Instant messaging” är synkront och e-mail asynkront. Båda 

genrerna litar på särskilda teknologiska färdigheter och resurser, men ”Instant messaging” är 

mer tidsberoende och tidsintensiv och även känslig för tekniska problem. Intervjuer online 

riktar uppmärksamheten mot fördelarna och drar sig undan konventionella eller ”face- to 

face” intervjuer. Akademiker som skenar iväg från online intervjuer uppmärksammar ofta de 

tekniska fördelarna som kommer med det. Bland annat minskar kostnader, hastighet och 

geografisk räckvidd. Skepticism är vanligt förekommande när det gäller de sociala 

aspekterna. Dels råder det brist på icke-verbalt uppträdande, dels betänkligheter kring 

möjligheterna att framställa identiteter online, samt mindre djupa svar. Det är fängslande att 

markera styrkorna och svagheterna med intervjuer online eftersom de direkt avslöjar vad som 

är bra respektive dåligt med traditionella intervjuer. Nedan följer en summering på styrkor 

och begränsningar med intervjuer online (Skågeby, in press, s. 7,8).  

 

Styrkor: 
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 Intervjuer online tillåter deltagare att ompröva, forska, erkänna och reflektera kring ord 

och uttryck och tillåta förhandlande konversationer 

 De intervjuade, med textuella färdigheter, kan skapa raffinerade räkenskaper av deras 

erfarenhet 

 Målet med intervjun blir tydligare på grund av visuell och kroppslig frånvaro 

 Det sträcker sig bortom de geografiska och ekonomiska begränsningarna i fråga om att 

nå deltagare och intervjuade som annars inte är tillgängliga 

 Kan utföras med tidsbekvämlighet och förtrogenhet i hem eller jobb miljö 

 Transkription är mindre krävande 

 Utelämnande av ärligare och djupare information (ibid. s. 8) 

   

Begränsningar: 

 Begränsad icke-verbalt avslöjande för uppmuntrande 

 Empatisk och emotionell kommunikation är inte tydligt manifesterad  

 Konverterade eller konstruerade identiteter eller karaktärer kan göra uppföljningar svåra 

 Potentiellt skev population 

 Asynkront kan det sträcka sig över en tid på grund av brist på flexibilitet vad gäller 

responstid; respondenter kan svara i deras takt 

  Krävs en aktsam utveckling av forskarrelationer och kunskap om studerade 

mötesplatser och trots tid, 

 Potentiell strategisk självpresentation (ibid. s. 8,9)  

 

När ett övervägande görs kring fördelar och nackdelar, beroende på vilket perspektiv som tas 

an, är det nödvändigt att komma ihåg att plus och minussidorna kan tolkas omvänt. Den 

intervjuade har exempelvis en möjlighet att närsomhelst öka fördoldheten eller dra sig tillbaka 

från intervjun utan några spår. Detta ökar känslan av säkerhet hos den intervjuade. En 

omsorgsfull utveckling är också till fördel för forskaren då det genererar hög kvalité data. E- 

mejl kommunikation är konstruerad som en kontinuerlig växling mellan formell och informell 

stil när frågorna mellan ”intervjuande och konverserande” besvaras (ibid. s. 9).  

 

Eftersom e-mejl intervjuer förlitar sig på textuell kommunikation är de lingvistiska och 

paralingvistiska metoderna centrala för att stärka relationen. När det kommer till synkront 

intervjuande ligger intresset särskilt i att leda grupp intervjuer som liknar fokusgrupper 
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”offline” (ibid.).  

 

8.6 Fördelar/nackdelar med Internet som medium 

 

En fördel med Internet som medium är potentialen att kunna nå väldigt många mottagare. Det 

är också ekonomiskt lönsamt för innehållsproduktion samt innehållsöverföring, för att det inte 

kräver ett dyrt expertsystem (Sveningsson et al. 2003, s.14). 

En annan fördel med Internet är att det är en ideal kanal för personer som känner frustration 

över att inte kunna uttrycka sig i konventionella kanaler inom den allmänna diskursen. 

Internet kommunikation har en rad unika drag som ska fungera som uppmuntran till att 

använda forum i ett övertygande syfte. Människor är skyddade av anonymitet vilket ökar 

chansen för att verkligen uttrycka sina tankar och åsikter. En annan uppmuntrande anledning 

för deltagande i forum är att Internet kommunikation är oreglerad. Det vill säga fri. De som 

skulle ge sig på att reglera en medborgerlig diskurs på Internet måste först ta itu med frågor 

om vad som exakt ska regleras och vem som är inblandad. Eftersom Internet kommunikation 

kan vara anonym är denna föreskrivande bestämmelse särskilt skrämmande. Om talet på 

Internet regleras är risken stor att personers villighet att delta i forum minskar. Även Internets 

potential att engagera människor i medborgerlig diskurs, skulle kunna drabbas (Holt, 2004, s. 

11,12).   

Nackdelen kan dock vara det faktum att vi inte har tillgång till icke verbal information som 

ges via kroppsspråk. Det kan göra att interaktionen som sker på Internet skiljer sig från 

interaktionen som sker ansikte mot ansikte (ibid.).  

