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1. Sammanfattning 
På den första av frågeställningarna om Svamp-klapp har påverkat kunskapen och intresset 
om svamp syns en tydlig ökning av ett flertal av de medlemmar som svarat på enkäten både 
vad det gäller kunskap och intresse. Det är också intressant att notera att det redan innan 
funnits en kärna av medlemmar som redan innan hade ett stort intresse och en hög kunskap.  
 
Den andra frågeställningen om gruppens respekt för svamps olika risker och vad som äts 
samt eventuella förgiftningar kan inte besvaras med säkerhet då de allra flesta framhåller 
vikten av att vara säker på vad som äts. Några påpekar att det var svårt att svara på frågorna 
då de inte själva äter svamp. Andra påpekade att kunna vilken speciell art av t ex ätbara 
strävsoppar kanske inte är relevant. Ytterligare andra påpekade att det ibland serveras 
”skogssvamp” på restaurang och att det inte framgår exakt vilka arter men att det torde vara 
ätbara arter. 
 
Den tredje frågan om gruppen har påverkat utbildningsnivån kan besvaras med att fler än 
hälften av dem som svarat på enkäten har ökat sin kunskap. Vad det gäller mer traditionella 
utbildningar så är det en mindre mängd av respondenterna deltagit i utbildningar även om det 
är en tydlig ökning som borde kunna tillskrivas helt eller delvis till gruppen Svamp-klapp. Den 
allmänna folkbildningen genom frågor och svar i gruppen visar en tydlig ökning. 
 
Gruppens för och nackdelar har båda mycket med känslor att göra. Det är intressant att se 
hur vissa områden ses som jobbiga och irriterade av en grupp emedan andra kan se samma 
fenomen som lärande och bekräftande, detta gäller till exempel den stora upprepningen och 
repetition av vissa arter under säsong. Detsamma gäller ledarskapet där vissa ser en ton som 
hård, tillrättavisande och delvis nedlåtande ser andra effektivitet, snabbhet, humor och en ton 
som är tillåtande. I det bästa med gruppen framkommer tydligt att den har mycket med 
kunskap och fortbildning att göra. Speciellt då med artbestämning som huvudnummer. 
 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund  

Attityden till svamp har växlat över tid. ”Sverige har gått från att vara ett mykofobiskt samhälle, 
till att i dag vara mykofilt. Vi har alltså gått från svampfobi till svampkärlek.” (hemsida, 
Svanberg, I i Skeri, N. UNT 2019). I dagens mötesplatser på nätet syns en tydlig ökning av 
medlemmar i gruppen Svamp-klapp. Det socialamediet Facebook grundades 2004 (hemsida, 
Wikipedia. Facebook 200314) där gruppen Svamp-klapp ingår vilken startades 131126. I 
gruppens beskrivning står: ”Svamp-klapp är ett forum för alla svampintresserade, från 
nybörjare till mykologer. Alla har ansvar för att gruppen ska vara trevlig, rolig och lärorik...” 
(hemsida, Björck, P. FB/Svamp-klapp 200314). Ett flertal svampkunniga personer talar om 
hur svampens populäritet ökar i samhället  under de senaste åren (hemsida, Holmberg, P. 
SVT Nyheter 2014), (hemsida, Bååth, E. Folkbladet 2019/2011). ”Det känns som ett positivt 
tecken att allt fler blir intresserade…” av svamp säger Kill Persson. (hemsida, Persson, K. 
Expressen. 2017) 
 
