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Abstract 
The aim of this study has been to present the percieved influence of Facebook usage among 
young adults. Five subjects, two men and three women aged 20-25, was the respondents of 
qualitative, semistructured, interviews with an emphesis on social phenomenons that might 
affect psychosocial health. After applying coding and thematc analasis to the collected data, 
the findings were analyzed using socialpsychological theory and theory of identity and earlier 
findings on the subject. The results show that the interviewed young adults tend to express 
that Facebook usage is affecting their health in different ways, that Facebook as such has both 
positive and negative sides and lastly that the individuals’ usage and represenatation on 
Facebook can be linked to different roles and that the process of representation on Facebook 
can affect the identification process. 
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Inledning 
Social media introducerade en ny plattform för kommunikation mellan individer genom att 
via internet förenkla kontakten sinsemellan människor. Genom funktioner som offentliga 
inlägg, publicering av bilder och privata chatt-konversationer har social media bidragit till en 
utveckling av människans sociala värld via den, vad vi kan kalla, “uppkopplade identiteten”. I 
dagsläget är social media inget som enbart berör ungdomar, Internetstiftelsen i Sverige (IIS) 
visar med sin senaste undersökning att 77 % av samtliga internetanvändare (åldrarna 12+) i 
Sverige besöker någon form av social media någon gång, varpå 58 % använder social media 
dagligen (IIS, 2016). Mest aktiva är unga kvinnor mellan 16-25 som spenderar ~12 timmar i 
veckan på sociala medier. Unga män i samma åldersspann spenderar i genomsnitt 9,7 timmar 
per vecka på sociala medier (a.a.). Med sociala medier avser ISS bland annat Facebook, 
Instagram, Linkedin, Snapchat, Twitter (här presenterade i hierarkisk ordning efter mest 
använt bland svenskar, där Facebook används mest) med flera (a.a.). Med aktivitet på sociala 
medier menas i rapporten att posta meddelanden, att dela andras innehåll (bilder, videos) samt 
att uppdatera sin status (a.a.). Då Facebook är det mest använda sociala mediet bland svenskar 
och unga vuxna kommer detta arbete att utgå från just Facebookanvändande. Åldern ter sig 
vara en variabel för hur vi väljer att använda internet, skriver Wängqvist & Griphammar 
(2016). I en undersökning genomförd av författarna berättade deltagarna att de använde 
internet på ett annat sätt som unga vuxna än som tonåringar eller barn, antingen på grund av 
en större förståelse för mediet och vilka konsekvenser aktivitet kan få eller för att de helt 
enkelt blivit äldre (a.a.). Sammantaget är unga vuxna en grupp som är av intresse att 
undersöka på grund av sitt användande av sociala medier och Facebook.  

I en artikel i Aftonbladet (05032012) står det att läsa att en del svenskar mår dåligt av 
Facebook. Artikeln refererar till rapporten Sweden’s largest Facebook study (Denti, 
Barbopoulos, Nilsson, et. al, 2012). I rapporten kan det utläsas att 84 % av de som använder 
Facebook loggar in vanemässigt och som en del av sin dagliga rutin, samt att en fjärdedel av 
dessa tror att de skulle må dåligt om de inte loggade in på Facebook. Vidare visar rapporten 
att jämförelser med andra, som ett resultat av att användare främst publicerar positiva nyheter 
om sig själva, kan leda till en känsla av missnöje över det egna livet (a.a.). Tidigare forskning 
har även påvisat att Facebookanvändande kan ha såväl positiva som negativa effekter (se till 
exempel Perloff, 2014 och Vaterlaus, Patten, Roche och Young, 2015). Forskningen kommer 
att beröras i andra avsnitt men kan här sammanfattas som att Perloff (2014) i sin studie når 
slutsatsen att sociala medier, i kombination med bland annat individuella sårbarhetsfaktorer, 
kan leda till negativ kroppsuppfattning och andra negativa konsekvenser. Vaterlaus, Patten, 
Roche och Youngs (2015) resultat visar att sociala medier kan påverka unga vuxnas 
hälsovanor.  

Den tidigare forskningen belyser främst Facebooks inverkan på individen genom 
enkätundersökningar och fokusgruppsintervjuer. Det verkar således saknas forskningen 
baserat på individuella, kvalitativa intervjuer med fokus på respondenternas upplevelser och 
tankar kring användandet av Facebook. Mer precist – ett heltäckande perspektiv som 
innefattar relationer, självbild och känsla av delaktighet och påverkan av dessa till följd av ett 
Facebookanvändande. I den kvalitativa forskning som tidigare gjorts genom fokusgrupper har 
det, av författarna själva, lyfts fram som en eventuell begränsning (jfr Mihailidis, 2014) att det 
kan finnas faktorer som kan upplevas sårbara och känsliga att diskutera i en 
fokusgruppsintervju. Vad gäller enkätstudier, som varit den vanligaste undersökningsformen i 
de studier som hittats, så saknar denna undersökningsmetod enligt Bryman (2011) den 
flexibilitet och fokus på var respondent som karaktäriserar den kvalitativa forskningen. 
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Föreliggande arbete strävar efter att lyfta subjektiva tankar och reflektioner rörande påverkan 
av ett Facebookanvändande. Baserat på ovanstående blir individuella intervjuer för att samla 
in kvalitativ data ett naturligt val.   

