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Sammanfattning 
En tanke som ligger till grund för denna studie är de svårigheter som en person med social ångest kan ha 
inför att söka hjälp hos en kurator eller terapeut, detta då hjälpsökandet i sig kan innebära en stor social 
utmaning. Ett potentiellt sätt att närma sig en lösning till detta är användandet av olika former av digitala 
hjälpmedel, som kan tillgås av vem som helst som har tillgång till mobil eller dator, som kan agera som ett 
underlättande steg till att exempelvis bättre förstå sina problem och söka och hitta hjälp via internet. 
Denna kvalitativa studie ämnar utforska behov, erfarenheter och åsikter kring behandling av social ångest 
i koppling till internetanvändning utifrån perspektivet hos dem som upplever social ångest, genom 
tematisk analys av enkätsvar. Således uppfylls syftet bakom studien som är att lägga en grund för hur 
internettjänster kan utformas på lämpligt sätt för att möjliggöra och underlätta behandling för personer 
med social ångest/fobi. Det studien ämnar besvara är; vilka tjänster och funktioner på internet för 
behandling av social ångest är behövda och efterfrågade och vilka problem och frågeställningar behöver 
i sin tur lösas och besvaras för att dessa tjänster och funktioner ska göras tillgängliga? Den slutliga 
tematiska analysen visar sammanfattningsvis att det bland personer med sociala svårigheter kan finnas 
ett behov och efterfrågan gällande möjligheter till förbättrad digital vårdkontakt, att man som person 
med sociala svårigheter överlag har en positiv inställning till olika former av chatt och samtal i 
behandlings- och stödsyfte via internet och att olika former av individanpassningar av internetförmedlade 
behandlingar efter en individs unika behov och mål kan vara ett lämpligt sätt att hitta rätt behandling. 
Vidare uppstår nya spår för framtida forskning och utredningar som kan vara intressanta utifrån studiens 
resultat; att pröva olika varianter och mäta effekt av individanpassad vård förmedlad via internet, utreda 
hur man kan skapa förbättrad (säker) digital vårdkontakt samt utreda hur innovativa effektiva 
behandlingslösningar bättre kan nå ut till den som efterfrågar den. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskrivs varför denna studie behövs, vad som förväntas uppnås med studien och 
information ges om studiens omfattning och upplägg. 

1.1 Bakgrund 
Idén bakom studien grundar sig i de svårigheter som en person med social ångest kan ha inför att söka 
hjälp hos en kurator eller terapeut, detta då hjälpsökandet i sig kan innebära en stor social utmaning. 
En spontan tanke är att olika former av digitala hjälpmedel, som kan tillgås av vem som helst som har 
tillgång till mobil eller dator, kan agera som ett underlättande steg till att exempelvis bättre förstå sina 
problem och söka och hitta hjälp via internet. Denna kvalitativa studie ämnar utforska behov, 
erfarenheter och åsikter kring behandling av social ångest i koppling till internetanvändning utifrån 
perspektivet hos dem som upplever social ångest, genom tematisk analys av enkätsvar. 

1.2 Syfte 
Syftet bakom denna kvalitativa studie är att lägga en grund för hur internettjänster kan utformas på 
lämpligt sätt för att möjliggöra och underlätta behandling för personer med social ångest/fobi.  

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ta reda på vilken typ av tjänster och funktioner för behandling (via internet) 
som behövs och efterfrågas (av de som upplever sociala svårigheter) samt framtagande av förslag på 
vilka områden som vidare behöver utforskas baserat på nya problemområden och frågeställningar som 
framkommit som ett resultat av studien. (Arbetet kommer inte inbegripa programmering, 
prototypframtagande eller designskissande för tjänster eller funktioner). 

1.4 Frågeställning 
Frågeställningen utgår ifrån målformuleringen ovan. Frågeställningen lyder; vilka tjänster och 
funktioner på internet för behandling av social ångest är behövda och efterfrågade och vilka problem 
och frågeställningar behöver i sin tur lösas och besvaras för att dessa tjänster och funktioner ska göras 
tillgängliga? 

1.5 Källor 
Alla referenser är hämtade från Linköpings universitetsbiblioteks e-resurser i UniSearch. 

1.6 Struktur 
Rapporten är uppdelad i fyra resterande kapitel: 
 

2. Teoretisk bakgrund, där relevanta teoretiska begrepp utreds och förklaras.  
3. Metod, där population, urvalsmetod, val och utformning av enkät, analysmetod, samt etiskt 
hänsynstagande beskrivs. 
4. Resultat & analys, där resultatet av tematisk analys och övrig enkätdata presenteras. 
5. Diskussion, där metod granskas och idéer kring och tolkningar av studiens resultat och 
presenterad teori diskuteras. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Denna studie omfattar en del breda områden och samlingsbegrepp som gör det nödvändigt att 
definiera och avgränsa vad som åsyftas då de används i denna rapport. Denna teoretiska bakgrund 
avser därför besvara fyra, för studien, grundläggande frågor; Vad är social ångest? Hur behandlas social 
ångest? Hur behandlas social ångest via internet? Vad finns det för alternativ och komplement till mer 
traditionella behandlingar av social ångest via internet?  

2.1 Social ångest 
Social ångest, eller social fobi som det tidigare kallats i Sverige, kan i folkmun ofta förknippas med 
andra begrepp som förenklat beskriver en person som blyg, skygg eller reserverad. Att beskriva en 
person med social ångest på det sättet är enligt den kliniska motsvarigheten på många sätt felaktigt 
och orättvist då konsekvenserna av ångesten kan vara allvarliga och på många sätt handikappande i 
livet. Liksom andra psykologiska sjukdomar är det en svår uppgift att definiera social ångest (McNeil & 
Randall, 2014). För att få en överblick av vad social ångest faktiskt omfattar kan det vara en god idé att 
närmare studera tidigare och nuvarande definitioner av begreppet, hur social ångest diagnosticeras 
och vilka typer av social ångest som förekommer.  
 
Det finns än idag inte en universell och allmänt vedertagen definition av vad social ångest innefattar. 
En tidig beskrivning gjordes år 1966 av Marks och Gelder som i stora drag menade att social ångest 
omfattas av fobi inför sociala situationer, som vidare kan omfatta en stor variation och mängd olika 
situationer; alltifrån rädsla av att äta tillsammans med andra eller kroppsliga symptom, såsom 
skakningar, av att befinna sig i rampljuset (McNeil & Randall, 2014). Bara för några decennier sedan 
tycks det inte ha funnits någon tydligare definition än denna, något generella, beskrivning. Enligt den 
femte och senaste upplagan av (eng.) Diagnostic and Statistical Manual (DSM), som är ett erkänt 
verktyg för att diagnosticera psykiska störningar/sjukdomar, beskrivs socialt ångestsyndrom (eng. 
social anxiety disorder, SAD) som en rädsla inför sociala situationer där man kan komma att bli granskad 
(eng. scrutinized) , som man till följd undviker eller upplever ångest av. En del av rädslan kommer av 
att i andras ögon bli värderad negativt, genom att exempelvis skämma ut sig eller stöta sig med någon 
("Anxiety Disorders", 2013). 
 
Denna ovanstående beskrivning av socialt ångestsyndrom är ett av flera kriterier i DSM som används 
för att diagnosticera fobin. Några andra kriterier som beskrivs i DSM inkluderar bland annat; att rädslan 
för sociala situationer överlag är konstant både kort- och långsiktigt, att rädslan är orimlig i förhållande 
till det hot som egentligen föreligger och att rädslan får tydliga och ofta hindrande konsekvenser för 
hur personen i fråga fungerar ("Anxiety Disorders", 2013). De här kriterierna för diagnosticering av 
socialt ångestsyndrom kan hävdas lägga den breda grund som behövs för att beskriva social ångest 
såsom begreppet kommer att användas i denna rapport. Med det sagt är det viktigt att poängtera att 
man gällande specifikt socialt ångestsyndrom understryker att det måste förekomma någon form utav 
rädsla för att bli negativt utvärderad. Det finns andra  diagnoser, sjukdomar och till och med 
personlighetsdrag (likt blyghet) som är nära relaterade till socialt ångestsyndrom men utan detta fokus 
på negativ värdering av andra. Dessa kan omfatta andra former av social oro eller rädsla, exempelvis 
generellt ångestsyndrom (GAD) där det kan förekomma ångest kring hanteringen av pågående 
relationer eller dysmorfofobi där rädslan är mer inriktad på hur omgivningen uppfattar ens 
självupplevda kroppsliga felaktigheter. Socialt ångestsyndrom förekommer ofta tillsammans med 
andra diagnoser eller sjukdomar likt dessa och därför förekommer också ett visst överlapp gällande 
den sociala problematiken ("Anxiety Disorders", 2013). 
 