Min egen upplevelse av hur Facebookgruppen Svamp-klapp, där jag gick med 050817 har 
lett till att jag deltagit i flera exkursioner/träffar med svampfokus samt gått flera terminslånga 
utbildningar om svamp via folkhögskola. Vid flera tillfällen har jag deltagit i diskussioner om 
hur gruppen givit en gnista till att lära sig mer. Vid det första mötestillfället på 
svampkonsulentutbildningen talade flera om vilken påverkan Svamp-klapp haft för deras 
intresse att lära sig mer om svamp. Då vaknade en idé om att göra en enkel undersökning 
för att kanske se detta konkret. 
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2.2. Syfte  
Detta projektarbete är en del av svampkonsulentutbildningen på Åsa FHS. Möjligheten att 
kunna se om och kanske hur Svamp-klapp påverkat andas intresse och/eller kunskap om 
svamp efter att de hittat gruppen. Ett försök att kvantifiera några möjliga områden, allmänt 
om intresse och kunskap, negativ påverkan av svamp. Att ställa frågor som går att framställa 
i någon form av diagram samt försöka dra några slutsatser av dessa. 
 

  2.3. Frågeställning 
Frågeställningarna berör vilken påverkan Facebookgruppen Svamp-klapp haft på människors 
förhållande till svamp. 1. Har gruppen påverkat intresse och kunskap om svamp? 2. Äter 
gruppens människor svamp med respekt för svamps olika risker? 3. Har gruppen påverkat 
utbildningsnivån? 4. Vad kan gruppens för- och nackdelar vara?  
 

3. Material och metod 
3.1. Material 

En enklare form av bakgrundsstudier i form av artiklar, hemsidor på nätet har lästs. Artiklar 
om hur enkätstudier kan göras, hur frågor kan ställas, grupper på sociala medier, artiklar om 
just gruppen Svamp-klapp, och frågor för en enkätundersökning. Ett kortare telefonsamtal 
med Patrick Björk som skapare av gruppen om det skulle vara möjligt att posta enkäten på 
forumet vilket tilläts. Patrick Björk gav även länkar till ett par artiklar om artbestämning via 
nätet samt en kort introduktion av historiken. Använde av e-post och chatt med de två 
”kritiska” vännerna för att bolla lite idéer. Hjälp med att ställa adekvata och lättförståeliga 
frågor i en enkät kräver både tid och kunskap. Enkäten gjordes via Google Forms, en 
gratistjänst på nätet. Försökt med flera olika versioner, lagt till och tagit bort frågor. Enkäten 
levererar olika diagram gjorda på svaren. De mer öppna frågorna har kategoriserats för att 
kunna visas på ett mer överskådligt sätt. För att förhoppningsvis kunna svara på de inledande 
frågorna. 
 

3.2. Metod 
En i huvudsak kvantitativ metod i form av en enkätundersökning som pulblicerats i gruppen 
Svamp-klapp. Några kvalitativa, öppna frågor har också använts. Tolkning av resultat och 
kategorisering av öppna svar kan ske på flera sätt. De öppna frågorna har kategoriserat efter 
innehåll. Kategoriseringen får ses som en indikation på ämnesområden som nämnts. Olika 
sökord har räknats i de öppna frågorna för att ge ytterligare en indikation på ämnesområden. 
Det finns flera kategorier av frågor som inte tagits upp på grund av utrymmes begränsningen 
i detta arbete. Diagram finns bifogade. 
 

3.3. Felkällor 
Att ställa frågor i en enkät kan ha många svårigheter då den som svarar på frågorna kan göra 
en annan tolkning av frågorna än vad frågeställaren tänkte sig. Detta tas upp på Statistiska 
centralbyråns (hemsida, Persson A m.fl. SCB 2016). På samma hemsida påpekas även att 
vilken ordning svarsalternativen bör tas upp också kan påverka undersökningen, speciellt då 
den som snabbt vill klicka sig igenom enkäten har en tendens att välja det alternativ som står 
närmast frågan (hemsida, SCB, Persson A m.fl 2016). Den manuella kategoriseringen av de 
öppna frågorna är svår att göra helt objektivt. Räkningen av ord i de öppna frågorna missar 
en del viktiga sammanhang som t ex ”inte intresse för matsvamp” räknar ordet ”matsvamp”, 
men ger ändå en indikation. Kunskapsnivån som fanns innan Svamp-klapp kan ha påverkat 
resultat, speciellt frågor om att äta, hantera och förstå ämnet svamp lika väl som de som inte 
äter svamp. 
  