Identifiering av en relation mellan social media och psykosocial ohälsa genererar en grund för 
vidare forskning inom ämnet. Vare sig det rör sig om identifierande, preventiva eller 
behandlande insatser, kan denna forskning bidra med en utgångspunkt för vad som kan bli 
centrala områden för ett socialt arbete på internet. En relation mellan social media och socialt 
arbete kan vid en första anblick tyckas vara icke existerande, vid en mer djupgående inblick i 
det sociala arbetet kan det sägas att det handlar om att arbeta med människors medvetande 
(här syftas främst till terapeutiska arbeten). I och med människors ökade användande av 
sociala medier kan det antas att det har en påverkan på medvetandet. Sammantaget blir 
relationen mellan socialt arbete och social media något tydligare - om medvetandet påverkas 
av användande av sociala medier är det rimligt att anta att det sociala (terapeutiska) arbetet 
måste påverkas och kanske förändras för att svara på detta. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Föreliggande arbete syftar till att undersöka och analysera unga vuxnas subjektiva tankar, 
reflektioner och upplevelser av Facebook-användande. Fokus ligger på unga vuxnas tankar 
om den sociala aspekten av Facebook samt deras insikter i användande och konsekvenser av 
detta, snarare än Facebook som fenomen. Förtydligande söks här alltså en förståelse för hur 
Facebookanvändande kan upplevas av unga vuxna, men också hur de upplever att 
användandet står i relation till utvecklingen av sociala företeelser såsom relationer, ensamhet, 
delaktighet, självbild – sammantaget: faktorer som berör den psykosociala hälsan.  
 

Studiens frågeställningar 
 

1. Vad tänker respondenterna om Facebook? 
2. Anser de att Facebook har någon påverkan på dem? På vilket sätt? 
3. Vilken uppfattning har de intervjuade om olika roller på Facebook? 

 
För att undersöka tänkande avser undersökningen att intervjua unga vuxna, deras egna 
utsagor, reflektioner och uppfattningar om Facebookanvändandet, både deras eget samt 
andras, kommer att förstås som “tankar”. Vidare kommer påverkan att förstås 
som emotionella och relationella förändringar hos individen, som i intervjupersonernas egna 
reflektioner kopplas till ett Facebookanvändande. Med roller avses här den definition som ges 
av Angelöw och Jonsson (2000), alltså att en människa innehar flera roller samtidigt och att 
dessa bär med sig tillskrivna förväntningar (närmare definition återfinns i den teoretiska 
ramen).  
 
 
 
 



	   6	  

Tidigare forskning 
Intressant för en grundläggande förståelse av varför Facebook lyckats utvecklats till det 
globala sociala fenomen som det är i dagsläget, belyser Scheepers, Scheepers, Stockdale & 
Nurdin (2014) en modell av centrala komponenter för social media som fenomen. 
Samlingsbegreppet och den, vad författarna menar “beroende variabeln”, känslan av 
gemenskap utgörs av fyra subkategorier av sociala faktorer: informationssökande, relationella 
processer (utöka svaga sociala band samt upprätthålla de starka) och njutning/tillfredsställelse 
(a.a.). 
 
Konsekvenser av användande av sociala medier 
Den forskning som finns rörande användarna tycks främst fokusera på faktorer/konsekvenser 
rörande användande kontra icke användande av sociala medier ur olika aspekter; hälsa, social 
anpassning, psykisk ohälsa m.m. Vilket skapar en sorts kartläggning för “biverkningar” av 
användandet av social media. Såväl Perloff (2014), Vannucci, Flannery och McCauley 
Ohannessian (2016) samt Rosenthal, Buka, Marshall, Carey och Clark (2016) finner i sina 
respektive studier resultat som pekar på samband mellan användande av sociala medier och 
olika former av sämre psykiskt mående; negativ kroppsuppfattning, ångest respektive 
depressiva symtom. Perloff (2014) når slutsatsen att det är sökande av validering på sociala 
medier, i kombination med individuella sårbarhetsfaktorer, som bidrar till negativ 
kroppsuppfattning bland unga kvinnor. Vannucci, Flannery och McCauley Ohannessian 
(2016) påvisar i sin studie att användande av sociala medier kan bidra till stressresponser och 
ångest hos unga vuxna, genom ett behov av att alltid vara uppkopplad samt genom negativa 
jämförelser mellan individen själv och andra; en bild av att andra är lyckligare än en själv. 
Vidare visar resultatet i Rosenthals, Buka, Marshall, Carey och Clarks (2016) studie ett klart 
samband mellan negativa upplevelser på Facebook och depressiva symtom hos unga vuxna. 
Även Tandoc, Ferrucci och Duffy (2015) undersöker sambandet mellan depression och 
Facebook, med fokus på avundsjuka, och kommer fram till att även om mediet Facebook inte 
kan beskyllas för att bidra till depression så kan det trigga känslor (såsom avundsjuka) som i 
sin tur kan leda till depressiva symtom. Den lättillgänglighet till såväl socialt utbyte som 
uppdaterat informationsflöde som Facebook förser användaren med har bidragit med 
förändring av umgänget offline. Bland annat genom större engagemang till att dokumentera 
den nuvarande stunden, frekvent besökande av mediet i rädsla att gå miste om information 
och försvårat möjligheten att helt distansera sig från specifika umgängen/andra (Fox & 
Moreland, 2014). Den ökade aktiviteten och användningen av Facebook har även visat sig 
resultera i beteenden som vad författarna benämner “social jämförelse” vilket kan leda till 
avundsjuka och indirekt påverka självbilden (a.a.). 
 