 

8.7 Etiska villkor 

 

Informationskravet går ut på att vederbörande ska informeras av forskaren om dels syftet med 

forskningsuppgiften, dels den pågående forskningen.  Människor det forskas om bör 

informeras om att forskaren betraktar dem och finns där. På nätet är det dessvärre inte alltid 

möjligt eftersom det handlar om alltför många människor vilket i princip gör det omöjligt 

eftersom det förutsätter att de informeras en och en. För att exempelvis informera alla 
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deltagare i ett forum kan ett alternativ vara att webbmastern eller ägaren sätter upp ett anslag 

om att forskning eventuellt kan pågå (Sveningsson et al. 2003, s. 179). 

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna och personer som lämnar uppgifter 

själva ska ha rätt att bestämma på vilka villkor de deltar i studien samt hur länge de vill delta. 

Forskaren bör be om samtyckte från människor det forskas om och bör även informera dem 

om undersökningen (ibid. s. 179). 

Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga personer inte ska kunna ta del av personlig 

information. Därför ska denna information lagras på ett sätt som är oåtkomlig för oberättigade 

personer. Deltagarna ska få bästa möjliga konfidentialitet. All information ska även lagras, 

rapporteras och registreras på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan identifieras (ibid. 

s. 181). 

På chattsidor och forum är personer anonyma, i den bemärkelsen att de fysiska personerna 

bakom användarnamnen inte offentliggörs. Det betyder dock inte att användarnamnen inte 

kan identifieras av andra användare. Forskare kan alltså inte hänvisa till anonyma användare 

eftersom användarna själva vill bli igenkända av andra användare i sina grupptillhörigheter. 

Just därför kan det vara en god idé för en forskare att ändra namnen på användarna som finns 

i materialet och på ”Internetplatsen” (Sveningsson et al. 2003, s. 182).  Av den anledningen 

har jag valt att anonymisera inläggen genom att helt ta bort användarnas namn och namnet på 

diskussionstråden. 

Nyttjandekravet går ut på att uppgifterna som samlats in endast får användas i forskningssyfte 

och ingenting annat (ibid. s. 177). 

 

8.8 Etiska aspekter 

 

Online material kan vara relativt dynamisk och småtrycklig. En fördel med att samla textuellt 

material online är att materialet automatiskt är transkriberat. Transkriptionerna kan enkelt 

kopieras eller sparas för framtida användningar och återanvändningar. Vid vissa tillfällen är 

även materialet tillgängligt på nätet över en tid vilket kan vara problematiskt. Därför är 

samtyckeskravet särskilt viktigt. Akademiker som avser att engagera sig i diskussioner i 

forum introducerar oftast sig själva. Det råder en debatt kring nödvändigheten med att erhålla 

samtycke vad gäller forskare som smyger sig in samverkande diskussioner eller tar del av 

arkiverade data. När det gäller forum för större publiker är problemet vems tillåtelse som 
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behövs och vem som har fullmakt till att neka tillgången till allmänna handlingar. Arkiverad 

interaktion räknas som allmän information och forskare måste själva göra textuella 

informerade omdömen gällande hur de ska handskas med frågorna i de specifika fallen. Ett 

sätt är att be om feedback på de preliminära resultaten av den studerade gruppen (Skågeby, in 

press, s. 9). 

 

Internetforskare har ofta skilda uppfattningar om vilka etiska regler som ska gälla inom 

forskning. Vissa gånger har forskare använt och sparat material i studier om interaktion på 

nätet, utan samtycke. Andra gånger har forskare bett gruppen om tillstånd för användning av 

utskrifter. Internetforskares inställning till de etiska reglerna skiljer sig dels beroende på 

ämnestillhörighet, dels beroende på de etiska kravens olikheter på de etiska kraven inom olika 

discipliner. Fokus ligger också på vad själva forskningsfrågan är, vad syftet är. Det underlättar 

nämligen beslutet om vad som bör göras och inte göras på nätet. Internetmiljöerna skiljer sig 

åt en hel del vilket är ännu en anledning till att forskare har olika sätt att se på 

Internetforskning (Sveningsson et al. 2003, s.84,85). 

 

                        Icke känslig information 

                              ?                    ?      

 Privat                                                               Offentlig 

                             __                   ?                          

                          Känslig information 

Figur 5. (Sveningsson et al. 2003, s. 186) 

 

Modellen ovan visar fyra olika alternativ som är möjliga vad gäller insamling av material. 

Frågetecknen representerar oenighet och osäkerhet kring vad som är lämpligt när det kommer 

till materialinsamling. Majoriteten av forskarna kan enas om att ”känslig information” är ett 

otillåtet område. Forskare har däremot olika inställning till de resterande fälten i modellen. På 

den offentliga arenan behöver inte information vara känslig, just därför är det acceptabelt att 

göra vissa avvikelser från de etiska kraven. Om informationen däremot är känslig fast miljön 



22 

är offentlig krävs extra omtanke i förhållande till de etiska kraven. Det är viktigt att tänka på 

vilken typ av samtal och aktiviteter som tar plats i forumet som ska studeras. Är miljön privat 

bör människors integritet respekteras och därför bör inte något material alls samlas in. Även 

om informationen inte är känslig för vederbörande. Människor har i vilket fall rätt att veta att 

de ingår i en undersökning av vetenskaplig ansats oavsett om miljön uppfattas som offentlig 

och informationen som icke känslig. Om möjligheten till att be om samtycke och informera 

inte finns, måste forskaren avstå från att utföra forskning (Sveningsson et al. 2003, s. 186). 