 5 

4. Resultat  
4.1. Respondent gruppen 

Det är 345 personer som svarat på enkäten i en grupp som (200310) bestod av 56190 
medlemmar det motsvarar ca 0,6 % av gruppens medlemmar. Gruppen består till huvudsak 
av kvinnor (se diagram 21. Björck, P. – pers kom. 200303) även enkäten är besvarad i 
huvudsak av kvinnor (diagram 17, enkätsvar). Ålderskategorierna är något olika indelade i 
enkäten (se diagram 18).  och gruppens statistik (se diagram 21), De flesta av medlemmarna 
är mellan 25-64 år det är lika de som svarat på enkäten som har en ålder 20-65 år. De flesta 
som svarat bor i Stockholmsregionen (se diagram 19) precis som gruppens största antal ((se 
diagram 22). 
 

4.2. Intresse och kunskap 
Fråga 1. Självskattat svampintresse har även ett val med vet ej vilket inte kommer att räknas 
in, så skalan blir (1-5). Flest 125 respondenter har skattat sin kunskap på medelvärdet (3). 
Svaren på intresset idag visar på en tydlig förskjutning mot större intresse 253 respondenter 
har skattat sig på (4-5). Fråga 2. I skattningen (1-5) av påverkan av gruppen Svamp-klapp 
har ungefär tre fjärdedelar svarat (4-5). En mindre del av respondenterna har svarat (1-2) (se 
diagram 18). 
Diagram 1. 

 
Fråga 3. Självskattningen av kunskapsnivå har även ett val med vet ej vilket inte kommer att 
räknas in, så skalan blir 1-5. De flesta har svarat (2-3), även en större del har svarat (1), färre 
har svarat (4-5). I skattningen från idag har flest svarat (3-4), några har svarat (2 respektive 
5),  Några få har svarat (1). Fråga 4. I skattningen av den egna svampkunskapen har ca tre 
fjärdedelar svarat (4-5) och några har svarat (1-2) (se Diagram 2. och 4.)  
Diagram 3. 
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4.3. Vad har Svamp-klapp givit 
Fråga 5 är en öppen fråga om att ge exempel vad Svamp-klapp givit det är 233 respondenter 
som svarat på frågan. Svaren är manuellt kategoriserade på innehåll i texten där vissa ord 
och uttryck uppträder oftare i den fria texten i 540 delar. Vanligast förekommande är 
kunskap med lite olika perspektiv som t ex breddad kunskap, lärande, utbildning, insikt och 
att läsa andras texter. Därefter är det order artning/ID/bestämning med lite olika perspektiv 
som t ex att få hjälp, hur man artar, kunskap och snabbhet. Därefter kommer matsvamp och 
därefter det som kan kallas ”nördsvamp” det vill säga svamp utan matvärde. Därefter 
kommer det som kategoriserats som attityd/känsla som bland annat innehåller inspiration, 
intresse, glädje, roligt och nyfikenhet. Ett försök att räkna olika ord i dokumentet resulterade 
i samma tre toppande ämnen, kunskap, artning och matsvamp. (se Diagram 5.1. och 5.2.) 
 