För denna rapports syfte läggs ett fokus på social fobi såsom det beskrivs enligt definitionen av socialt 
ångestsyndrom, men också med hänsyn till hur vanligt förekommande det kan vara med andra 
diagnoser och sjukdomar. Tanken är att hålla dörrarna öppna i föreliggande studie för just denna 
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komorbiditet – om det finns en internetförmedlad behandlingslösning som fungerar utomordentligt 
bra för någon som i huvudsak lider av generellt ångestsyndrom och i andra hand av social 
ångestproblematik ska inte det skymmas undan som ett oviktigt resultat, utan tvärtom lyftas fram som 
något som potentiellt kan hjälpa andra i samma eller liknande situation. 

2.2 Behandlingar av social ångest 
Det finns både effektiva farmakologiska och psykoterapeutiska metoder för behandling av social 
ångest. Eftersom den här studien syftar till att hitta funktionalitet som är tillämplig över internet läggs 
fokus på de psykoterapeutiska alternativen. Men det är viktigt att påpeka att det finns en lång rad 
medicinska alternativ som bevisats ha ångestdämpande effekter som i sin tur leder till mindre fysiska 
symptom och mindre undvikande kopplade till socialt ångestsyndrom (Blanco, Bragdon, Schneier & 
Liebowitz, 2014).  
 
Till de psykoterapeutiska behandlingsalternativen räknas bland annat individuell samt gruppbaserad 
kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, interpersonell psykoterapi (IPT), självhjälp med 
eller utan stöd och mindfulness. I en metaanalys av över 100 studier av behandling av vuxna med 
socialt ångestsyndrom som omfattar bland annat ovanstående olika metoder drar man slutsatsen att 
individuell KBT har stor effekt och bör vara det tillvägagångsätt som i första hand rekommenderas som 
inledande behandling av socialt ångestsyndrom (Mayo-Wilson et al., 2014). Med grund i detta läggs 
större vikt på att beskriva (individuell) KBT som behandlingsmetod nedan. Övriga metoder som kortare 
beskrivs har valts ut därför att de har visats effektiva, men också för att de bedöms ha en viss potential 
för att på olika sätt tillämpas över internet. 
 
Kognitiv beteendeterapi har stora fördelar i form av att det kan effektivt användas för en rad olika 
problem, däribland ångest och depression i olika former. Oftast består behandlingen av ett varierande 
antal entimmes långa sessioner där man efterföljer grundläggande principer baserat på vilken typ av 
diagnos eller sjukdom individen ska behandla. Dessa grundläggande principer, eller kärnprinciper (eng. 
core principles), kan göra det lättare att övergripande förstå hur och till vilken grad olika delar av en 
behandling som orsakar en förändring  och gör det vidare möjligt att bättre anpassa behandlingen efter 
en viss individs situation och problem. Några av dessa grundläggande principer, som mer specifikt har 
visats viktiga för behandling av olika sociala problem (såsom bristande sociala färdigheter och olika 
former av social fobi) är; träning av färdigheter (eng. skills training), exponering, kognitiv 
omstrukturering (eng. cognitive restructuring), självreglering (eng. self-regulation), beteendeaktivering 
och känsloreglering (O'Donohue & Fisher, 2012). Många av dessa principer är någorlunda 
självförklarande. Träning av färdigheter handlar om att lära ut verktygen för att hantera den situation 
som personen i fråga har svårt för (Twohig & Dehlin, 2012). Exponering syftar till att minska framtida 
rädsla och andra obehagskänslor genom att försätta patienten för den situation som denna får ångest 
av (Zalta & Foa, 2012). Kognitiv omstrukturering handlar om att lära patienten att identifiera personligt 
kopplade negativa tankar och förklaringar och istället utforska andra möjliga förklaringar (Leahy & 
Rego, 2012). Självreglering, beteendeaktivering och känsloreglering handlar i stora drag om att lära sig 
styra och aktivera beteenden och känslor för att överlag få större kontroll över hur och varför vi gör 
som vi gör och känner som vi känner. Dessa kärnprinciper med flera är ofta nära relaterade och utgör 
tillsammans grundförståelsen av KBT som helhet (O'Donohue & Fisher, 2012). 
 
Psykodynamisk terapi går i huvudsak ut på att utforska jaget genom att identifiera och utforska 
nuvarande inre, ibland omedvetna, konflikter och känslor, specifikt härrörande sociala aspekter och 
relationer med andra. (Depreeuw, Eldar, Conroy & Hofmann, 2017)  
 
Inom interpersonell psykoterapi läggs, likt inom psykodynamisk terapi, ett stort fokus på nuvarande 
problem men med fokus på hur olika typer av relationer påverkar en patients symptom och känsloliv, 
både positivt och negativt. Genom att bearbeta problem, relationer och känslor och hur dessa hör 
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samman närmar man sig de huvudsakliga målen; att minska symptomen samt ett bättre hanterande 
av den situation som från början orsakat symptomen. (Weissman, Markowitz & Klerman, 2017) 
 
Självhjälp med eller utan stöd beskrivs i den stora metaanalysen av Mayo-Wilson et al. (2014), som 
tidigare nämnts, som i huvudsak KBT-baserade ingripanden som då antingen är helt genomförda i 
bokformat alternativt med dator eller liknande KBT-baserade upplägg men med tillägget av någon form 
utav terapistöd (ex. via telefonsamtal).  
 
Mindfulness är en meditationsteknik som hos personer med socialt ångestsyndrom kan användas för 
att motverka exempelvis högt ställda krav i en social situation och andra negativa tankemönster. 
Tekniken gör det möjligt att bättre styra över sin uppmärksamhet och att i högre grad acceptera den 
situation man befinner sig i. (Bockstaele & Bögels, 2012) 

2.3 Internetförmedlad behandling av social ångest 
Många av de internetförmedlade behandlingarna (av socialt ångestsyndrom) som finns idag och som 
har visats effektiva är implementeringar av kognitiv beteendeterapi (internetbaserad KBT, iKBT) av 
olika slag, men det förekommer också andra sorters behandlingar såsom psykodynamisk terapi och 
interpersonell psykoterapi via internet. Många internetbehandlingar innebär sammanfattningsvis att 
patienten får tillgång till självhjälpslitteratur med en läkares regelbundna stöd (likt för behandlingar 
som genomförs ansikte mot ansikte). Kontakten med vården kan vara mer eller mindre automatiserad 
och har ofta fördelen att erbjuda olika kontaktvägar, likt email respektive chatt (Andersson, Carlbring 
& Furmark, 2014). Andersson, Carlbring & Furmark (2014) beskriver ett flertal olika internetbaserade 
behandlingsprogram utformade för behandling av socialt ångestsyndrom. Deras egenutvecklade 
program SOFIE består av i huvudsak textbaserad självhjälpsläsning som utgår från evidensbaserade 
KBT-tekniker (rörande många av de områden som kort beskrivits i föregående delkapitel; bl.a. 
exponering, sociala färdigheter och uppmärksamhet). Programmet består av nio moduler som var och 
en innehåller information och övningar. Som en del av respektive modul får patienten skriva om ett 
utvalt ämne på ett diskussionsforum. Patienten får feedback och (eventuellt) godkännande från 
behandlingsledare baserat på sina inlämningar och får då tillgång till nästkommande modul i 
behandlingen. 
 