Forskningen belyser emellertid även andra aspekter än (negativa) konsekvenser av 
användande. Niland, Lyons och Goodwin (2014) och Wright och Li (2011) belyser i sina 
studier vänskap på Facebook respektive positivt socialt samspel på detsamma. Wright och Li 
(2011) är noga med att poängtera att internet inte bör ses som en plats där det bara sker 
negativa interaktioner, utan även som en plats där man kan uppleva och dela positivitet 
tillsammans (a.a.). Tosun (2012) belyser användandet av Facebook och vad som påverkar 
huruvida en person visar sitt “sanna jag” på Facebook. Författaren (a.a.) skriver att det unga 
vuxna gör på internet är en avspegling av hur de agerar i verkligheten, samt att syftet med 
Facebookanvändningen påverkar huruvida individen visar upp sitt “sanna jag”; om syftet är 
att söka nya vänskaper eller romantiska relationer tenderar fler att visa sitt “sanna jag”. Sättet 
att använda det sociala mediet Facebook visar Moore och McElroy (2011) stå i relation till 
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individens personlighet, närmare undersökt; varsamhet, emotionell stabilitet, grad av social 
öppenhet (extrovert, introvert) och förstående. 
 
Användande 
Kwon, D’Angelo och McLeod (2013) visar med sin undersökning att Facebook-användare 
(medelvärdes åldern ~20 år) använder sig utav Facebook i syftet av kommunikation genom 
socialt utbyte. Författarna belyser kommunikationen genom respondenternas fokus och 
intresse kring andras och egna åsikter så väl som att hålla sig uppdaterad med den övriga, 
globala, världen (a.a.). Vidare lyfts motivet ”espace” så som undanflykt från vardagen genom 
följande två frågeställningar: ”To find my own space online, To get the time alone” (Kwon, 
D’Angelo & McLeod, 2013). Intressant för både författarna själva samt detta arbete i sin 
helhet är nämligen att en majoritet av respondenterna till hög grad (ett värde av 5 i en skala av 
6) uppger använda Facebook av bland annat dessa två, ovanstående, anledningar (a.a.). 
Författarna följer upp med följande diskussion (nedan citat) genom vidare hänvisning till 
andra arbeten där resultatet antas kunna kopplas till vad som kan likställas med former av 
psykosocial ohälsa: 
 

A final result of particular interest is the presence of an escape motive: College 
students use Facebook to get away from the real world or real life, which may be related to worries or 
problems. This is consequential for Kraut et al. (1998) and Papacharissi and Rubin (2000), who found 
that people who have a higher desire to escape from worries and problems are more likely to use the 
Internet (Kwon, D’Angelo & McLeod, 2013). 

 
Facebookanvändandet har även påvisats ha effekter på relationen mellan individ och grupp, i 
former av social anpassning (Yang & Brown, 2013). Den sociala anpassningen, känslan av 
tillhörighet, har författarna påvisat vara beroende av graden av emotionell öppenhet vid, så 
väl som intention som inställning till, användandet (a.a.). På ett kompletterande vis har 
Mihailidis (2014) med sin forskning på unga vuxnas användande av Facebook, bland annat 
kunnat lyfta fram deras generella motiv och syn på användandet. Facebook utgör ett medel för 
uppfyllandet av ett individuellt socialt behov, med andra ord vardaglig kommunikation och 
här bör det även tilläggas att respondenterna (unga vuxna) även betonat att Facebook ej ses 
som ett redskap för formandet av det övriga livet (a.a.). 
 
 

Teoretisk ram 

Socialpsykologi - Dramaturgiska perspektivet & Rollteori 
Det dramaturgiska perspektivet inom socialpsykologin har sitt fokus på mellanmänskliga 
möten, det vill säga det sociala samspelet, och inom perspektivet betraktas livet som ett 
skådespel där aktörer agerar genom roller på scen framför en publik (Angelöw & Jonsson, 
2000). Precis som i ett skådespel innehåller aktörerna i verkliga livet roller. Författarna (a.a.) 
beskriver dessa roller såsom internaliserade genom socialisationsprocessen, där varje roll bär 
med sig tillskrivna förväntningar som baseras på rollens position, rollen och rollbeteendet, 
som exempel: kvinna, förväntningar på rollen och aktörens beteende. En person kan inneha 
flera roller samtidigt och dessa kan komma i konflikt med varandra (a.a.). 
 
En uppdelning görs mellan den främre och den bakre regionen, eller mellan det som är 
offentligt och det som är hemligt, skriver Persson (2012), vilket kan liknas med scenen och 
kulisserna på en teater. I den främre regionen gör vi våra framträdanden, vi framställer oss 
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såsom vi vill bli uppfattade av andra, medan vi i den bakre regionen stänger ute publiken och 
hänger oss åt beteenden som kanske inte skulle accepteras inför andra människor, såsom att 
baktala andra eller att peta sig i näsan (Angelöw & Jonsson, 2000). Med utvecklingen på 
internet och sociala medier går det att konstatera att öppenhet med händelser som sker i den 
bakre regionen (till exempel intima bilder, intima detaljer om hemlivet, innersta tankar) ter sig 
resultera i uppmärksamhet från andra. Sökande efter uppmärksamhet från andra genom att 
dela med sig av ovanstående, bidrar till att gränsen mellan den främre och den bakre regionen 
suddas ut (Persson, 2012). Ännu en anledning till varför främre och bakre regionen inte 
åtskiljs likadant på sociala medier som i det verkliga livet kan vara att individen många 
gånger befinner sig i sin privata sfär (sin bakre region) när kommunikationen sker. 
Sannolikheten att “tänka högt” på sociala medier ökar som ett resultat av medvetna normbrott, 
exhibitionism eller absorberad kommunikation, det vill säga att individen glömmer bort i 
vilken kontext hen befinner sig (a.a.). 
 