4.3.1. några exempel 
”Det är skillnad. Jag är mycket säkrare i artbestämningen än tidigare och kan och känner igen många fler 
arter, även udda arter man normalt inte lär sig i en svampbok.”  
”Jag har fått upp ögonen för att det finns annat än matsvamp. Jag har fått kontakt med många likasinnade. 
Jag har fått möjlighet att få snabb hjälp med artfrågor. Toppen helt enkelt!” 
”Jag har "hittat" en del nya sorter som jag inte plockade tidigare, samtidigt som jag fått reda på att en del 
andra numera klassas som giftiga. Dessutom var det tidigare enbart hösten som gällde, medan jag numera 
har förstått att svamp finns i princip året runt.”  
” Svampklapp i kombination med Svamp för allas kurser har givit "mig en fördjupning i mitt svampintresse. 
Det är bra för artningsförmågan att följa Svampklapp. Det är också bra för mig som svampkonsulent att se 
nivån på frågor från nybörjare.” 
”Har gjort att jag vågar plocka svamp över huvud taget. Tidigare var jag bara säker på jätteröksvamp. 
Kantarellerna här omkring plockar andra när de är knappnålsstora, annars hade jag nog klarat de också. 
Numera plockar jag trattkantareller, blodsopp, stensopp, strävsoppar, citronslemskivling, taggsvamp och 
säkert något jag glömt eftersom förra säsongen inte blev av för mig.” (se bilaga II) 

 

 4.4. Påverkan inom olika områden 
6. skala går från, vet inte/ (0) ingen påverkan (1) mycket svag påverkan över (2, 3, 4) till 
mycket stark påverkan (5).  
a) egen kunskapsökning (lärande), flest har svarar (4). 
b) hjälpa till, höja andras kunskap (bildande), flest har svarat (2-3-4). 
c) intresse för matsvamp, flest har svarat (4). 
d) matsvamp vad jag äter idag, flest har svarat (4) därefter (3). 
(se Diagram 6.1.) 

   
 

4.5. Matsvamp och säkerhet 
Fråga 7. Har du ätit svamp som du inte varit helt säker på, innan och idag, 304 har svarat 
nej respektive 319 i förhållande till 0-5 som svarat något annat. Fråga 8. säkerheten på 
vilken svamp som äts innan svampklapp de flesta svarade (5), därefter (3, 4). Fråga 9. 
Viktigheten av att vara säker på vilken svamp som äts idag, huvuddelen har svarar (5) och 
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ett fåtal (4). 10. Negativt påverkad, sjuk eller förgiftad innan Svamp-klapp, Ungefär fyra 
femtedelar svarade nej, och en liten andel svarade ja, - med mindre känningar, I den öppna 
delen annat finns 23 svar, de flesta har skrivit lite olika detta klassat som övrigt, t ex 
restaurang, äter inte svamp, allergisk, osäkerhet, tillagning. Därefter känslighet mot vissa 
arter, 11. Har du blivit negativt påverkad, sjuk eller förgiftad efter svamp-klapp. Den största 
delen har svarat nej, ett fåtal har svarat ja – mindre känningar. I den öppna frågan annat 
har 15 svarat. 6 har svarat: Vissa arter, trattkantarell, svavelticka, kungsmussling, strävsopp 
och sopp, flera påpekade att det var innan, andra om en insikt om längd på tillagning och 
att vara noggrannare med vilken sort som äts. (se Diagram 7.-11.) 
 

5. Diskussion 
Det går nog inte att dra få långtgående slutsatser efter en liten enkät, kanske vissa tendenser 
kan ses i svaren. Vissa frågor blev inte tillräckligt klargörande, vissa av förslagen saknades 
eller skulle behövt förändras. Antalet frågor blev nog en aning många både för de som skulle 
svara och för mig som skulle göra ett försök att tolka dem. Det är verkligen en konst att kunna 
göra bra enkäter och jag är en nybörjare på detta. 
 
En hög kunskapsnivå innan Svamp-klapp tänkte jag inte tillräckligt mycket på när jag 
formulerade frågorna i enkäten, det är lätt att utgå från sig själv. Enkäten kunde säkert ha 
utformats på ett bättre sätt med en större kunskap om hur enkäter kan utformas och hur man 
kan ta hänsyn till hela den responderande gruppen. Ett mindre projektarbete kan skapa nya 
intressanta vinklingar som kan följas upp i kommande studier. Svaren kan säkert undersökas 
med fler metoder och säkerställas på fler sätt. 
 