Andra behandlingsprogram som Andersson et al. (2014) beskriver går bortom i stort sätt enbart 
textbaserad behandling och utnyttjar fler av de interaktiva element som internet gör möjligt. I många 
av de program som författarna skriver om kan man dela med sig av sina erfarenheter med andra 
behandlingsdeltagare i diskussionsgrupper online. Ett annat beskrivet program har ett upplägg i form 
av terapeutledda onlinelektioner, med tillhörande uppgifter och möjlighet att diskutera med andra 
deltagare. Utöver de KBT-baserade och fokuserade behandlingar som författarna inkluderar i sin studie 
beskriver de också en modulbaserad behandling som innehåller avslappningsövningar kombinerat med 
exponering. De nämner också en internetbaserad behandling som går ut på att träna uppmärksamhet 
som i studier dock har visats ineffektiv. (Andersson et al., 2014) 
 
Som tidigare nämnts finns det också varianter av internetförmedlad psykodynamisk terapi (iPDT) som 
visats ge lovande resultat. I den allra första genomförda studien där iPDT tillämpats för att behandla 
specifikt socialt ångestsyndrom kunde man påvisa långvarig (tvåårig) och signifikant positivt effekt av 
behandlingen (Johansson et al., 2017). På sina håll tycks utvecklingen, framtagandet och studierna av 
internetförmedlade behandlingar av social ångest fortfarande vara i sin vagga. Denna studie av iPDT 
för socialt ångestsyndrom genomfördes, i skrivande stund, för två år sedan. För fem år sedan 
genomfördes en jämförelsestudie av KBT och IPT som anpassats för smartphones, vilket enligt 
författarna då var ett helt nytt sätt att förmedla de båda behandlingsformerna. I studien visades KBT 
vara ändamålsenligt för formatet (med goda behandlingsresultat), medan IPT inte var lika effektivt 
(Dagöö et al., 2014). 2011 genomfördes en studie där man prövade att individanpassa KBT-
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behandlingar för olika ångestsyndrom (däribland SAD) online, genom att tillskriva olika 
behandlingsmoduler för olika individer. Resultaten visade att sådan individanpassad behandling via 
internet var ett rimligt (eng. feasible) tillvägagångsätt (Carlbring et al., 2011). Studier likt dessa tre, där 
man prövar olika typer och former av behandlingar och mäter effekter av dessa, kan tänkas belysa en 
viktig teknisk utveckling som sker just nu gällande behandlingar av social ångest via internet. 
 
Utöver regelrätta behandlingar såsom ovan nämnda KBT och IPT förekommer det andra sätt som en 
privatperson kan tänkas använda för att behandla och få stöd och hjälp via internet. Dessa alternativ 
eller komplement till andra sorters behandlingar är också värda att nämna och beskriva och därför 
tillägnas kommande delkapitel till just detta. 

2.4 Andra sätt att behandla, få stöd och hjälp online 
De exempel som används i detta delkapitel har valts ut för att illustrera den vidd och framtidspotential 
som finns på internet för den som söker hjälp för sin sociala ångest. Det bör betonas att detta enbart 
är exempel, ett urval av (förhållandevis) nya forskningsstödda hjälpmedel eller typer av stöd, och att 
de används för att representera alternativ eller komplement till mer traditionella behandlingar, såsom 
KBT med terapeut.  
 
Olika självhjälpsapplikationer för smartphones finns det gott om och ett för föreliggande studie 
intressant exempel är The Challenger App som är en mobilapplikation för personer med socialt 
ångestsyndrom där användaren uppmanas att genomföra olika utmaningar i form av olika 
interaktioner med omgivningen (exponeringar). Applikationen utnyttjar flertalet terapeutiskt 
motiverade funktioner. Man ger användaren feedback i applikationen i form av olika belöningar i och 
med de framsteg som användaren tar för att nå sina eget uppsatta mål (som består av färdigheter man 
vill förbättra). Mycket fokus läggs just vid att användaren ska kunna anpassa sin användning av 
applikationen. Genom att mata in sin nuvarande färdighetsnivå får man anpassade utmaningar 
därefter. Applikationen kan också anpassa utmaningarna efter var användaren befinner sig; om man 
exempelvis är på kontoret tilldelas utmaningar anpassade efter denna typ av miljö. Användaren får 
pushnotiser med information som kan hjälpa personen klara av den rådande utmaningen. Det finns 
också möjlighet att anonymt dela med sig av sina upplevelser med andra användare. Sammantaget är 
applikationen ett intressant exempel på hur man med fördel kan utnyttja modern 
informationsteknologi, i detta fall en smartphones olika funktionaliteter, som ett nytt samtida 
alternativ eller komplement för att behandla social ångest. (Miloff, Marklund & Carlbring, 2015) 
 
Ett annat område som utforskas är hur mindfulness som behandling via internet kan användas för att 
minska ångest. Mindfulness kan definieras som ett tillstånd där man i nuet är medveten om det man 
erfar utan att göra bedömningar. Detta tillstånd kan uppnås genom bland annat meditation (Davis & 
Hayes, 2011). År 2014 genomfördes den första studien av internetförmedlad behandling av ångest 
baserad på mindfulness-meditation. Metoden, även då den var förmedlad via internet och utan 
guidning,  visade sig vara effektiv och påvisade minskad symptom och överlag minskning av ångest, 
depression samt sömnlöshet. I jämförelse med tidigare internetförmedlade KBT-approacher menar 
författarna att mindfulnessalternativet tycks vara lika effektivt och godtagbart (Boettcher et al., 2014). 
Även om denna studie inte specifikt inriktat sig på behandling av socialt ångestsyndrom är det värt att 
lyfta fram som ett exempel på nyare forskning som visar på effektiva behandlingsalternativ via internet 
till de mer etablerade KBT-varianterna. 
 
Virtuella världar online och dess användning för att minska social ångest har också undersökts. I en 
studie från 2013 undersökte man hur den virtuella världen Second Life kunde användas för att 
genomföra terapeutledda behandlingsprogram (baserade på KBT) för patienter med socialt 
ångestsyndrom. I Second Life representeras alla användare som avatarer som i virtuella miljöer kan 
interagera med andra användare (avatarer) med egen röst eller i skrift. Både terapeuter och patienter 
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graderade behandlingsprogrammet som godtagbart och genomförbart och patienterna uppvisade 
signifikant minskad social ångest och depression. Författarna tycks hävda att virtuellt ledda 
behandlingar likt denna har bland annat fördelen att göra behandlingen mer lättillgänglig; 
terapeuterna finns tillgängliga och man slipper logistiska problem (Yuen et al., 2013). Den här studien 
exemplifierar ytterligare ett (innovativt) sätt att utnyttja internets potential för att nå ut med åtgärder 
som kan hjälpa personer med social ångest. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens urvalsmetod, population, val och utformning av enkät, analysmetod 
samt hur etiska aspekter vid datainsamling och redovisning av data har hanterats.  

3.1 Urval och population 
Eftersom målgruppen för studien övergripande är svår att få tag på och det inte finns något register 
över personer diagnosticerade med social ångest har icke-slumpmässiga urval genomförts, mer 
specifikt bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Den eventuella effekten av dessa icke-slumpmässiga 
urval diskuteras kritiskt i kapitlet 5.2 Metoddiskussion. Bekvämlighetsurval har använts för att få tag 
på majoriteten av deltagarna. En enkät har skrivits på svenska (och översatts till engelska) och svaren 
har samlats in digitalt. Respondenterna rekryterades sammanfattningsvis på tre olika sätt; direktlänkar 
på forum och hemsida, vid gruppsamtal samt genom snöbollsurval. De forum som enkäten 
publicerades på var: forum.mind.se, reddit.com/r/socialanxiety, healthunlocked.com (observera att de 
två sistnämnda forumen var engelskspråkiga och att dessa inlägg inte gav någon respons). 
Ångestföreningen i Stockholm (ÅSS) var vänliga nog att på deras startsida angest-stockholm.se delge 
en direktlänk till enkäten, utöver den enkätinbjudan som de också delade ut i pappersform, på plats, 
till deltagare under gruppsamtal. Ett mindre antal av respondenterna kontaktades genom 
snöbollsurval där studieledarens kontakter användes som utgångspunkt. I enkätens inledande 
instruktion ingick även ett meddelande som uppmuntrade den läsande att dela med sig av enkäten 
(direktlänken) om denne hade kontakt med någon som kunde vara lämplig för ifyllande av enkäten. 
 