Forumet jag tagit del av har en registreringsfunktion och innebär att ett medlemskap fordras. 

Jag blev som tidigare nämnt medlem på denna sida för tillgång till forumet. Detta medför 

många tankar och funderingar kring de etiska aspekterna och har krävt ett noga övervägande 

för beslut i fråga om anonymitet respektive offentlighet. Just för att miljön är privat rör det sig 

om individers integritet. Till en början tänkte jag nöja mig med att anonymisera inläggen i 

form av att helt ta bort användarnamn och eventuell privat information. Sedan insåg jag att jag 

faktiskt inte fått samtycke till detta heller. Även fast jag på forumet förklarat mitt syfte, 

berättat vem jag är och vad min undersökning går ut på, räcker inte det eftersom jag 

fortfarande behöver samtycke från medlemmarna på diskussionsforumet. Forumet är inte bara 

slutet utan också känslig och privat vad gäller information om medlemmarna. Det blev också 

en fråga om hur långt anonymiteten skulle dras. Om jag nu ska skydda användarna genom att 

anonymisera dem helt måste jag även anonymisera forumet och själva hemsidan för att ingen 

ska kännas igen överhuvudtaget.   

 

9. Redovisning och analys av data 
 

Upplägget för detta avsnitt kommer att struktureras på ett sätt där jag gör en redovisning och 

analys av data efter frågeställningarna. 

9.1 Hur ser interaktionen/samspelet ut mellan medlemmarna på forumet? 

 

Interaktionen ser i princip likadan ut i alla fem diskussionstrådar. Den dominerande 

variationen av inlägg handlar om huruvida medlemmarna väljer att presentera sig, berätta om 

sig själva och situationen dem befinner sig i, eller hur de väljer att endast svara på 

diskussionsfrågan. Ungefär hälften av inläggen i vardera diskussionstråd såg ut på det sätt jag 
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ovan nämnt. Genomgående i alla trådar återkopplar även personen som startat tråden genom 

att ställa följdfrågor eller uttrycka sin tacksamhet för alla svar och den information 

medlemmarna bistått med.  

9.1.1 Diskussionstråd 1 

 

Tråden startas med en nyfikenhet på var i landet alla befinner sig. En väldigt öppen och 

opersonlig fråga. Denna tråd hade flest inlägg av de alla och påvisar ett genuint intresse för 

varandras befintlighet, som vidare skulle kunna fungera som en öppning för djupare 

konversationer och i längden även relationer. Diskussionstråden startade i slutet på år 2009 

och inläggen sträcker sig från den perioden fram till 2010-05-21. Nyare medlemmar och helt 

nya medlemmar har alltså tagit del av diskussionstråden trots att tråden startades långt 

tillbaka. 

9.1.2 Diskussionstråd 2  

 

Denna tråd hade en liknande startpunkt med intresse för vilka medlemmarna är men med 

följdfrågor om medlemmarnas situationer kring processen i att skaffa barn. Ytterligare en 

fråga följer där medlemmen undrar om de kan dela sina erfarenheter. Diskussionsfrågan är 

dels ytlig, medlemmen vill gärna ”lära känna dem andra medlemmarna”, dels personlig där 

medlemmarna ska berätta om sina väldigt personliga erfarenheter. Alla inlägg består av svar 

som berör hela diskussionsfrågan. En kort presentation om medlemmen själv och/eller om 

dennes partner och en beskrivning av medlemmens situation vad gäller barngörarprocessen.  

9.1.3 Diskussionstråd 3  

 

Tråden är startad av en man som undrar över vissa saker kring sin egen situation. Han inleder 

tråden med en lång beskrivning om sig själv. Han presenterar sig själv och sin partner, hur 

länge de varit tillsammans, och förklarar att ansvarstagande hör till hans vardag. Sedan följer 

frågan om hur ska gå tillväga med sin partner för att skaffa barn. De flesta svar på tråden är 

från kvinnor som inte är insatta i situationen eller vet vilket tillvägagångssätt denna man kan 

använda. En man svarar även med ett inlägg. Här besvaras själva diskussionsfrågan direkt 

utan någon vidare presentation. Mannen föreslår tänkbara tillvägagångssätt för att skaffa barn 



24 

för paret. Kvinnorna som svarat på tråden förklarar dock detta och berättar hur dem själva 

gjort och ger tips och råd på eventuella hemsidor som skulle kunna vara till någon hjälp.   

9.1.4 Diskussionstråd 4  

 

Diskussionstråden liknar den tredje en hel del. Medlemmen behöver råd och tips om 

tillvägagångssätt för att skaffa barn. Den här tråden är dock lite mer personlig eftersom 

medlemmen utgår från sig själv (som singel) i fråga om barngörarprocessen. I denna tråd är 

det främst medlemmen som startat tråden och en annan medlem som skriver med varandra. 

Där av tillkommer fler inlägg där medlemmarna ställer frågor till varandra för uppdatering om 

respektive situationer. Alla medlemmar som svarat berättar om sig själva och sina 

erfarenheter som par men även som singlar och är stöttande och uppmuntrande i medlemmens 

beslut om att gå tillväga på egen hand i processen.  