Det var spännande att se att det verkar finnas en påvisbar påverkan av Svamp-klapp vad det 
gäller både kunskap och intresse, troligen är denna effekt större på dem som är lite nyare i 
svampskogen än de som redan innan har en högre kunskapsnivå. Det blir som ett 
generationslärande även om vi inte är släkt, men det är som en stor gemenskap om man vill. 
 
De som svarat på enkäten verkar inte vara sådana som testar att ”äta all svamp” 
urskiljningslöst som jag ibland har funderat över när jag läst i gruppen. Det kan som påpekats 
i enkäten att det kan vara troll som går in och får uppmärksamhet. Eller att människor tål 
mycket mer än vad vi tror även när kantarellerna plockas och förvaras i plastpåse. Det kan 
också vara så att människor inte vill framstå som ”dumma” och hellre väljer att inte berätta 
sanningen, det är nog omöjligt att svara på. För att ta reda på mer om detta behöver frågorna 
utformas på ett bra sätt för detta och kanske följas upp med intervjuer. 
 
Den manuella kategoriseringen kan säkert ha påverkats av min i huvudsak positiva attityd till 
Svamp-klapp, det är troligt att någon annan skulle göra det på ett annat sätt. Att ge en grupp 
möjlighet att både ge positiv och negativ återkoppling är alltid spännande. Det finns som i de 
flesta grupper möjligheter till förbättring inom vissa områden. Inom vissa områden pågår 
redan ett strålande arbete som många kan vara stolta över. En grupp består av sina 
medlemmar och allt sker i samspel och det verkar tydligt att det sker ett gemensamt lärande 
på många plan. Det har varit spännande att få möjlighet att göra detta arbete och jag är 
imponerad över den villighet att inte bara svara på enkäten utan att även fylla i mycket text i 
öppna frågor.  
 

6. Käll- och litteraturförteckning 
Internet  
(hemsida, Björck, P. FB/Svamp-klapp 2020) 
(hemsida, Björnström, H. SVT/nyheter 2017) 
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(hemsida, Bååth, E. Folkbladet 2019/2011.) 
(hemsida, Helmersson, D. Populär historia, 2018) 
(hemsida, Holmberg, P. SVT/nyheter 2014) 
(hemsida, Jadner, M. SVT/nyheter 2017) 
(hemsida, Liu, Y. Livernspleen 2010) 
(hemsida, Ma, W. W.K. och Chan, A. VTC 2014) 
(hemsida, Persson A m.fl. SCB 2016) 
(hemsida, Persson, K. Expressen. 2017) 
(hemsida, Pi, S-M f l, Kundock 2013) 
(hemsida, Svanberg, I i Skeri, N. UNT 2019) 
(hemsida, Wikipedia. Facebook 2020) 
 
Personlig kommentar 
(Björck, P. – pers kom. 200306) 
(Björck, P. – pers kom. 200303) 

 

7. bilagor 
bilaga I enkätfrågor 
bilaga II grundfilen av svaren från enkäten 
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https://repository.vtc.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=thei-adm-others-sp
https://repository.vtc.edu.hk/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=thei-adm-others-sp
https://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
https://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
https://kundoc.com/pdf-a-study-of-facebook-groups-members-knowledge-sharing-.html
https://kundoc.com/pdf-a-study-of-facebook-groups-members-knowledge-sharing-.html
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bilaga I 
Gruppen Svamp-klapp, har den påverkat dig? kortare version 200301 

Har du upplevt att ditt förhållande till svamp har förändrats sedan du "kom" till Svamp-klapp? Jag är nyfiken på 
hur andra upplevt att Svamp-klapp påverkat kunskapen och intresset för svamp. Det här är ett försök att kanske 
hitta några konkreta exempel till påverkan. Detta är en del av ett projektarbete av Charlotta Brandt som ingår i 
svampkonsulentutbildningen på Åsa FHS. Tack för att du vill delta i denna undersökning! 
 