Enkäten besvarades av 12 personer (N = 12) mellan 27 och 63 år gamla (M = 41.3, SD = 13.5). Alla svar 
är insamlade från den svenska enkäten (d.v.s. inga svar kom från den engelska översättningen). Hälften 
av deltagarna var pensionärer (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionärer) (50%), en tredjedel av 
deltagarna arbetade som anställd (33%), en deltagare var studerande (8%) samt två individer var 
arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitiken (16%). Denna fördelning i sysselsättning hos deltagarna 
illustreras i nedanstående tabell (se Tabell 1). 
 

 
 

Tabell 1. Deltagarnas sysselsättning (En av deltagarna matade in två sysselsättningar (Studerande och 
Arbetssökande), övriga deltagare matade in en sysselsättning). 

3.2 Enkät 
Enkäten (skriven på svenska och översatt till engelska) är skriven i Google Forms och innehåller tio 
öppna frågor rörande olika aspekter av olika behandlingsfunktioner online och internetanvändning i 
allmänhet i koppling till sociala svårigheter. Valet att använda en egenkonstruerad enkät med frågor 
som uppmuntrar till reflektion och diskussion har gjort det möjligt att utforska en mängd olika områden 
relevanta för studiens syfte. Inledningsvis efterfrågades demografisk och annan information som kan 
vara intressant för analysen, mer specifikt; ålder, sysselsättning, självskattning av social ångest samt 
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eventuella andra diagnoser som den utfrågade upplever hör ihop med sin sociala ångest. Enkäten 
(båda översättningar) återfinns i sin helhet bland bilagorna (se Bilaga 1 (svensk) samt Bilaga 2 (engelsk). 
 
Respondenterna gavs obegränsad tid och utrymme (antal ord) för att svara på alla de tio öppna 
frågorna. Frågorna är alla relaterade till syftet bakom studien; ”att lägga en grund för hur 
internettjänster kan utformas på lämpligt sätt för att möjliggöra och underlätta behandling för 
personer med social ångest/fobi”. Det fanns inte något krav på någon form av diagnos (ex. socialt 
ångestsyndrom) för att delta. Istället fick deltagarna subjektivt skatta sin sociala ångest på en 
femgradig skala (se 4.2 Övriga data från enkäten). Dessa ovanstående utformningsbeslut för enkäten 
grundas i att studien antar en kvalitativ explorativ ansats.  

3.3 Dataanalys 
Enkätdata har bearbetats med tematisk analys av de textsvar som erhållits från de tio öppna frågorna. 
Den tematiska analysen är genomförd enligt beskrivningen av processen skriven av Braun och Clarke 
(2006). Analysen är uppdelad i sex faser. Fas 1 går ut på att bekanta sig med insamlat data genom aktiv 
upprepad läsning och förande av anteckningar som kan vara intressant för kommande strukturerad 
kodning. Detta resulterade i en utskrift av alla insamlade svar med tillhörande markeringar och 
spontana tankar och idéer noterade i marginaler.  
 
Under fas 2 identifieras segment som är intressanta i dess mest grundläggande form; de initiala 
koderna i enkätdata markeras och annoteras. Dessa markeringar (i texten) och annoteringar (i 
marginaler) gjordes på pappersutskrift av alla enkätsvar. Kodningen skedde genom systematisk och 
fullständig genomgång av all data, utan hänsyn till någon specifik fråga att besvara eller teori att 
förhålla sig till. Med studiens explorativa ansats vill man hålla analysarbetet datadrivet och öppet för 
att hitta mönster och kanske svar på frågor man från början inte visste behövde besvaras.  I fas 3 
organiserar man dessa initiala koder i så många och breda teman som möjligt (för att i senare faser 
vidare bearbeta dessa teman). Här påbörjas bygget av en hierarki av över- och underteman. De initiala 
koderna organiserades till kandidatteman och resulterade i en handritad tematisk karta som återfinns 
i bilagorna (Bilaga 3. Initial tematisk karta). 
 
I fas 4 bearbetas kandidatteman genom att exempelvis exkludera teman som saknar tillräckligt med 
underlag (data) eller slå samman teman som inte är tillräckligt distinkta. Analysen här sker på två 
nivåer. På den första nivån kontrolleras om de datautdrag som tillhör ett visst tema är 
sammanhängande. Om så inte är fallet behöver temat eventuellt omarbetas, ett nytt tema skapas eller 
datautdragen placeras tillhörande ett annat tema. På den andra nivån avgörs hur väl teman 
representerar data i förhållande till hela datasetet. Om den tematiska karta man tagit fram inte kan 
representera alla koder tillräckligt precist och heltäckande behöver fortsatt bearbetning av koder och 
teman ske. Den här processen upprepades, där nya kartor skissades fram, tills man nått en nivå där 
ytterligare förfining av teman inte upplevdes tillföra något nytt. I en bilaga (Bilaga 4. Slutlig tematisk 
karta) återfinns resultatet av denna fas. Fas 5 går ut på att definiera och namnge de slutliga teman som 
tagits fram. Dessa färdiga namngivna teman och deras definitioner är det slutliga resultatet av den 
tematiska analysen och presenteras i sin helhet i textform (detta är fas 6 i analysen) och redovisas i 
kapitel 4.1 Resultat av tematisk analys.  

3.4 Etiskt hänsynstagande 
I enkätens inledande information har det tydligt förmedlats att all data  kommer att anonymiseras och 
enbart användas inom föreliggande studie. Alla som skickat in enkäten har godkänt de förutsättningar 
som beskrivs i enkätens inledande stycke (se Bilaga 1. Enkät (svenska)). De respondenter som refereras 
och citeras till i resultatet har benämnts som Respondent X, där X är den siffra som motsvarar den 
ordning de först förekommer i resultatkapitlet.  
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4. Resultat & analys 
Syftet bakom denna kvalitativa studie är att lägga en grund för hur internettjänster kan utformas på 
lämpligt sätt för att möjliggöra och underlätta behandling för personer med social ångest/fobi. För att 
få fram en bild av behov, erfarenheter och åsikter kring behandling av social ångest i koppling till 
internetanvändning har 12 skriftliga enkätsvar bearbetats genom tematisk analys. 

4.1 Resultat av tematisk analys 
I den tematiska analysen uppkom fyra huvudsakliga teman Vårdbakgrund och nöjdhet, 
Internetförmedlad behandling som alternativ, Erfarenheter av internetanvändning med fokus på 
sociala aspekter samt Lämpliga funktioner för behandling på internet.  De tre förstnämnda temana är 
på olika sätt relevanta för och influerar innehållet i det fjärde och sista (och för studiens syfte kanske 
det viktigaste) temat. 
 
Vårdbakgrund och nöjdhet (tema) 
Från data kan man tydligt se att det inte finns en enkelt utstakad väg för den som tagit beslutet att 
behandla sin sociala ångest. Deltagarna har en stor spridning prövade behandlingar och hur effektiv de 
olika behandlingarna har varit är också tydligt varierad. Kort sagt tycks det finnas utrymme för 
förbättringar inom vården av personer med social ångest. Detta tema kan också hävdas belysa att det 
finns ett behov av att individanpassa behandlingar och att det är svårt, om inte omöjligt, att skapa en 
enkel behandlingsmall där drabbade kan sorteras in i olika fack. 
 