Interaktion på internet skiljer sig från interaktion i verkliga livet då det inte är face to face 
utan genom ett digitalt medium. Genom att själv skapa en representation av sig själv kan 
användaren kommunicera med andra, och denna representation eller persona (beroende på hur 
rättvisande den är mot människan bakom) gestaltar sig antingen som en karaktär, en roll eller 
en mask (Persson, 2012). Tosun (2012) problematiserar detta i sin studie, där slutsatserna är 
att individers beteende på internet är en avspegling av deras personlighet och karaktäristika 
samt att individers tendens att uttrycka en sann bild av sig själv på sociala medier påverkas av 
deras syfte med användandet; om syftet är att söka nya vänskaper eller romantiska relationer 
tenderar fler att visa sitt sanna själv. I en undersökning genomförd av Wängqvist och Wrebo 
(2014) rörande hur viktigt gymnasieungdomar ansåg att sociala sammanhang på internet var 
för deras identitetskänsla samt hur lika eller olika ungdomarna beskrev sig i olika 
sammanhang, svarade ungdomarna att andra skulle känna igen dem sämst om de såg dem på 
Facebook. De ansåg inte att sättet de agerade på Facebook gav en rättvisande bild för hur de 
var som personer. I en annan studie framkom det emellertid att unga menade att de på 
Facebook visade upp sitt sanna själv mer än sitt idealsjälv (Wängqvist & Griphammar, 2016). 
Författarna (a.a.) menar att dessa något motsägelsefulla resultat kan förstås som att unga 
känner att de kan visa sitt riktiga jag på Facebook, men att de ändå gör det i mindre 
utsträckning där än i andra sammanhang.  
 
Identitet 
Wrangsjö (2006) skriver att identiteten består av fyra komponenter: en känsla av att vara 
hemma i sin kropp, en upplevelse av att vara samma “sig själv” över tid, en upplevelse av att 
vara bekräftad av auktoriteter som är viktiga samt en känsla av att veta vad man håller på 
med. Identitet kan även sägas vara en kategori som inrymmer flera självbilder som har 
någonting centralt gemensamt, identiteten. Dessa självbilder byggs upp i samröre med andra 
människor då det intryck individen får av hur hen blir bekräftad av andra, påverkar hur 
självbilden ter sig hos denne (a.a.).  
 
Wängqvist och Griphammar (2016) skriver om identitetsutveckling kopplat till rollbegreppet 
som kommit att genom internet bli mångfacetterat. Mångfacetteringen som kommit ur ett 
bredare användande av internet kopplas bland annat till anonyma forum, sociala medier (så 
som facebook), sammantaget - plattformar där identitet presenteras och anpassas genom olika 
presentationer av sig själv; roller. En central del rörande identitetsbegreppet är vad Erikson 
(1980) förklarar som identitetsintegration - alltså en process som syftar till att beskriva 
känslan av att de olika ”rollerna” eller självbilderna en individ innehar är integrerade, eller 
sammanfogade, genom en meningskänsla och att dessa rollbilder/självbilder därmed går att 
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relatera till varandra (Wängqvist & Griphammar, 2016). På så vis liknar 
identitetsintegrationen det som Wrangsjö (2006) menar på i stycket ovan. Det kan alltså 
förstås som att identitetsintegrationen beskriver en central faktor för att individen, trots 
mängden roller och mångfacetterade självbilder ändå kan känna sig som “sig själv” och på så 
vis undvika känslan av att vara splittrad. 
 
Kombinationen av identitetsutveckling och internet, närmare bestämt, sociala medier har visat 
sig resultera i ett behov att ge mer plats åt förståelse för hur roller och självbilder påverkar 
identiteten (Wängqvist & Griphammar, 2016). Internets sociala och offentliga arena har 
skapat en större möjlighet att träda in i olika roller, samt skapat förutsättningar för att ge 
rollerna, oberoende av hur den speglar individen, ett sammanhangsberoende. Med andra ord, 
som också stöds av författarna (a.a.) en möjlighet att beroende av det sociala sammanhanget 
(exempelvis: chatt med nära vänner i stängda grupper, alternativt främmande människor i ett 
offentligt kommentarsfält), träda in i olika grader av självspeglande roller. Wrangsjö (2006) 
menar vidare att bekräftelse från auktoriteter är väsentliga för att individen ska utveckla en 
identitet. För ett litet barn kan dessa komma ifrån till exempel föräldrarna eller pedagoger i 
skolan, men när barnet blir äldre är det främst jämnåriga som individen beundrar som blir 
viktiga auktoriteter för bekräftelse. Bekräftelsebehovet finns kvar hela livet. Utvecklingen av 
sociala medier och dess lättillgänglighet till socialt utbyte och möjlighet att delta och tillhöra 
en bredare spridning av sociala sammanhang, kan komma att bli en vital del av sociala 
relationer (Wängqvist & Griphammar, 2016).  