1. Hur skattar du ditt svampintresse?  

a) [svampintresse innan Svamp-klapp ] 
  b) [svampintresse idag]  
2. Hur mycket tycker du att Svamp-klapp påverkat ditt svampintresse?  
3. Hur skattar du din kunskapsnivå?  
  a)  [svampkunskap innan Svamp-klapp] 
  b)  [svampkunskap idag] 
4. Hur mycket tycker du att Svamp-klapp påverkat din svampkunskap? 
5. Har du lust att ge konkret/a exempel på vad Svamp-klapp givit dig 
6. Hur har Svamp-klapp påverkat ditt förhållande till svamp?  
  a) [egen kunskapsökning, (lärande)] 
  b)  [hjälpa till, höja andras kunskap, (bildande)] 
  c)  [intresse för matsvamp] 
  d)  [matsvamp, vad jag äter idag] 
  e) [negativ påverkan/sjuk förgiftning] 
  f)   [intresse för "nördsvamp"] 
  g)  [antal arter jag känner igen idag] 
  h)  [natur och skogsfrågor] 
  i)   [rapporterande av arter, artportalen] 
  j)   [annat] 
  annat 
7. Har du ätit (till en måltid) svamp som du inte varit helt säker på vad det var?  
  a)  [innan Svamp-klapp ] 
  b)  ["efter" Svamp-klapp] 
8. Hur viktigt var det INNAN Svamp-klapp, för dig att vara helt säker på vilken svamp det var, du åt? 
9. Hur viktigt är det idag för dig att vara helt säker på vilken svamp det är, du äter? 
10. Har du blivit negativt påverkad, sjuk eller förgiftad av svamp INNAN Svamp-klapp? 
    annat 
11. Har du blivit negativt påverkad, sjuk eller förgiftad av svamp sedan du blivit med i Svamp-klapp? 
    annat 
12. Har du deltagit i någon eller flera utbildningar "efter" Svamp-klapp?  
  a) [träff, Svamp för alla] 
  b) [exkursion med svampklubb] 
  c) [grundkurs i svampkunskap, Åsa FHS] 
  d) [fortsättningskurs i svampkunskap, Åsa FHS] 
  e) [svampkonsulentutbildning, Åsa FHS]  
  f) [svampkonsulentutbildning, UMU] 
  g) [svampkonsulentutbildning, annan] 
  h) [Mykologi I, SLU] 
  i) [Mykologi II, SLU] 
  j) [svampkunskap, Kristianstad]  
  k) [annat] 
   annat: 
13. Vad skulle du säga är det sämsta med Svamp-klapp, gärna konkreta saker 
14. Vad tycker du är det bästa med Svamp-klapp, gärna konkreta saker 
15. Hur hittade du gruppen Svamp-klapp? 
   annat 
16. Har du något mer du vill tillägga om ditt förhållande till Svamp-klapp 
17. Jag är: 
18. Ålder,  
19. I vilken del av landet bor du? Postnummer/ort är ok 
20. Har du någon reflektion på enkäten i sig?   



 11 

bilaga III 
Diagram 1. 

 
Diagram 2. 

 
Diagram 3. 
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Diagram 4. 

 
Diagram 5.1.   233 svar på frågan  
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Diagram 6.1. 

   
Diagram 6.2. 

  
 

 
Diagram 6.3. 

 

 
  



 14 

Diagram 6.4. annat 76 svar 

   
Diagram 6.5. 

 
Diagram 7. 
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Diagram 9. 

 
Diagram 10.1. 

 
Diagram 10.2. annat 23 svar 
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Diagram 11.1. 

 
Diagram 11.2. annat 15 svar 

 
Diagram 12.1. 