Många alternativ tillgängliga (kategori) 
Denna kategori visar att valmöjligheterna för hur man ska ta sig an behandling av social ångest är 
många och varierade. Deltagarna har, i olika omfattning och kombinationer, prövat: medicinsk 
behandling, psykodynamisk behandling, psykosomatisk behandling, samtal med psykolog/kurator, 
psykosyntes, kognitiv beteendeterapi eller ingen behandling. Ett stort antal tillvägagångsätt för vård 
kan ses som en fördel då man troligtvis har en större chans att hitta en behandlingsmetod som är 
effektiv för en viss individ, men samtidigt kan det innebära att det är svårt att veta för individen vilken 
väg som är bäst att ta. Alla har sin egen unika ”vårdhistoria” att dela med sig av. Respondent 1 delger 
sin: 
 

”Långvarig upprepad psykodynamisk psykoterapi, i kombination med kognitiv beteendeterapi 
med exponering, har fungerat bäst.”  

(Som svar till Fråga 1 i enkäten, om prövad behandlingsmetod och dess effektivitet) 
 
Ovanstående utdrag kan hävdas visa den invecklade resa som det kan innebära att hitta rätt behandling 
för en viss individ. Det har förmodligen tagit mycket tid och stora ansträngningar för att, inledningsvis 
komma i kontakt med, sedan förstå och slutligen komma fram till att just denna typ av och kombination 
av behandlingsmetoder är den mest effektiva för just denna individ. Variationen i vårdbakgrunderna, 
att ett flertal respondenter överhuvudtaget inte påbörjat behandling och en hel del uttryckt missnöje 
med prövad vård (sistnämnda beskrivs fortsatt under nedanstående kategori) tyder även det på att det 
är svårt att hitta rätt hjälp. 
 
Varierade resultat och nöjdhet (kategori) 
Många av de som återger sin ”vårdhistoria” uttrycker på ett eller annat sätt hur vissa 
behandlingsmetoder har varit ineffektiva och i vissa fall hur andra alternativ har varit mer effektiva än 
andra. Överlag återspeglar svaren att de flesta som sökt hjälp inte har blivit hjälpta alls eller i iallafall 
inte i den mån de förväntade sig. Olika individer har olika erfarenheter av olika metoder. För att se 
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resultat som man är nöjd med tycks det nästan ofrånkomligt att behöva pröva sig fram bland 
behandlingar för att således själv erfara vad som har god effekt eller inte. Exempelvis har många av 
respondenterna prövat kognitiv beteendeterapi och många uttrycker i sin tur hur denna hjälp har varit 
otillräcklig, däribland Respondent 2 som skriver så här: 
 

”KBT. Tyckte ej att det hjälpte på grund av att jag har så många typer av ångest och skulle nog 
egentligen behövt samtalsterapi för att reda ut tankar och trauman innan jag påbörjade KBT-

behandling.”  
(Som svar till Fråga 1 i enkäten, om prövad behandlingsmetod och dess effektivitet) 

 
Erfarenheter av behandlingar som Respondent 2 ovan skriver om visar hur svårt det kan vara att 
inledningsvis veta vilken typ av behandling som kommer ge positiv effekt. Det tycks i många fall som 
om det är svårt att i ett tidigt skede matcha individuella problemområden, behov och således också 
en behandlingsform som ger gott resultat. Som person med social ångest får du i dagsläget vara 
beredd på att lägga ner tid och möda för att hitta rätt behandling för just dig, iallafall att döma enligt 
många av de vårdhistorier som respondenterna för denna studie delat med sig av. 
 
Internetförmedlad behandling som alternativ (tema) 
Ett viktigt fokus för studien var att ta reda på vilka eventuella erfarenheter av internetförmedlad 
behandling som respondenterna har sedan tidigare samt vilka åsikter och tankar de har kring 
internetförmedlad hjälp i allmänhet och i kontrast till den hjälp de eventuellt redan har fått (offline). 
Sammantaget var det endast ett fåtal av deltagarna som hade någon erfarenhet av internetförmedlad 
behandling, däribland omnämndes chatt med jour och en privatutvecklad lösning kallad ”Social 
Dynamics”. Denna mycket begränsade totala erfarenhet bland respondenterna kan i sig ses som ett 
relevant resultat och därför blev också deltagarnas åsikter och tankar kring internetförmedlad hjälp 
desto mer intressanta. Därav uppstod nedanstående kategorier, där respondenterna på olika sätt 
belyste för- och nackdelar med behandling av social ångest på internet.  
 
Fördelar – mindre motstånd och smidigare (kategori) 
Många av respondenterna antyder att söka och ta kontakt ofta är lättare att göra online (jämfört med 
offline). För somliga tar det emot mindre att skriva (i någon typ av chatt) om tankar och känslor än att 
prata om dem. En del berör också hur viktig vårdkontakten i sig är och hur internet bör möjliggöra 
lättare och mer frekvent kontakt med vården (även om så inte alltid är fallet). Andra påpekar hur 
internet skulle kunna användas som en förlängning eller rentutav ersättning av redan existerande 
behandlingar, såsom kognitiv beteendeterapi. Respondent 2 skriver: 
 

”KBT. Eftersom jag fick så många hemuppgifter att jag lika gärna hade kunnat få samma hjälp 
hemma via internet. När jag träffade psykologen var det ju i princip bara ett redovisande av hur 

jag hade arbetat med mina hemuppgifter och hur det kändes et cetera.”  
(Som svar till Fråga 2 i enkäten, om hur internetförmedlad behandling kan underlätta) 

 
Ur citatet ovan kan man tänka sig att vissa individer skulle föredra att sköta mer praktiska, 
övningsbaserade moment av behandlingar via internet. En annan respondent uttrycker i samklang 
med ovanstående hur detta också skulle kunna leda till snabbare skattningar (av övningsresultaten) 
och att man slipper en lång väntan till möte med terapeut.  
 
Nackdelar – ingen exponering och svårtillgängligt (kategori) 
Ett viktigt intryck från respondenterna överlag kring detta tema är att internetförmedlad behandling 
inte tycks ses som en ersättare till den ”vanliga vården” utan mer som ett komplement, där vissa delar 
(likt tidigare nämnda övningar och respons till dessa) eventuellt kan effektiviseras genom att göras via 
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nätet. Återkommande bland respondenterna är insikten om hur viktigt det är att faktiskt möta sina 
problem; att genom exponering erfara det man har ångest inför, att genom det tränas och genom det 
på sikt må bättre. En tolkning är att många tänker att denna sociala exponering går förlorad om en 
behandling delvis eller helt genomförs via internet. En annan viktig poäng som lyfts fram är att det idag 
i allmänhet är svårt att hitta bra sätt att behandla social ångest på internet. Som nämnt tidigare har få 
av respondenterna någon erfarenhet av internetförmedlad behandling och det är kanske inte helt 
osannolikt att en del av dem gjort försök likt Respondent 3, som skriver: 
 

”Har sökt info om det på nätet men inte fått någon nämnvärd hjälp.”  
(Som svar till Fråga 3 i enkäten, om erfarenhet av internetförmedlad behandling) 

 
Detta citat belyser en kärnproblematik med behandling av social ångest via internet – det tycks vara 
så att den inte går att hitta eller på annat sätt är svårtillgänglig även för den som gör sig 
ansträngningen att aktivt söka efter den. En annan tanke är att den typ av hjälp som man faktiskt 
förväntar sig hitta på internet, inte ens existerar.  
 
Erfarenheter av internetanvändning med fokus på sociala aspekter (tema) 
Detta tredje tema syftar till, som namnet antyder, att på olika sätt illustrera respondenternas olika 
erfarenheter, behov av och känslor kring internetanvändning med fokus på sociala aspekter. Genom 
att låta respondenterna diskutera kring internetvanor, socialt samspel och kontakter online kan man 
lyfta fram vad som sammanfattningsvis upplevs som positivt med deras internetbruk (den första 
kategorin) respektive negativt (den andra kategorin). Denna generella internetanvändarbild som 
framgår nedan kan förhoppningsvis användas för att motivera olika beslut för hur ”lämplig” 
funktionalitet för behandling av social ångest kan utformas. Besluten utgår då från dessa mer 
grundläggande faktorer för vad som utgör en positiv respektive en negativ användarupplevelse online 
(för någon med social ångest). Ett övergripande exempel på något positivt är hur internet kan 
möjliggöra lättare kontakt med andra. Ett övergripande exempel på något negativt är hur internet kan 
medföra nya sociala krav och stress. Mer om dessa exempel och annat under nedanstående kategorier. 
De svar till enkätfrågorna som berör detta tema pekar sammanfattningsvis på flera saker gällande 
internetaktivitet som inte bör tas för givet; att alla respondenter använder internet, att många av 
respondenterna är på olika sätt sociala över internet och att många i sin tur har mer eller mindre behov 
av att vara sociala över internet.  
 
