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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma koskee virtuaalitilan erityispiirteitä sekä sitä millä tavalla Internetmaailman virtuaalisuus vaikuttaa sellaisiin ilmiöihin kuten ryhmän
muodostus ja asiantuntijuus. Internetiä alueena ovat tutkineet mm.Bakardjieva (2003), Turkle (1995), Wallace (1999) sekä Mitra (2001).
Tutkielman kohteena ovat web-foorumit, tarkemmin sanottuna vertaistukiryhmät.
Tiedonhaun lisäksi Internetiä käytetään yhä enemmän myös kommunikaatioareenana. Voisi ajatella, että tietokonevälitteinen kommunikaatio on
vain yksi uusi etäkommunikaation muoto, puhelimen ja kirjeenvaihdon lisäksi. Internet mahdollistaa kuitenkin myös hyvin suurenkin joukon
yhteisen etäkommunikaation. Konventionaalisessa muodossaan tämä on vaatinut kasvokkaista kohtaamista.
Esimerkkinä tästä ovat virtuaaliset vertaistukiryhmät. Virtuaalisissa vertaistukiryhmissä emotionaalisen tuen ohella tiedonjaolla on keskeinen
rooli. Näin siis Internet on edesauttanut informaation vaihtoa ja tukiryhmän luomista mahdollistaen osallistumisen ja kommunikoinnin ilman
fyysisiä rajoitteita.
Virtuaalisuuden erityispiirteistä keskeisiksi tarkastelussa nousevat anonymiteetti sekä Internetin paradoksaalinen luonne sekä julkisena että
yksityisenä tilana. Metodina on käytetty laadullista sisällönanalyysiä.
Tutkielman kohteena on kolme pro-anoreksia -ryhmää. Toisin kuin vertaistuki tai "self help" konventionaalisesti käsitetään, Internetissä
esiintyvien pro-anoreksia -vertaistukiryhmien teemana on jakaa tukea ja informaatiota sairauden ylläpitämiseen, ei siitä parantumiseen. Näiden
ryhmien tarkastelussa tulee näkyväksi, että virtuaalisuuden erityispiirteiden edesauttamana vertaistuki voi virtuaalisena tarkoittaa aivan muuta
kuin se yleensä käsitetään. Virtuaalitila ja sen anonymiteetti mahdollistavat kaikenlaisten, yleisesti paheksuttujen ja laittomienkin teemojen
ympärille kokoontuvat ryhmät.
Vertaistukiryhmän käsite on virtuaalisena kyseenalainen myös virtuaalisen ryhmänmuodostuksen ja sen erityispiirteiden myötä. Ryhmän
jäsenien todellisesta identiteetistä tai todellisesta määrästä ei voi olla varmuutta. Virtuaalisuuden olemus samaan aikaan sekä yksityisenä, että
julkisena tilana mahdollistaa "katselija-jäsenen" osanoton ryhmään. Ryhmää on lähes mahdotonta rajata.
Ryhmien tarkastelussa tulee myös näkyväksi, mitä virtuaalinen maallikkoasiantuntijuus tai vasta-asiantuntijuus voi tarkoittaa. Se ei pysyttäydy
ainoastaan konventionaalisen hallitsevan ja vaihtoehtoisen asiantuntijuuden puitteissa vaan voi olla täysin vastakkaista näille. Sairauden hoidosta
voi olla monia näkemyksiä, mutta tässä sairauden ylläpitämisestä tuleekin asiantuntijuutta, jolle ei haastavia näkökulmia löydy.
Edellä mainittujen kysymysten pohtiminen nivoutuu laajempaan keskusteluun Internetin hyödyistä ja haitoista pyrkien hahmottamaan
nimenomaan Internetille ainutlaatuisia, virtuaalisuuden aikaansaamia vaikutuksia.
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