 
Diagram 12.2. annat 56 svar: 
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Diagram 13.1. 

 
Diagram 13.2. 
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Diagram 14.2. 

 
Diagram 15.1. 

 
Diagram 15.2. annat 69 svar 
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Diagram 16.  80 svar 

 
Diagram 17.  
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Diagram 19. 

   
Diagram 20.  88 svar 
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bilaga IV 
Diagram 21.    Kön/ålder Diagram 22.   Länder/del i Sverige 

           
Diagram 23. interaktion Diagram 24. interaktion Diagram 25. interaktion 
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bilaga V 
e) negativ påverkan/sjuk/förgiftning, flest 163 (0), 48 (vet inte) och 33 (1) (se Diagram 6.2.) 
f) intresse för ”nördsvamp”, flest 62 (5), 66 (0) och 55 (4). (se Diagram 6.2.) 
g) antal arter jag känner igen idag, flest 102 (4), 81 (5) och 76 (3). (se Diagram 6.2.) 
h) natur och skogsfrågor, flest 88 (3), 63 (4) och 62 (2) (se Diagram 6.3.) 
i) rapporterande av arter, artportalen, flest 103 (0), 55 (3) och 52 (2). (se Diagram 6.3.) 
j) annat, flest 169 (vet inte), 64 (0) och 25 (3). Den öppna frågan gav: Annat 76 svar, flest 

övrig t ex OT-tråden, allt, .-, därefter gemenskap 13 svar, kunskap 11 svar och 
natur/miljö/vård 9 svar. (se Diagram 6.4. och 6.5.) 

 

 4.6. Utbildningar och liknande 

Fråga 12. Har du deltagit i någon eller flera utbildningar "efter" Svamp-klapp. Här är de som 
svarat ja. Svampför alla (23), exkursion med svampklubb (47), grundkurs Åsa FHs (34), 
fortsättningskurs Åsa FHS (19), Mykologi I SLU (6), Mykologi II SLU (4), Svampkunskap 
Kristianstad (3) och annat (41). I den öppna frågan annat har det bland annat svarats: 
exkursion (9), annan kurs (9), förening (6) och autodidakt (5). (se Diagram 12.1. och 12.2.) 
 

 4.7. Det sämsta med gruppen 
Frågan 13. Vad är det sämsta med svampklapp, öppen fråga med 345 svar 
manuelltkategoriserat, uppdelats i 491 påståenden/kategorier som har räknats och 
presenterats i diagramform. I samma svar har olika ord räknats. I båda formerna av 
presentation så kommer ”Inget/vet ej” högst, därefter skiljer de sig åt. I den manuellt 
kategoriserade kommer ”attityd” som t ex består av ton otrevlig, nedsättande, tråkig, hård 
mm som nummer två. Regler med t ex olästa kommentarer, olästa regler, oanvänd 
sökfunktion som nummer tre. Vanliga arter som repeteras och artning som är fel eller 
chansande , ledarskap, personligt hur folk är lättkränkta, bekväma och har 
enbesserwisserton kommer som nära 4, 5, 6 och 7. (se Diagram 13.1.och 13.2.) 
 
 4.7.1. några exempel 
”Mycket som Spårar ut och oseriösa svar/upprepningar” 
”När nättrollen provocerar och lägger ut stenmurklor och goda råd om anrättning varje vår. 
Ibland blir inte trådarna "snälla", konstigt att till synes välformulerade människor måste 
trycka till andra som inte vet lika mycket” 
”Stundtals raljant, ironisk och exkluderande ton mot nybörjare. När moderatorer inte pallar 
högtryck och tycker synd om sig själva.” 
”Att folk lägger upp bilder på samma grejer lite för ofta. Typ sjuttioelva bilder på ”är det här 
trattkantarell?” (se bilaga II) 
 