 
Metod 

Litteraturanskaffning 
Sökande efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Sociological abstracts samt 
PUBMED. Sökord som användes var ”social media AND young adults”, “Facebook AND 
young adult”, “Facebook” “young adults AND social media OR identity” respektive ”social 
media young adults”. Inklusionskriterierna för sökandet var att studierna var peer reviewed, 
publicerade efter 2010 och berörde studiens ämne på något sätt. Studier som exkluderades 
gjorde detta främst på grund av att de undersökte specifika målgrupper som skilde sig mycket 
från gruppen unga vuxna, och därför inte gick att koppla till denna studie.  
 
Litteraturen som använts består delvis av kurslitteratur från programmets tidigare terminer 
och delvis av litteratur som har hittats med hjälp från vår handledare.  
 

Urval 
Urvalet till studien var målinriktat vilket enligt Bryman, (2011) innebär att forskaren 
strategiskt väljer respondenter som verkar relevanta för studiens forskningsfrågor. Målet 
urvalet riktades mot var att respondenterna skulle vara en del av en specifik population för att 
svara på undersökningens syfte. Kriterierna för intervjupersonerna var att de måste vara 
mellan 18 och 25 år gamla och aktiva Facebookanvändare. Respondenter anmälde sig via 
inlägg på Facebook rörande att intervjupersoner söktes för en studie om Facebook och 
attityder/tankar kring det. Inlägg lades upp i en grupp för Örebros studenter samt offentligt på 
ena författarens egen tidslinje, detta eftersom tillräckligt många inte ha anmält sig efter 
annonsen i den offentliga gruppen. När fem intervjuer hade gjorts upplevdes den insamlade 
datan tillräcklig för att kunna fullborda studiens syfte genom analys och diskussion. 
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Respondenterna var mellan 20-25 år gamla. Två av respondenterna är män, tre stycken är 
kvinnor.  Eftersom två av intervjupersonerna rekryterades från en av författarnas privata 
Facebook intervjuades de av den andra författaren, för att minimera den påverkan relationen 
till författaren kan ha haft. Något som framkom genom detta var att de specifikt rekryterade 
respondenterna tenderade att vara än mer djupgående i sina reflektioner än de andra 
intervjupersonerna, något som kan ha att göra med att dessa kände sig tryggare att prata fritt 
då de inte satt med några för dem helt okända personer. 
 

Databearbetning och analys 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
intervjun är utformad kring ett antal specifika teman. Ofta används en intervjuguide. 
Intervjuguiden (Bilaga 2) utformades efter de råd Bryman (2011) ger: ordna temana så att de 
kommer i en logisk ordning, formulera frågorna så att svaren kan hjälpa att besvara 
frågeställningarna, använd ett begripligt språk och ställ inte ledande frågor samt ta reda på 
bakgrundsfakta. Att använda en semistrukturerad intervju ger intervjupersonen möjlighet att 
utforma svaren fritt, att frågeordningen kan anpassas efter intervjupersonens svar samt att 
följdfrågor kan användas även om de inte finns med i intervjuguiden (a.a.). Av dessa 
anledningar valdes semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet 
transkriberades efter att intervjuerna genomförts genom att intervjuerna spelades in och 
lyssnades igenom för att ordagrant föras över till Word-dokument. Intervjuerna genomfördes 
med båda författarna närvarande i rummet, men bara en av dessa ledde intervjun medan den 
andra observerade. Detta för att minimera risken för att misstolka intervjupersonens svar samt 
för att båda författarna skulle kunna ställa följdfrågor. 
 
Datan, det transkriberade intervjumaterialet, kodades och tematiserades såsom Lindgren 
(2014) beskriver att analysprocessen kan gå till (kodning, tematisering och summering), men 
det tredje steget “summering” har här ersatts med en analys utifrån den teoretiska ramen och 
den tidigare forskningen. Summering är annars den process varigenom slutsatser dras och 
sedan verifieras utifrån det insamlade materialet (Lindgren, 2014). Kodningsprocessen 
utfördes genom att författarna tillsammans studerade transkriberingsmaterialet och ringade in 
de delar som kännetecknade: användande, påverkan (relationer och egen hälsa), uppfattning 
av andras användande, paralleller till “verkligheten”, gemenskap och ensamhet och 
roller/persona. Temana som utkristalliserades var Relation, Facebook, Påverkan, Användning 
samt Roll/persona (se Tabell 1). Genom att utifrån dessa teman välja ut relevanta stycken ur 
det transkriberade materialet samt att analysera dessa utifrån den teoretiska ramen och tidigare 
forskning, skrevs arbetets analysdel. Under datainsamlingens gång fanns en idé till att 
använda en teori som förkastades när materialet var insamlat och analysen hade inletts. Detta 
för att den tilltänkta teorin främst hade kunnat användas för att analysera Facebook som 
fenomen, vilket inte var syftet med denna studie.  
 
Steg 1 – Kodning Steg 2 – Tematisering 
Användande Relation 
Påverkan Facebook 
Andras användande Påverkan 
Verklighet Användning 
Gemenskap & Ensamhet Roll/Persona 
Roll/Persona  
(Tabell 1) 
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Etiska överväganden 
De etiska kraven på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är enligt Vetenskapsrådet 
(2002): Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare ska underrättas om deras uppgift i 
projektet och de villkor som gäller för deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet 
är frivilligt och om att de kan avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla aspekter 
som kan påverka deltagarnas villighet att delta (a.a.). För att efterleva detta krav fick 
intervjupersonerna ta del av en kort informationssammanfattning rörande intervjun och deras 
medverkan i den (se bilaga 1). Denna information gavs även kort under intervjutillfället. 
Samtyckeskravet dikterar att samtycke ska samlas in från uppgiftslämnarna samt att de själva 
ska styra över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna i studien anmälde sig 
själva och hade möjligheten att avsluta sitt deltagande om de så hade velat, vilket de var 
underrättade om. Konfidentialitetskravet berör krav som gäller identifierbara personer 
(Vetenskapsrådet, 2002), eftersom all data genast avidentifierades var intervjupersonerna inte 
möjliga att identifiera. Till sist innebär Nyttjandekravet att uppgifter insamlade i 
forskningssyfte inte får användas på annat sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har 
hörsammats genom att all data, utom den färdiga studien, kommer att raderas efter att studien 
färdigställts. 
 