9.1.5 Diskussionstråd 5  

 

Den här tråden hade näst flest inlägg. Utgångspunkten för denna tråd är en nyfikenhet på de 

andra medlemmarna i verkliga livet. En fråga om att träffas. Medlemmen inleder 

diskussionsfrågan med en väldigt kort beskrivning om sig själv och anledningen till viljan om 

att träffa andra medlemmar. Svaren på inläggen på diskussionstråden är följaktligen en positiv 

respons på denna förfrågan. Tråden avslutas med att medlemmarna bestämmer en tid och 

plats för träffen. Enligt webbmastern för hemsidan är det vanligt att sådana träffar 

förekommer. 

”Det är ofta aktiviteter där. Man ser även att föräldrar via forumet skapar föräldragrupper och 

bjuder in till fikaträffar osv.” 

Medlemmarna på forumet är likasinnade åtminstone vad gäller ämnesområdena. Detta är en 

positivt bidragande faktor till interaktionen medlemmarna emellan. Medlemmarnas 

förutsättning är att de lever eller levt i samkönade relationer och kan dela sina erfarenheter om 

hur det är att skaffa barn i samkönade relationer.  

I intervjun framgick det att vederbörande inte själv hade de förutsättningarna vad gäller 

kontakten med andra samkönade par. 
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”Det var också svårt att komma i kontakt med likasinnade som antingen skaffat barn i sin 

samkönade relation eller som gick i samma tankar som oss” 

9.2 Går det att utläsa särskilda teman utifrån inläggen? 

 

Genom att ha tittat på alla inläggen, till viss del som enskilda inlägg, men främst som en 

ingående komponent i hela diskussionstråden kunde tre teman utläsas. Dessa tre teman har 

utformats från ett generellt perspektiv där dessa varit utmärkande. Temana appliceras därför 

inte på diskussionstråd 1. Detta förklaras dock vidare i diskussionstråd 1.  

Tema 1: Presentation av sig själv 

Tema 2: Beskrivning/berättelse om situation 

Tema 3: Information/råd och tips 

Tema 4: Återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd 

Tema 1 handlar om hur medlemmarnas presentationer av sig själva ser ut. Presentationerna 

handlar inte om medlemmens namn, ålder eller sysselsättning utan väldigt specifikt om var de 

befinner sig (i landet), civilstånd och hur länge de varit tillsammans med sin partner.  

Tema 2 är en utfyllnad men också en förkortning av tema 1. Medlemmarna börjar oftast med 

ett vi i sina inlägg som refererar till ”min partner och jag”. Sedan fortsätter beskrivningen i 

fråga om hur de gått tillväga eller hur de ska gå tillväga i sin process om att skaffa barn. 

Berättelserna är mycket detaljrika och mycket personliga.  

Tema 3 fungerar antingen som ett komplement till tidigare inlägg, med en oberoende 

funktion, eller som komplettering till tema 1 och 2 i samma inlägg.  

Tema 4 handlar om återkoppling eller svar på svarsinläggen av medlemmen som startat 

diskussionstråden.  

9.2.1 Diskussionstråd 1  

 

Tema 1 (presentation av sig själv): Den här diskussionstråden innefattar inte presentationer av 

medlemmarna. Här svarar endast medlemmarna på diskussionsfrågan om vilka städer de bor i. 
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Frågan är dessutom utformad för dessa svar eftersom medlemmen som startat tråden inte 

heller presenterar sig själv.  

Tema 2 (beskrivning/berättelse om situation): Här syns inte någon form av beskrivning eller 

berättelse om medlemmarnas erfarenheter eller situationer kring barngörarprocessen. 

Anledningen är helt enkelt som motiverat i tema 1. Frågan är inte utformad för utförligare 

svar om medlemmarnas bakgrund.  

Tema 3 (information/råd och tips): Temat berör inte diskussionstråden då svar där 

information, råd och tips, inte är väsentligt eftersom diskussionsfrågan är tydlig och klar i det 

medlemmen söker svar på.  

Tema 4 (återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd): I denna tråd har 

trådstartaren inte svarat tillbaka på inläggen. Svaren är trots allt väldigt precisa och svarar på 

den exakta frågeställningen.  

9.2.2 Diskussionstråd 2  

 

Tema 1 (presentation av sig själv): Majoriteten av medlemmarna på diskussionstråd 2 

presenterar sig själva väldigt kort. Presentationen beskriver var de bor och hur länge de varit 

tillsammans med sin partner (tjej/flickvän) eller fru.  

Tema 2 (beskrivning/berättelse om situation): Alla medlemmar berättar om sina situationer 

kring barngörarprocessen samt sina erfarenheter. Medlemmarna delar även med sig tankar om 

hur de tänkt gå tillväga. Det är välskrivna och detaljrika berättelser som fullt ut svarar på 

diskussionsfrågan.  

Tema 3 (information/råd och tips): Här syns inte några inlägg där det uttryckligen 

framkommer råd och tips från en medlem till en annan. Däremot är medlemmarnas inlägg 

väldigt deskriptiva där de berättar exakt hur de gått tillväga eller går tillväga i processen om 

att skaffa barn. Dessa beskrivningar är också mycket upplysande vilket indirekt är tips och råd 

och givetvis information för den som vill ta del av det.   