Positiva – lätt till kontakt och intresse/behov kan och får styra (kategori) 
En stor del av respondenterna använder sig av internet för att i skriftlig form kommunicera med andra. 
Till sådan skriftlig kommunikation räknas här sms, meddelanden via sociala medier, mejl, 
kommenterande (till inlägg och dylikt) samt chatt i många former och för många syften. Några av de 
fördelar med skriftlig kommunikation som de deltagande skriver om är hur man tillåts ha god kontroll 
över sin kommunikation (man ges tid att formulera sig), man behöver inte oroa sig över kroppsliga 
symptom eller hur man ser ut, det inger en trygghetskänsla och man kan vara anonym om man så vill. 
Det är också många som på olika sätt uttrycker hur internet skapar kontakt mellan människor och 
människors intressen som utan internet skulle vara svårfunna eller omöjliga att hitta. Många påvisar 
att man på olika sätt engagerar sig socialt online givet att man har ett (eller flera) gemensamt intresse 
eller andra gemensamma beröringspunkter (hit hör familj, men också sådana man aldrig träffar i 
verkligheten). Respondent 4 skriver: 
 

”Är det folk jag spelar ett spel med, så är det oftast lättare att föra ett socialt samspel med 
denne, då vi har gemensamma nämnare.”  

(Som svar till Fråga 8 i enkäten, om hur social kontakt via internet kan underlätta) 
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På samma sätt som många av respondenterna kommunicerar med närmare familj via internet, där 
den gemensamma nämnaren i mångt och mycket är själva ”familjebandet”. kan man enligt citatet 
ovan som ett tydligt exempel se hur internet bygger broar med gemensamma nämnare som 
fundament för kommunikation, även mellan ”främlingar”. Många respondenter poängterar också 
hur viktig deras (internet-)kontakt med olika grupper bestående av personer med liknande 
problematik/diagnos(er) är för dem. Alltså kan även den egna diagnosen, i enhetlighet med 
föregående exempel, fungera som en viktig gemensam nämnare. 
 
Negativa – sociala krav och sociala jämförelser (kategori) 
Det är också viktigt att betona att somliga respondenter är mer tveksamt eller negativt inställda till 
internetanvändning i socialt syfte. En del menar att ett större kontaktnät över internet enbart skulle 
innebära en större social stress och mer oro. I koppling till detta lyfter Respondent 5 fram de 
självupplevda negativa känslor som kan uppstå vid användning av sociala medier (specifikt Facebook): 
 

”Troligen till en början. Samtidigt tar FB alltför mycket tid och stressar och ger också upphov till 
känslor som avundsjuka, ensamhet och mindervärdeskänslor. Så jag tror jag skulle må bättre 

utan det.”  
(Som svar till Fråga 5 i enkäten, om saknat socialt samspel utan tillgång till internet) 

 
Utdraget kan tänkas visa en relevant kluvenhet som somliga kan ha inför användning av sociala medier 
– samtidigt som vi tack vare sociala medier på många sätt lättare kan ha kontakt med andra, kan det 
leda till socialt förknippade jämförelser och negativa känslor som följer i och med detta. En annan 
individ styrker föregående tanke om hur digital kontakt kan vara krävande och påfrestande då vi idag 
de facto är ”ständigt kontaktbara” och mer eller mindre förväntas vara det av andra i vår omgivning. 
Viktigt att poängtera under denna kategori är att det finns individer som har social ångestproblematik 
som grundar sig specifikt i interaktion med andra online och som i vissa fall istället föredrar och tycker 
att det är lättare att interagera med människor ansikte mot ansikte. 
 
Lämpliga funktioner för behandling på internet (tema) 
Med denna studie vill man närma sig svaret till frågan som detta sista tema försöker besvara – vad är 
lämplig funktionalitet för behandling (av social ångest) på internet? Förutom alla de ovanstående 
teman och kategorier som bidrar till svaret på denna fråga tillkommer också de önskningar om 
internetförmedlad behandling som respondenterna själva fått uttrycka samt hur de ställer sig till en 
behandlingsidé som inbegriper samtalsgrupper online. De tre kategorier som beskrivs nedan har i olika 
omfattning men genomgående och ofta enhälligt uttryckts i en stor del av respondenternas enkätsvar. 
Funktioner via internet som kan; förbättra vårdkontakten (se Vårdkontakt (kategori)), möjliggöra chatt 
och samtal (se Chatt och samtal (kategori)) samt funktioner som möjliggör anpassningar av en individs 
behandling (se Behandling efter egna behov och mål (kategori)) tycks vara eftersökta och relevanta för 
personer med social ångest. Dessa kategorier bör kunna ses som grundläggande ledning för 
framtagande av lämplig funktionalitet för att på olika sätt behandla social ångest på internet. Mer om 
potentiell tillämpning av hela resultatet  diskuteras i nästkommande kapitel (5. Diskussion). 
 
Vårdkontakt (kategori) 
Med grund i flera av ovanstående temans kategorier kan man se stora fördelar med att ha kontakt med 
andra över internet. Centralt är att det upplevs lättare och smidigare att ta kontakt via internet. 
Återkommande i svaren är hur högt många värderar sin kontakt med vården och också att de gärna 
skulle se att denna typ av kontakt var mer lättåtkomlig (via internet). Anledningarna i sig till ökad 
vårdkontakt är många och varierande bland respondenterna; exempelvis vill somliga ha vårdkontakt 
för att komplettera sin pågående behandling genom chatt med terapeut medan andra ser ökad 
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vårdkontakt i sig som ett medel för att minska sin egen isolering. Respondent 6 uttrycker sig så här om 
vårdkontakt via internet (med mera): 
 

”Kontakt med all vård, läkare, psykolog, psykiatriker. Behandling, samtal i olika former, stöd i 
chattverksamhet, möjlighet att skicka mail. Jag vill kunna skriva till alla jag behöver hjälp 

ifrån.”  
(Som svar till Fråga 10 i enkäten, om önskade behandlingsfunktioner via internet) 

 
Som tidigare framgått under andra teman är möjlighet att kommunicera genom att skriva något 
som eftertraktas bland många av respondenterna, vilket även illustreras med ovanstående citat. En 
del ser telefonsamtal som en jobbig barriär att ta sig förbi och att i direktkontakt kunna skriva till 
och få svar från sina vårdkontakter skulle på flera sätt kunna effektivisera vården, i alla fall om man 
får tro respondenterna själva. Att kunna skriftligt direkt konversera med sina vårdkontakter kan 
vara ett lämpligt sätt att effektivisera sin behandling för personen med social ångest. 
 
Chatt och samtal (kategori) 
Förutom att vara i direktkontakt med vården är det många som också ser olika former av chatt och 
samtal över internet som viktiga potentialer på nätet som bör utnyttjas. Många av respondenterna 
lyfter fram betydelsen av det stöd och den gemenskap som de själva har funnit genom existerande 
chatter och grupper på nätet. Man vill kunna ha kontakt inte bara med vården utan också med 
likasinnade och personer i liknande situationer (alltså; med gemensam nämnare, som beskrivits 
tidigare) för att kunna utbyta erfarenheter och dela tips och råd med varandra. Andra uttrycker en 
önskan om att kunna genomföra terapi- och gruppsamtal via internet. Den behandlingsidé som 
presenterades i enkäten som inbegrep gruppsamtal med enbart mikrofon fick dock en blandad 
respons. En del mer tveksamma eller negativa till idén uttryckte att det skulle kunna vara obehagligt 
eller rent praktiskt onödigt omständligt att genomföra sådana samtal via internet. De som är mer 
positivt inställda tycks hävda att sådana samtal skulle kunna vara bra verktyg för att utvecklas och på 
sikt ta kontroll över sin sociala ångest. Sammantaget vill man med denna kategori belysa den överlag 
positiva inställning som finns till olika chattformer och samtal över internet. Att på olika sätt 
inkorporera chatt som en del av sin egen och vårdens behandlingar av social ångest kan vara ett 
lämpligt sätt att etablera kommunikation för personen med social ångest. 
 