Tillförlitlighet och äkthet 
Vissa forskare menar att kvalitativa studier ska utvärderas enligt andra kriterier än de som 
används för kvantitativ forskning (Reliabilitet och validitet) (Bryman, 2011). För att bedöma 
kvalitén i kvalitativ forskning föreslås istället kriterierna tillförlitlighet och äkthet. 
Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 
möjlighet att styrka och konfirmera (a.a.). Kriteriernas innehåll motsvarar intern och extern 
validering, reliabilitet och objektivitet inom kvantitativ forskning. För att uppnå trovärdighet 
skriver Bryman (2011) att en respondentvalidering bör genomföras. Detta för att bedöma 
huruvida respondenternas sociala verklighet är den som representeras i forskningen. Även om 
någon respondentvalidering inte har genomförts, vilket vi ser som en brist, så är de citat från 
respondenterna som lyfts i analysen ordagranna. Vi anser därför att det är deras uppfattning 
av verkligheten som utgör grunden för analysen. Överförbarhetskriteriet, skriver Bryman 
(2011) syftar till att ge fylliga redogörelser av studieobjektet, här kontexten och 
respondenterna som studeras, för att möjliggöra för andra att bedöma huruvida materialet är 
överförbart till andra kontexter. Med hänsyn till respondenternas anonymitet har vi valt att 
endast redogöra för ålder, kön och aktivitet på Facebook. Något som kan ses som en brist i 
överförbarheten är det faktum att vi inte har redovisat respondenternas sysselsättning, 
ursprung, trosuppfattning, hur mycket tid de spenderar aktiva på Facebook, eller andra 
faktorer som kan ha påverkat respondenterna i deras svar.  
 
Vi har redovisat problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuskrifter (guiden 
och informationsbrevet). Detta anser vi uppfyller kraven för pålitlighet med undantag för 
redovisning av intervjumaterialet som vi bedömer irrelevant att redovisa i sin helhet. Vi anser 
även att transkriberingarna av intervjuerna inte bör publiceras för att skydda 
intervjupersonernas anonymitet, framförallt då relationer och påverkan av nära och kära 
diskuterades. Vi anser att vi lever upp till pålitlighetskriteriet, som beskrivs av Bryman (2011) 
såsom att tillgängliggöra en fullständigt redogjord forskningsprocess. Till sist beskrivs 
kriteriet ”en möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman, 2011) som att påvisa att forskaren 
har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning 
påverka forskningsresultatet och utförandet. Vi har på grund av vår förförståelse under arbetet 
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utgått ifrån att Facebook har en påverkan på unga vuxna. Denna förförståelse baserar vi på 
tidigare skrivna arbeten på ämnet samt den tidigare forskningen vilket har påverkat 
utformandet av intervjuguiden. Respondenternas svar har emellertid inte förvanskats utan 
redovisas främst som citat. Vi anser att även om respondenterna kan ha blivit påverkade av 
vår förförståelse genom de frågor som ställdes, så har inga försök gjorts att förändra den 
insamlade datan för att passa in i vår förståelsehorisont. Vi har inte medvetet försökt styra 
arbetet efter egna värderingar eller teorier. 
 
Äkthetskriteriet (Bryman, 2011) syftar till att belysa en rättvis bild av respondenternas 
uppfattningar, samtidigt som undersökningen ska bidra till att förse den undersökta gruppen 
med bredare förståelse för den sociala miljön/situationen. Undersökningen ska även, menar 
författaren (a.a.), skapa förutsättningar för att ge insikt av andras uppfattningar inom samma 
miljö samt möjliggöra förändring för den egna situationen. För att studien ska ge en så rättvis 
bild av respondenternas sociala verklighet som möjligt så återges deras utsagor i såväl citat 
som i sammanfattad text. Under intervjuerna framkom det att flera av respondenterna 
reflekterade för första gången över Facebook och dess eventuella påverkan samt över andras 
användande. Förhoppningen är att dessa reflektioner kan ha hjälpt dem att få förståelse för sitt 
eget och andras användande. 

 

Resultat och analys 

Tankar om Facebook  
	  

Det är väl just det att det är både bra och dåligt, både tråkigt och roligt och det är både användbart 
och helt värdelöst. Jag önskar att jag inte behövde det men samtidigt så känner jag att jag behöver det 
för att det är så pass värdefullt för mig att få hålla kontakten med folk. 