Tema 4 (återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd): Här har medlemmen 

återkopplat genom att svara med ett inlägg som ”talar” till alla som deltagit i 

diskussionstråden. Medlemmen uppdaterar även sin egen process för övriga medlemmar.  
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9.2.3 Diskussionstråd 3  

 

Tema 1 (presentation av sig själv): Här ger medlemmen en noggrann och väl utförd 

presentation av sig själv. Medlemmen skriver en presentation om sin partner, hur länge de 

varit tillsammans och lite om deras bostadssituation. Avslutande frågor följer också som 

vederbörande hoppas få svar på genom diskussionstråden. I medlemmarnas svar är 

presentationer inte en ingående faktor.  

Tema 2 (beskrivning/berättelse om situation): Deltagarnas inlägg är berättande och 

beskrivande vad gäller diskussionsfrågan om barngörarprocessen för män. Medlemmarna som 

svarat är främst kvinnor som berättar om sina egna erfarenheter för att eventuellt kunna bistå 

med något som kan tänkas vara till hjälp. De kvinnliga medlemmarna förklarar relativt 

utförligt att de inte vet vad som gäller i medlemmens situation eftersom han är en man. En av 

medlemmarna som svarade var dock en man som lite kort skrev vilka alternativ som finns för 

medlemmen och dess partner.  

Tema 3 (information/råd och tips): Alla medlemmar som svarat i diskussionstråden har 

lämnat råd och tips i kombination med den information de har. De kvinnliga deltagarna tipsar 

om länkar som skulle kunna tänkas bidra till information om just den situationen. En annan 

medlem ger tips och råd på tänkbara alternativ på olika tillvägagångssätt.  

Tema 4 (återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd): Medlemmen har i denna 

tråd återkopplat genom att svara med ett inlägg. Här skriver medlemmen dels ytterligare 

tankar och funderingar om det medlemmen hittills fått svar på, dels tackar för de tipsen som 

getts. Respons ges även på detta inlägg av en medlem som också svarat på startfrågan i 

diskussionstråden.  

9.2.4 Diskussionstråd 4  

 

Tema 1 (presentation av sig själv): Diskussionstråden inleds relativt snabbt med frågan. 

Presentationen har bakats in i själva frågan. En kort presentation ges om vad medlemmen har 

för tankar och funderingar kring olika alternativ vad gäller processen i att skaffa barn i 

samkönade relationer. Ur presentationen utläses samtidigt frågorna medlemmen söker svar på. 

Medlemmarnas svar har utformats nästan precis som den inledande diskussionsfrågan. En 

kort presentation som inleder svar som går under tema 2.  
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Tema 2 (beskrivning/berättelse om situation): Medlemmarna som svarat berättar direkt i 

inlägget om var i processen de står eller hur de tänkt gå tillväga i den kommande processen 

som planerats. Här följer en kontinuerlig dialog mellan ett fåtal medlemmar, där de 

fortsättningsvis berättar vad som sker. Här syns en djupare interaktionsnivå. Relationerna blir 

genom dialogerna snabbt intima mellan de få medlemmarna.  

Tema 3 (information/råd och tips): Tema 3 hör ihop med tema 2 en hel del. Medlemmarna 

som fortsätter dialogen med varandra, genom att svara på varandras inlägg väl inne i 

diskussionstråden, lämnar tips och råd till varandra. Detta är anledningen till den 

kontinuerliga dialogen. Medlemmarna som fått information, råd och tips gällande 

ämnesområdet tittar närmre på detta och återkommer med ett nytt inlägg. 

Tema 4 (återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd): Tema 4 har också en 

koppling till det tidigare temat. Här återkopplar medlemmarna mer än tidigare i och med den 

regelbundna dialogen som tar plats på diskussionsforumet. En medlem ber om tips och råd, en 

annan svarar och får också ett svar tillbaka.  

9.2.5 Diskussionstråd 5  

 

Tema 1 (presentation av sig själv): Diskussionsfrågan inleds med en kort presentation där 

medlemmen berättar lite om sig själv och förklarar anledningen till intresset om att träffa 

andra medlemmar. Inläggen som svarar på diskussionsfrågan har ingen ingående presentation. 

Utan svaren går ganska direkt in på tema 2 och 3.  

Tema 2 (beskrivning/berättelse om situation): Inläggen beskriver inte medlemmarnas 

berättelser och erfarenheter på ett utmärkande sätt. I ett fåtal inlägg skriver medlemmarna en 

del om sina familjer mest för att innan informera om vem eller vilka medlemmen kommer att 

ta med på denna träffa.  

Tema 3 (information/råd och tips): Tema 3 handlar i detta sammanhang om tips och råd med 

en direkt koppling till diskussionsämnet. Medlemmarna engagerar sig med att ge tips och råd 

på var de kan träffas.  

Tema 4 (återkoppling/svar från medlem som startat diskussionstråd): Här sker en del 

återkoppling mellan medlemmarna. I den här diskussionstråden är alla medlemmarna 

delaktiga eftersom de tillsammans försöker bestämma var och när dem ska ses. Tråden 
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avslutas med ett gemensamt beslut om var och när träffen ska äga rum. Medlemmarna svarar 

även på detta som bekräftelse på att dem tagit del av den informationen.  