 4.8. Det bästa med gruppen 
Fråga 14. Vad är det bästa med Svamp-klapp. En öppen fråga med 345 svar manuellt 
kategoriserat, uppdelats i 626 påståenden/kategorier som har räknats och presenterats i 
diagramform. I samma svar har olika ord räknats. I båda formerna av presentation så 
kommer ”kunskap” högst, därefter kommer i båda artning, därefter skiljer de sig åt. I den 
manuellt kategoriserade formen kommer ledarskap som trygghet, kunnande, tålamod, 
intresse och styr som nummer tre. Därefter kommer (4, 5, 6) i form av foto/bilder, folkbildning 
och attityd/känsla som innehåller bland annat: Bra, inspiration, god stämning, kul och 
snabbhet. (se Diagram 14.1. och 14.2.) 
 
4.8.1. några exempel 
”Alla proffs, all kunskap och alla olika nivåer av lärande” 
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”1. Bredden! Att alla aspekter av svamp berörs, att naturpromenerare med kantarellkorg 
postar söta djur-med-svampbilder intill riktigt insatta poster om DNA_sekvenser och 
analyser. 2. Artning i samband med förgiftningsfall. 3. Genomsyrandet av kärlek till kunskap 
och till naturen.” 
”Att glädjas tillsammans åt fynd eller få hjälp med artbestämma.” 
”Repetition, snabba artförslag” 
”Korrektheteten och att den är så strängt modererad. Och att den ibland flippar ut totalt. 
Kombinationen av dessa två.” 
”Aktualitet (jämfört med böcker). Närhet (jämfört med svampcirklar och exkursioner som 
kräver att tidpunkt och avstånd passar). admins som övervakar och påpekar felaktiga 
uppgifter. Den som själv artbestämmer svampar hemma har möjlighet att få bekräftelse av 
mer kunniga personer. Det är ett av de viktigaste momenten för att befästa sånt man 
försöker lära sig. Att även experter och forskare har upptäckt att det är ett forum för 
ömsesidig nytta. De kan t.ex. be om hjälp att samla in arter, och det ökar intresset hos folk 
som känner att de kan bidra med något till vetenskapen...” 
”Off topic tråden som gör att man ser att det är vanligt folk i gruppen och gör det lättare att 
ställa dumma svampfrågor i de andra trådarna. Tråden gör även att jag håller till i gruppen 
även när det inte är säsong och då råkar snubbla över intressant inlägg om svampar som 
jag aldrig hade tänkt på att bry mig om” (se bilaga II) 
  

4.9. Hittade till gruppen 

Fråga 15. Hur hittades gruppen, ca 45% hittade gruppen genom att söka på FB, eller blev 
tipsad av en vän ca 29%. I den öppna frågan på annat svarade 69, Där de flesta skrev att 
de blev tipsade, många som skrev att de inte kommer ihåg det ligger i övrigt, därefter att 
den bara dök upp i FB flödet. (se Diagram 15.1. och 15,2,) 
 

 4.10. Övrigt 
Fråga 16. Något mer att tillägga, med 80 svar. De flesta skrev om ”attityd/känsla” där ingår 
bland annat: Beroendeframkallande, bästa FB-gruppen, kärlek, <3, rolig, tacksam, positiv. 
 

 4.11. Reflektioner på enkäten 

I reflektioner på enkäten har det påtalats flera intressanta delar som kan påverka resultaten. 
Att det finns fler faktorer än Svamp-klapp som påverkar förändrade beteenden om vilka 
svampar som äts samt kunskaps- och intresseökning. Utbildningar och kunskap som var hög 
redan innan gruppen bildades kan påverka resultatet. Kommentarer om att det var svårt att 
fylla i enkäten på mobiltelefonen, att det var för många frågor, att obligatoriska frågor kan få 
människor att låta bli att svara. Vissa äter inte svamp alls, det gjorde frågorna om att äta 
svamp svårsvarade. (se Diagram 16.) 
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