 
Samtliga respondenter menar att Facebook är ett bra medium för att hålla kontakten med 
människor de inte träffar ofta. Samtidigt säger en av intervjupersonerna att hen kan tycka att 
Facebook ibland används som ett substitut för att mötas på riktigt, vilket hen anser är en 
negativ aspekt, samt att den kommunikation som sker på Facebook inte går att likställa med 
kommunikation i verkliga världen eftersom det helt saknas beröring och ögonkontakt på 
Facebook. Flera talar om Facebook som en HUB, en samlingsplats för allt på internet (sociala 
relationer, nyheter, politik, arbete). Två av respondenterna menar att Facebook, delvis på 
grund av detta, tar väldigt mycket tid från deras liv som skulle spenderas på annat. En 
reflektion från en av dem är emellertid att Facebook, tack vare att det är en samlingsplats för 
allting, gör vardagen smidigare. Ovanstående går i linje med vad Kwon, D’Angelo och 
McLeod (2013) skriver om syfte med Facebookanvändande som socialt utbyte. Det går 
emellertid emot Mihailidis (2014) studie som visar att Facebook används till vardaglig 
kommunikation och där respondenterna inte menade att Facebook kunde ses som ett redskap 
som formade resten av livet. Respondenterna i denna undersökning ter sig använda Facebook 
för mer än endast vardaglig kommunikation - genom nyheter, politik etcetera som rör 
kommunikation och uttryckssätt som kan tyckas spegla en samhällelig nivå, snarare än 
individuell och vardaglig. Utöver det uttrycks användandet påverka livet utanför Facebook 
bland annat genom att det tar mycket tid från andra saker. De negativa aspekterna som nämns 
av respondenterna är i övrigt att det är ett ytligt medium, att många använder det utan att 
reflektera vilket kan resultera i trakasserier och hat samt att det känns som ett måste att logga 
in på Facebook. “Det tycker jag är lite obehagligt faktiskt… att det är lite… jag brukar inte 
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tänka på det… men det känns fel [att det känns som ett måste att vara på Facebook]” säger en 
av respondenterna.  
 
Ensamhet och gemenskap 
Facebookanvändandet sträcker sig åt båda hållen gällande ensamhet och gemenskap. 
Deltagandet i grupper och statusuppdateringar från vänner ger en inblick i deras liv och bidrar 
med en känsla av att “[...] man känner sig närmare, och att man känner en connection som 
man egentligen inte har för man har ju inte pratat [...]”. På så sätt byggs en gemenskap utan ett 
aktivt socialt utbyte. Snarare än skriva och fråga sig för vad ens vänner har för sig, kan flödet 
ge svar på den frågan – vilket kan illustreras i följande citat: “”vad ska alla polarna göra i 
helgen” man kanske inte frågar var och en men man kan se det..”. Det kan alltså antas att 
Facebook bidrar till en känsla av att stå närmre sina kontakter än vad som egentligen 
motsvarar den relation som finns sinsemellan i verkligheten, vilket genererar en känsla av 
gemenskap vid inträdandet på Facebook. En intressant reflektion, från en av respondenterna 
är relaterat till deltagandet i större grupper som inkluderar medlemmar som det ej finns någon 
existerande relation till utanför Facebook:  
 

[...] man får väl typ gemenskap om man tänker på typ lite när man är i dom där forumen och sådär, det 
är ju nästan som att man får låtsaskompisar för många av de personerna som är i forum känner man ju 
inte. 
 

Utifrån likvärdiga premisser, något mer offentliga och omfattande grupper, betonar en annan 
intervjuperson känslan av tillhörighet, relationen till både gruppen och dess medlemmar 
byggs upp över tid och på så vis ökar också känslan för delaktighet i och till gruppen.  Genom 
att applicera den tidigare forskningen som gjorts kring “känslan av gemenskap” (Scheepers, 
Scheepers, Stockdale & Nurdin, 2014), kan respondenternas svar tydligt kopplas till någon av 
de givna komponenterna, mer specifikt de av mer social karaktär, som bildar just denna 
känsla av gemenskap. Att upprätthålla de starka sociala banden liknas här med den känsla av 
att komma närmare någon genom att bli uppdaterad av dennes situation via Facebook-flödet. 
Samtidigt som utvecklingen av tillhörighet och delaktighet till en grupp kan kopplas samman 
med utökandet av, vad författarna (a.a.) benämner som, “svaga sociala band” dvs med 
hänvisning till citatet ovan, där respondenten via medlemskap i en grupp knyter nya kontakter 
som denne inte träffat sen innan (vilka hen själv uttrycker som “låtsatskompisar”). 
Sammantaget kan alltså antas att Facebookanvändandet, både aktivt genom engagemang i 
gruppsammanhang och passivt via flödet – bidrar till en gemenskapskänsla, oberoende av hur 
relationen ser ut utanför Facebook. 
 
Att flödet visar vad ens vänner gör och känner kan emellertid även bidra till en känsla av 
ensamhet. Två av respondenterna berättar att det kan få dem att känna sig ensamma att se 
vänner publicera statusuppdateringar och bilder från sammankomster dit personen i fråga inte 
har blivit inbjuden. 
 

[...] det fanns så tydligt dokumenterat att ”här hade det hänt nåt kul och du var inte där för du 
är inte taggad i dom inläggen” eller så.. Det kan ju definitivt skapa en osäkerhet och en 
ensamhetskänsla.  
 

Flödet tycks således aktivt kunna trigga känslor av ensamhet, något som kan ställas i relation 
till den “sociala jämförelse” (Fox & Moreland, 2015) som menas kunna leda till konsekvenser 
i form av avundsjuka och negativa effekter på självbilden. Här kan alltså tolkas som att den 
sociala jämförelsen, genom samma process, även kan antas väcka känslan av ensamhet och 
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alltså inte enbart kopplas till avundsjuka och självbild. En ytterligare aspekt av 
Facebookflödets funktion kopplat till ensamhet visar sig i följande citat:  
 

För att man är så van vid ett konstant flöde. Nästan bortskämd av nån form av socialt flöde, 
hela tiden. Att när det dör av så blir det väldigt tomt. 
 