 

9.3 På vilket sätt kan forumet tänkas vara till hjälp för medlemmarna? 

 

Utifrån inläggen går det att utläsa på vilket sätt forumet/diskussionstrådarna specifikt kan vara 

till hjälp. Medlemmen som startat tråden återkopplar/ svarar i tråden med följdfrågor men 

främst med inlägg som uttrycker tacksamhet för all information, tips och råd.   

9.3.1 Diskussionstråd 1 

 

I diskussionstråd 1 kan den tänkbara hjälpen vara att medlemmarna faktiskt får reda på var de 

befinner sig runt om i landet. Detta kan i sin tur hjälpa medlemmarna att knyta en bättre 

kontakt med medlemmar som bor nära de själva. Dels för kontakt på forumet, dels i verkliga 

livet.  

9.3.2 Diskussionstråd 2 

 

Den här tråden kan definitivt tänkas vara till hjälp, inte bara för medlemmen som startat 

tråden, utan för alla som tar del av diskussionen. Här berättar medlemmarna mycket om sina 

egna erfarenheter och förväntningar. All den informationen är givetvis hjälpsam för alla 

medlemmar men särskilt för medlemmen som har frågor kring detta.  

9.3.3 Diskussionstråd 3 

 

I denna diskussionstråd ber medlemmen som startar tråden uttryckligen om hjälp vad gäller 

den informativa biten om tillvägagångssätt för medlemmens räkning. Medlemmarna som 

svarar försöker hjälpa till på det sätt de förmår att hjälpa till på. Denna typ av hjälp syns i 

form av föreslagna länkar samt tips på tillvägagångssätt. Ännu en bekräftelse på att tråden 

varit till hjälp är medlemmens återkoppling på svaren. Det återkopplande inlägget uttrycker 
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tacksamhet för tipsen men också funderingar kring vad de andra medlemmarna erbjudit för 

alternativ.   

9.3.4 Diskussionstråd 4 

 

Den här tråden liknar den tredje i form av den tänkbara hjälpen medlemmarna får utifrån 

inläggen. Diskussionsfrågan är från början väldigt snäv och rak på sak vilket resulterar i att 

även svaren är liknade. Medlemmarna som har svarat på diskussionsfrågan har också gått 

direkt på sak och hjälpt till genom att skicka länkar gällande diskussionsämnet och berätta om 

sina egna erfarenheter.  

9.3.5 Diskussionstråd 5 

 

Diskussionstråd 5 indikerar ett indirekt sätt för medlemmarna att hjälpa varandra. Här 

diskuteras först en tanke om att träffas sedan verkställs denna tanke. Här blir det alltså en 

långsiktig plan på hur medlemmarna kan tänkas hjälpa varandra. Genom att träffas och lära 

känna varandra kan djupare relationer etableras där medlemmarna hjälper varandra genom 

interaktion som sker även utanför nätet. 

 

 

10. Diskussion 
 

Syftet med forumet har från början varit att medlemmarna ska kunna hjälpa varandra med 

information och kunna ställa frågor till varandra. Detta framkommer tydligt i intervjun med 

webbmastern. Webbmaster uttrycker sig på följande sätt: 

”Däremot fanns det en hel del Amerikanska sajter som vi besökte//....Där av föddes en idé att 

samla all information som vi själva fick ta del av under vår process och skapa en sajt på 

svenska. //…många frågor strömmade in via mail//…Då valde jag istället att skapa ett forum 

så att medlemmarna istället skulle kunna ställa frågor till varandra och hjälpa varandra över 

nätet. Så syftet med forumet har alltså varit att medlemmar ska kunna ta kontakt med varandra 

och förmedla information, dela tankar och känslor m.m.” 
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Forumets uppkomst var ett resultat av bristen på kunskap och information om 

tillvägagångssätt för att skaffa barn i samkönade relationer, i Sverige. En informationssajt 

skapades på svenska och ur den föddes även forumet. Forumet fungerar som hjälp för 

medlemmarna som behöver information om att skaffa barn i samkönade relationer. Detta gör 

medlemmarna genom att fråga varandra och på så sätt få hjälp men också möjlighet att utbyta 

information med varandra.  

Mitt syfte med uppsatsen var att öka förståelsen för hur samspelet/interaktionen ser ut mellan 

medlemmarna på forumet genom att granska inläggen på fem olika diskussionstrådar. Av de 

fem diskussionstrådarna gick det att utläsa fyra teman: Presentation av sig själv, 

beskrivning/berättelse om situation, information/råd och tips, återkoppling/svar från medlem 

som startat diskussionstråd. Utifrån temana gjordes en närmare granskning av de olika 

diskussionstrådarna. Dels utlästes medlemmarnas olika sätt att initiera diskussionsfrågor på 

trådarna, dels hur de faktiskt kom att hjälpa varandra i dessa diskussioner. Ur ett större 

perspektiv visar temana på ett generellt gemensamt interaktionsmönster. Interaktionen på 

forumet är en återkommande kommunikationsprocess. En medlem startar en diskussionstråd 