Behandling efter egna behov och mål (kategori) 
Som beskrevs under det inledande temat framgår det bland respondenterna att alla har sin egen unika 
vårdhistoria och en behandlings effekt kan vara tydligt olika från individ till individ. Det finns många 
olika bakgrunder, behov och även målen med en behandling kan skifta. Vilken typ av problematik man 
vill bemöta och var man befinner sig i sin egen vårdhistoria och eventuell behandling tycks starkt 
påverka vilken typ av hjälp som efterfrågas. Vissa vill och kan mer direkt bemöta sin ångest i samtal 
med andra i liknande situation över internet, andra vill ”förlänga” sin redan existerande kontakt med 
terapeuten via onlinechatt och andra kanske befinner sig i en situation där man än mer försiktigt måste 
närma sig sina problem. Respondent 7 uttrycker något som eventuellt skulle kunna motsvara 
sistnämnda situation där man efterfrågar ett ”försiktigt närmande av ångesten”: 
 

”En med inte för stor press, utan behandling i små steg för oss med svår social fobi. Jag vågar 
inte gå ut ensam alls, men blir det för mycket press så blir det ännu värre. Få lite extra pepp när 

det går bra. ”  
(Som svar till Fråga 10 i enkäten, om önskade behandlingsfunktioner via internet) 

 
En tanke bakom valet av ovanstående utdrag är att understryka att graden av social fobi, 
individuella behov och målbild påverkar vad en individ vill ha för typ av vård och hjälp. Denna 
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respondent skulle exempelvis i sin situation troligtvis inte vara behjälpt av en tjänst som erbjuder 
gruppsamtal. Istället tycks små steg och motivation vara viktiga nyckelbegrepp för behandling för 
just denna individ. Därav verkar det sammanfattningsvis som; att i högre grad anpassa behandling 
och hjälp via internet baserat på en individs unika behov och mål kan vara ett lämpligt sätt att lättare 
och mer effektivt hitta rätt väg bland behandlingar för personen med social ångest (som det 
inledande temat antyder inte är helt okomplicerat idag). 

4.2 Övriga data från enkäten 
Alla 12 deltagare hade någon form av diagnos som respektive deltagare upplevde som relaterad till sin 
sociala ångest. Dessa diagnoser omfattande bland annat: olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism),  olika depression- och 
ångestrelaterade diagnoser (generaliserat ångestsyndrom, depression, panikångest) och andra 
psykiskt relaterade sjukdomar (anorexi, bipolär sjukdom). Nedanstående tabell illustrerar deltagarnas 
subjektiva självskattning av deras sociala ångest (se Tabell 2). På den femgradiga likertskalan (från 1 
(”Jag har så gott som ingen social ångest”) till 5 (”Jag har mycket stark social ångest”)) erhölls 
medelvärdet till 3,25. 
  

 

 
 
Tabell 2. Deltagarnas subjektiva självskattning av sin sociala ångest där den femgradiga likertskalan sträckte sig 

från 1 (”Jag har så gott som ingen social ångest”) till 5 (”Jag har mycket stark social ångest”). 
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5. Diskussion 
Syftet för denna studie är att ”lägga en grund för hur internettjänster kan utformas på lämpligt sätt för 
att möjliggöra och underlätta behandling för personer med social ångest/fobi”. Utöver att kritiskt 
reflektera över föreliggande studies metod är målet med detta diskussionskapitel att framföra idéer 
kring och tolkningar av studiens resultat och presenterad teori för att närma sig hur denna grund skulle 
kunna börja läggas samt hur framtida forskning kan bygga vidare utifrån denna grund. 

5.1 Resultatdiskussion 
Som resultatet och teorin också styrker är samsjukligheten hos personer med social ångest vanligt 
förekommande. Det var tydligt i respondenternas svar att de hade mycket olika erfarenhet och 
upplevelser av vård och också att deras typ av och nivå av social problematik skiljde sig åt (vilket också 
reflekteras i deras subjektiva självskattning av social ångest, se Tabell 2 på föregående sida). Det var 
en ögonöppnande insikt att trots att kärnproblematiken hos alla respondenter är densamma (d.v.s. av 
social karaktär) så är i mångt och mycket deras vårdhistoria, behov av hjälp och problemsituation 
tydligt varierade och på många sätt olika. Därför känns det också viktigt att som en del av denna studie 
poängtera att det kan finnas stora fördelar med att ha möjlighet till individanpassade behandlingar. 
Delar av den presenterade teorin, däribland justerande av utmaningsnivå i The Challenger App samt 
individanpassad tillskrivning av KBT-moduler visar att internet som plattform är ett utmärkt verktyg för 
att kunna göra sådana anpassningar (mer) möjliga och rimliga. Det fjärde temat visar att det också finns 
en efterfrågan för sådana individanpassningar. Individanpassad vård kan också vara en del av lösningen 
till den svårighet att hitta rätt vård som många uttryckt i denna studie. Den som har störst insikt om 
sina egna problem är högst troligt den drabbade själv och därför finns det kanske en fördel att denne 
i högre grad engageras i valet av och utformandet av sin egen behandling, eventuellt i samråd med 
terapeut vid behov. KBT-behandlingar återges upprepat i litteraturen som den mest effektiva 
evidensbaserade behandlingen för socialt ångestsyndrom, men det behöver inte nödvändigtvis betyda 
att en viss specifik mallbaserad form av KBT är bäst för alla individer. Internet och digitala verktyg skulle 
(i teorin) kunna erbjuda anpassade KBT-behandlingar där patienten själv kan; genomföra och mata in 
testresultat, välja kort- och långsiktiga mål, redogöra för behov, lämplig tidsplan, olika symptom och 
olika graderade problemområden och därefter få tillbaka den bäst lämpade behandlingen utifrån alla 
dessa faktorer. I bästa fall hjälps individen att må bättre och i värsta fall har patienten genomgått den 
mest välanpassade variant av KBT-behandling som finns tillgänglig utifrån de individuella 
förutsättningar som användaren själv delgett.  
 
Ett grundläggande problem hos internetförmedlade behandlingar av social ångest (trots att många 
bevisats vara effektiva) tycks vara att de helt enkelt inte används i någon större utsträckning, i alla fall 
om man får tro respondenternas nästintill icke-existerande erfarenhet av sådana och den ibland 
negativa inställningen de tycks ha till den typen av behandlingar. Studien har visat att en del personer 
med sociala problem anser att det både finns styrkor hos internet som medium för att kommunicera 
med andra och att det kan finnas fördelar med att bedriva delar av vården online. Trots detta verkar 
det alltså som att man knappt sett en internetförmedlad behandling som ett realistiskt och rimligt 
alternativ till övriga vårdalternativ. Här kan man fundera om sjukvården har en viss tröghet i att införa 
internetförmedlade behandlingar överlag. Kanske forskningsunderlaget anses vara otillräckligt eller så 
kanske det tillkommer sekretessrelaterade aspekter som är svåra eller omöjliga att idag hantera. Detta 
är spekulationer, men oavsett bakomliggande orsaker tycks det finnas en uppdämd potential att i 
framtiden utnyttja. En väletablerad och erkänd startpunkt, en slags ”vårdhub”, för den som söker 
internetförmedlad hjälp som backas upp av (och hänvisas till av) sjukvården verkar saknas idag och kan 
upplevas som ett viktigt utvecklingsområde för framtiden. Av respondenternas svar kan man utläsa att 
det finns en vana vid och ofta trygghetskänsla i att kommunicera i skrift via exempelvis sociala medier, 
sms och dylikt. Man efterfrågar också att via internet kunna kommunicera med sina vårdkontakter. 
Många ställer sig också positiva till att chatta eller samtala med andra via internet, man vill kunna dela 
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med sig, få respons och höra om andras erfarenheter. Ett intressant scenario skulle vara att samla alla 
dessa funktioner på ett och samma ställe. Ett slags socialt medium, men med den stora skillnaden mot 
traditionella sociala medier att det är begränsat till och fokuserat på allt relaterat till en persons 
mående och hälsa och givetvis anonymiserat (här måste sekretessfrågan beaktas). En plattform för att 
hitta vård och behandlingar, för att hålla kontakten med vården och för att kommunicera med andra 
om sina egna eller andras problem och sjukdomar. Detta skulle på ett och samma ställe integrera 
många av de funktioner som många av respondenterna tycks efterfråga. På en mer grundläggande nivå 
och som ett första steg till byggandet av en sådan plattform skulle förbättrad digital vårdkontakt kunna 
införas. Detta verkar många av respondenterna efterfråga – en möjlighet till smidig (ofta skriftlig) 
digital kontakt med vården. Skapande av en säker digital vårdkontakt kan upplevas som ett naturligt 
steg i en succesiv digitalisering av vården och  många med social ångest tycks välkomna en sådan 
funktion. 
 