(ett meddelande) och fungerar därmed som källan. Medlemmens meddelande är den fysiska 

produkten från källan till kodning. Meddelandet färdas genom denna diskussionstråd på 

forumet som då blir ett medium. I detta fall finns det dock inte en specifik mottagare 

meddelandet riktas mot från första början. Det kan vara en enda person eller flera personer 

som tar till sig meddelandet, vilket är fallet i dessa diskussionstrådar. Mottagaren eller 

mottagarna avkodar meddelandet och svarar. Medlemmen som startat diskussionen 

återkopplar genom att svara på svaren (Robbins, 2000, s. 118).  Vidare har vi också utifrån 

temana sett att diskussionstrådarna givetvis särskiljde sig på ett eller flera sätt. Mokros talar 

om att sociala strukturer och processer behöver ett system för att kunna förstås. Det kan göras 

i form av en stege på makro respektive mikro nivå (Mokros, 1996, s. 34). Inläggen på de olika 

diskussionstrådarna kan till stor del jämföras med den konkreta mikronivån.  Ett tydligt 

exempel på det är diskussionstråd 1 som har en enda startfråga. Detta gör att medlemmarna 

själva får chans att välja om dem vill svara med enstaka ord, eller mer därtill. Diskussionstråd 

1 hade blandade svar. Vissa svarade med enstaka ord eller endast ett ord och andra med en 

mening. Diskussionstrådarna 2-5 följer dock inte riktigt ordningen på den konkreta 

mikronivån. Enstaka ord och gester faller helt bort. Medlemmarna har startat tråden med 

några meningar som innefattar inledande frågor för diskussionerna. Sedan har konversationer 
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tagit plats där båda parternas relation har varit resultatet av deras livshistorier. I det här fallet 

historier kring diskussionsämnet (Mokros, 1996, s. 34).  

Turner talar om tre separata processer social interaktion kan brytas ned i. Den första, 

motiverande processer, visas tydligt på forumet. Individerna stimuleras av samspelet och den 

respons de får av varandra. Genom att titta på diskussionstrådarna inges ganska snabbt en 

förståelse för medlemmarnas vilja att deponera energi på varandra genom sina egna 

uppträdanden. En tydlig motivation utläses. Interaktionella processer syns i 

diskussionstrådarna i och med att medlemmarna påverkar varandra beteendemässigt. 

Medlemmen som startat diskussionen signalerar och tolkar sitt beteende som i sin tur 

påverkar beteendet hos medlemmarna som tar del av diskussionen. Den sociala interaktionen 

mellan medlemmarna och även samtalsämnena upprepas genom tid. Det blir alltså 

strukturerande processer vilket gör det lätt för nya medlemmar att delta i diskussionerna 

(Turner, 1988, s.15,16). 

Windahl et al. beskriver vissa funktioner genom interaktionsspiralen för att kunna uppnå vissa 

mål. Deltagarna i diskussionsforumet uttrycker sig väldigt effektivt för att kunna skapa en 

identitet för sig själva men även för gruppen, för de övriga deltagarna. När identiteten väl är 

etablerad kommunicerar medlemmarna med varandra och utvecklar tillsammans känslan av 

gemenskap och tillhörighet. Detta gör att medlemmarna kan kommunicera på ett sätt där dem 

hjälper varandra genom att dela information och öka sin kunskap om outforskade områden. 

Vid detta stadium har medlemmarna utvecklat en välfungerande kommunikation där trygghet 

återspeglas i gemenskapen som etablerats och gör att kommunikationen kan leda till en 

gemensam handling. Ett tydligt exempel på detta är diskussionstråd 5. Där blev den 

gemensamma handlingen en träff med varandra (Windahl, Signitzer & Olson, 2009, s. 

103,104).  

I och med att forumet är särskilt utformat för en viss målgrupp tror jag att gemenskapen och 

tillhörigheten etablerats redan där, när forumet skapades. Forumet är som sagt en del av en 

sajt och tillkom för att medlemmarna ska kunna dela information, tankar och funderingar med 

varandra. Med tanke på att diskussionsämnena i stort redan är personlig tillåts medlemmar att 

vara personliga från början. Här finns även valmöjligheter för hur personligt det ska vara för 

medlemmen som startar tråden respektive medlemmarna som svarar på tråden.  

 

I tidigare forskning syntes bland annat Sveningssons avhandling hur chatt fungerar. 

Resultaten av Sveningsssons studie visade att användarna kände en gemenskap. Resultaten av 
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de fem diskussionstrådar som här undersöktes visade på att medlemmarna kände den 

gemenskapen. Skillnaden i dessa två studier är att Sveningssons resultat visade att ett vi och 

de skapades bland användarna på webb chatten medan endast ett ”vi” tycktes vara det 

explicita i den totala gemenskapen i denna studie. Gemensamt för båda dessa studier var de 

olika teman som utlästes från olika typer av diskussioner. Ännu en gemensam faktor knyter 

dessa studier samman, nämligen den regelbundna interaktionen, som i Sveningssons studie 

många gånger fick användarna att knyta vänskapsband. I studien jag genomfört är 

interaktionen onekligen regelbunden.  Huruvida medlemmarna utvecklade starka känslor för 

varandra eller inte var emellertid svårt att avgöra med tanke på att relationerna från början var 

relativt personliga. Detta kunde dock återspeglas till viss del i diskussionstråd 5 som handlade 

om medlemmarnas gemensamma träff. Studien jag genomfört kan också jämföras med 

tidigare forskning om föräldraskap i samkönade relationer som gjorts av Karin Zetterqvist 

Nelson som även den handlar om hur samkönade par gått tillväga i barngörarprocessen. Där 

har dock kvalitativa intervjuer gjorts med respondenterna.  

 

Studien som genomförts här har berört samkönade par i processen om att skaffa barn, samt 

interaktionen mellan medlemmar i en virtuell gemenskap, specifikt då i det undersökta 

forumet. Denna studie är ett tydligt exempel på en kombination av vad som tidigare studerats 

separat.  

 

Resultaten har alltså visat att forumet varit till hjälp för medlemmarna och stått för sitt 

ursprungliga syfte. Resultaten har visat att forumet är en tillgång för medlemmarna och även 

ytterst nödvändig för att inskaffa information om eventuella tillvägagångssätt för att skaffa 

barn i samkönade relationer.  

 

I en framtida studie skulle det vara intressant att göra en jämförande studie i ett forum där 

föräldraskap diskuteras ur ett heterosexuellt perspektiv. Det skulle också vara önskvärt att 

intervjua ett flertal personer från forumen.  

 

 

 

.  
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Bilaga 1 

 

Informationbrev- skickad 27 april 2010 13:44:11 

 

Hej X, 

 

Jag kommer med detta brev att bifoga en intervjuguide som även innefattar intervjufrågor. 

Om det är några frågor du känner att du inte vill svara på eller inte kan svara på behöver du 

inte göra det. Jag kommer endast att använda dina svar för mitt forskningsprojekt och endast 

min handledare kommer att ta del av mitt material. Du får givetvis ta del av mitt material när 

det är färdigt. Om någonting är oklart eller om du undrar över någonting är det bara att 

kontakta mig. 

 

Jag kan nås på antingen mailen: teclemary@hotmail.com 

eller mobilen: 0737628693 

 

Vänlig hälsning, 

 

Mary Tecle 

 

 

 

 

 

mailto:teclemary@hotmail.com
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide- skickad 27 april 2010 13:44:11 

 

 

 Bakgrund- berätta lite om dig själv 

 Sysselsättning 

 Historien bakom (innebörden av) forumet 

 

 Vad var första tanken med att ha ett forum? 

 Vad var själva syftet med att ha ett forum? 

 På vilket sätt bidrar forumet till interaktion och samspel mellan medlemmarna? 

 Hur ser interaktionen/samspelet ur mellan medlemmarna på forumet? 

 Har forumet idag haft den funktion det var tänkt? 
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Bilaga 3 
 

E- mail intervju med webbmastern:  27 april 2010 14:06:59 

 

Hej Mary,  

  

  

Jag heter X är 34 år gammal och bor tillsammans med min son som är sex år och min sambo 

X söder om söder. Kommer ursprungligen från en liten by i X. Sedan drygt 12 år tillbaka 

jobbar jag med att utveckla och producera webbplatser och koncept för digitala miljöer, som 

projektledare och interaktionsdesigner. Privat gillar jag att resa, träna, umgås med vänner och 

fotografera. Spelar även i ett franskt popband, gitarr, bas och piano. 

Då jag och min fd. fru började att planera familj var det svårt att få tag på information om 

vilka möjligheter som fanns och hur man kunde gå tillväga. Det var också svårt att komma i 

kontakt med likasinnade som antingen skaffat barn i sin samkönade relation eller som gick i 

samma tankar som oss. Däremot fanns det en hel del Amerikanska sajter som vi besökte med 

stor behållning, både kunskapsmässigt och forum där vi träffade andra föräldrar och blivande. 

 Där av föddes en idé att samla all information som vi själva fick ta del av under vår process 

och skapa en sajt på svenska. Sajten blev snabbt välbesökt och många frågor strömmade 

in via mail från likasinnade i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island m.fl. Under några år 

svarade jag själv på alla frågor men insåg sedan att tiden inte skulle räcka till. Då valde jag 

istället att skapa ett forum så att medlemmarna istället skulle kunna ställa frågor till varandra 

och hjälpa varandra över nätet. Så syftet med forumet har alltså varit att medlemmar ska 

kunna ta kontakt med varandra och förmedla information, dela tankar och känslor m.m. 

 Vad jag kan se idag så fungerar forumet mycket bra för det syfte det var tänkt. Det är ofta 

aktiviteter där. Man ser även att föräldrar via forumet skapar föräldragrupper och bjuder in till 

fikaträffar osv. Medlemmar deltar i diskussioner i forumet, läser inlägg och några skriver 

blogg som även kan kommenteras av andra medlemmar. Man kan även skicka privata 

meddelanden till andra medlemmar. 
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 Efter som jag driver webbplatsen ideellt och med ekonomiska medel ur egen ficka finns det 

begränsningar i hur omfattande forumet kan bli. Jag skulle gärna vilja utveckla webbplatsen 

till att bli ett ännu mer levande forum än det är idag! Webbplatsen har inte någon koppling 

mot någon organisation utan är helt fristående.      

 

Hälsningar,  

X 

 

 