Innovativa, forskningsgrundade applikationer och program som utnyttjar teknikens potential och 
fördelar likt The Challenger App som ett behandlingsstöd i fickan eller Second Life som en plats i 
hemmet för ”virtuell KBT” behöver i högre grad nå ut till de som behöver den hjälp de kan erbjuda. De 
är exempel på digital hjälp som är möjlig (och rimligt genomförbar) och som kan tänkas vara sådan typ 
av stöd som många av respondenterna hade kunnat dra nytta av. Hur man mer effektivt kan synliggöra 
och upplysa om sådana digitala behandlingsalternativs effektivitet och fördelar är ett område värt att 
utforska mer. Man kan se att olika tekniska lösningar de facto kan direkt hjälpa den behövande och 
samtidigt frigöra resurser från sjukvården. Det tycks finnas en villighet att pröva nya digitala moderna 
vårdalternativ bland respondenterna. Lösningar finns och behov av lösningarna finns alltså och detta 
går hand-i-hand. Men för att lösningarna ska upptäckas måste de också presenteras och 
rekommenderas. 

5.2 Metoddiskussion 
Den här studien har varit av kvalitativ explorativ karaktär. Genom att övergripande låta personer med 
”svårigheter i sociala situationer” svara på enkäten (istället för att specifikt basera urvalet på ex. 
personer med diagnosen socialt ångestsyndrom), använda breda öppna frågor och tematiskt analysera 
svaren har förhoppningen varit att uppfylla studiens brett formulerade syfte (att ”lägga en grund för 
hur internettjänster kan utformas på lämpligt sätt för att möjliggöra och underlätta behandling för 
personer med social ångest/fobi”). Resultaten är således svåra att generalisera till viss diagnos eller en 
viss grupp individer med en viss typ av problematik. Istället bör resultaten ses som en grund för vidare 
studier; en eller flera indikationer på områden som kan vara värda att fortsatt kvalitativt eller 
kvantitativt studera (mer om hur studiens resultat kan användas under det avslutande delkapitlet 5.3 
Slutsatser och framtida forskning). 
 
Urvalet var inte randomiserat och resultatet kan ha haft en viss påverkan av var respondenterna 
hittades. Många av respondenterna kommer troligen från olika internetforum (som kan ha olika 
målgrupper och typiska användare). En naturlig följd av att någon redan använder digitala tjänster likt 
internetforum för sina problem kan (eventuellt) vara att man är positivt inställd och bekväm med att 
använda internet för att på olika sätt hitta lösningar till sina problem. Att genomföra en liknande studie 
men med randomiserat urval och genom en källa som inte är internetbaserad skulle ge studien högre 
reliabilitet. 
 
Frågornas utformning är som tidigare nämnts öppet ställda och täcker många områden rörande behov, 
erfarenheter och åsikter kring behandling av social ångest i koppling till internetanvändning. Detta gav 
också en bred bild av respondenterna, vilket gav en stor mängd intressant information för den 
tematiska analysen. Syftet med studien skulle kanske ha dragit nytta av att avsmalnas mer, då mer 
specifika frågor inom ett mindre område hade kunnat ge ett resultat som i högre grad kunde 
konkretiseras, som exempelvis en viss typ av (digital) lösning för en viss typ av problem. Kanske hade 
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en studie i samma problemlösningsanda men med en smalare syftesformulering där potentiella 
användare och/eller vårdpersonal intervjuas gett upphov till ett mer handfast och praktiskt tillämpbart 
resultat. 
 
Två av rubrikerna i enkäten, som innehöll ordet ”självhjälp”, var något missvisande och inte helt 
representativa för enkätens innehåll. Enkätens frågor och därav resultat är inte centrerat kring specifikt 
självhjälp, även om detta är en viktig del av studien. Istället ställs frågor som berör vård och behandling 
som kan genomföras både offline och online samt med och utan professionellt stöd. Eftersom 
frågornas innehåll och analysen av svaren inte direkt berörs av enkätens rubriksättning är det dock 
högst troligt att resultatet inte påverkats av detta. 

5.3 Slutsatser och framtida forskning 
Syftet bakom denna studie var att lägga en grund för hur internettjänster kan utformas på lämpligt sätt 
för att möjliggöra och underlätta behandling för personer med social ångest/fobi. För att lägga denna 
grund har följande frågeställningar försökt besvarats; vilka tjänster och funktioner på internet för 
behandling av social ångest är behövda och efterfrågade och vilka problem och frågeställningar 
behöver i sin tur lösas och besvaras för att dessa tjänster och funktioner ska göras tillgängliga? Genom 
tematisk analys av enkätsvar från personer med sociala svårigheter har teman framgått som har 
tydliggjort vilka tjänster och funktioner som är behövda och efterfrågade och problem och 
frågeställningar har i sin tur kunnat lyftas fram. Således kan studiens syfte hävdas vara uppfyllt och 
förhoppningen är att studien synliggjort områden som för framtiden kan vara viktiga att vidare utforska 
för att ta fram lämplig funktionalitet hos internettjänster för behandling av social ångest. 
 
I resultatdiskussionen framgår tre spår för framtida forskning och utredningar som kan vara intressanta 
utifrån studiens resultat; att pröva olika varianter och mäta effekt av individanpassad vård förmedlad 
via internet, att utreda hur man kan skapa förbättrad (säker) digital vårdkontakt samt att utreda hur 
innovativa effektiva behandlingslösningar bättre kan nå ut till personen som efterfrågar den.  
 
Studien har visat att individanpassningar av behandling är efterfrågad. Mer forskning om vad sådan 
individanpassning kan innebära och vad anpassningarna ger för eventuella effekter av behandlingen 
kan stärka, öppna upp för och stimulera till användande av nya digitala behandlingsalternativ.  
 
Studien har visat att digital (ofta skriftlig) kommunikation har fördelar för somliga med social ångest 
och att många av dessa efterfrågar digital kontakt med vården. Det finns utrymme för att utveckla och 
förbättra möjligheterna till digital kontakt med vården.  
 
Studien har visat att det bland personer med social ångest finns en positiv inställning till olika 
behandlingslösningar på internet. En undersökning som skulle kunna vara av intresse är att ta reda på 
hur personer med social ångest kommer i kontakt med olika behandlingsalternativ. En sådan 
undersökning skulle kunna ge svar på hur man bättre kan synliggöra lämpliga behandlingsalternativ, 
däribland fler innovativa tekniska lösningar likt behandlingsapplikationer för smartphones. 
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Bilaga 2. Enkät (engelska)  
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Bilaga 3. Initial tematisk karta (tre delar) 
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Bilaga 4. Slutlig tematisk karta 

 