Alltså kan en någorlunda passiv inverkan, avsaknaden av ett konstant uppdaterande flöde, 
skapa en tomhetskänsla, vilket löper parallellt med den förutsättning som lättillgängligheten 
har skapat som här uttrycks av intervjupersonen i form av “bortskämdhet”. Likväl som 
Facebook kan tyckas ha bidragit till en ökad tillgång på socialt utbyte, kan det med stöd av 
förståelsen för sociala mediers påverkan på identitet och identitetsprocessen (Wängqvist & 
Griphammar, 2016; Wrangsjö, 2006), även tolkas som att de roller och självbilder som finns 
knutna till Facebook, tillsammans med flödet, temporärt tappar sitt värde –	  där tomhetskänsla 
och ensamhet blir en reaktion till följd av att roller som integrerats i identiteten tappar sitt 
syfte. 
 

Påverkan på hälsan 
	  

 Jag tror ärligt talat att jag skulle må mycket bättre om jag inte hade Facebook, men samtidigt 
skulle jag nog missa väldigt mycket saker som gör mig glad och inspirerad och så.. 
 

Respons på inlägg i former av “likes” eller kommentarer kopplas frekvent av samtliga 
respondenter ihop med bekräftelse. Respons på inlägg tolkas som att det som individen 
publicerade var något “bra” likväl som avsaknaden av respons signalerar motparten, att 
inlägget var “dåligt”. Avsaknad av respons tolkas alltså, av respondenterna, som att inte bli 
bekräftad och uttrycks kunna ha temporärt negativa effekter på självbilden såsom att 
individen känner sig dum. Detta kan kopplas samman med vad Wrangsjö (2006) skriver om 
identitetsbyggandet som beroende av andras (auktoriteters) bekräftelse eftersom detta 
påverkar självbilden eller självbilderna som identiteten består av. Vilket kan belysas med en 
av respondenternas beskrivning av sitt agerande vid avsaknad av respons på sina inlägg. Hen 
berättade att hen systematiskt raderar inlägg som inte har fått någon respons, för att inte verka 
ensam inför andra; som någon som inte får respons på sina inlägg. Detta kan tolkas som att 
när den självbild/roll som återspeglas i inläggens karaktär är något som inte får bekräftelse, 
tas det därför bort i en process som strävar efter att anpassa sin identitet efter omgivningen. 
Bekräftelse eller mer specifikt, vikten av bekräftelse på Facebook tycks däremot variera bland 
individerna, där vikten av bekräftelse på inlägg eller delningar i Facebooks offentliga rum står 
i relation till inläggets innehåll. Är innehållet för personen ifråga någonting som ligger den 
“nära om hjärtat” uttrycks av respondenterna en större betydelse av att få feedback från övriga 
Facebookanvändare. 
 
Genom interaktion via flödet sker det sociala utbytet på ett plan mellan en 
aktör/individ/användare och resten observatörer/vänner/användare. Trots att inlägget och 
därmed aktörens intention och fokus kretsar kring denne själv kan det leda till konsekvenser 
för observatören, såsom påverkan på observatörens självbild vilket kan illustreras av följande 
respondents svar: “jag känner ofta det när människor.. lägger upp bilder och ser väldigt bra ut, 
så känner man sig sämre då.” På detta sätt blir observatören (i detta fall respondenten) på ett 
passivt sätt påverkad av övriga användare. På liknande passiva vis menar en annan respondent 
att flödet kan verka destruktivt men även motiverande:  
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Man får upp mycket hälso-kostgrejer om träningstips och viktnedgång, och det kan bli ganska hetsigt 
[...] många av ens vänner som hela tiden skriver ”jag är på gymmet nu” eller lägger upp hur långt de 
har sprungit och så. Och det kan ju både tagga och ibland helt tvärtom, att man känner usch vad dålig 
jag är som står hemma här och bakar istället. 
 

Enligt en av intervjupersonerna har Facebook även haft positiv inverkan på hens hälsa då hen 
genom Facebook har funnit en kampsport som hen nu utövar tillsammans med andra 
likasinnade. Detta är i linje med Vaterlaus, Patten, Roche och Youngs (2015) undersökning 
som visar att sociala medier kan vara en faktor som påverkar unga vuxnas kost och 
motionsvanor positivt. Samtidigt menar två av respondenterna att Facebook kan leda till mer 
stillasittande då det är lätt att “förlora sig i Facebook” och glömma bort tiden; en planerad 
kort stunds tittande blir lätt två timmar. Rörande sömnen ansåg de flesta att Facebook hade en 
negativ inverkan på deras sömn, främst i insomnandet då flera ansåg att Facebook höll dem 
vakna en längre tid eller att användandet gjorde dem mindre sömniga. Några av 
respondenterna berättade även att de ibland blir väckta av Facebooks notifikationer då de har 
glömt att stänga av ljudet på telefonen.  
 
Vannucci, Flannery & McCauley Ohannessian (2016) undersökning indikerar att sociala 
medier kan bidra till stressresponser som i sin tur leder till ångest genom bland annat negativa 
responser från andra, ett behov av att vara uppkopplad samt negativa jämförelser med andra. 
Samtidigt pekar Fox och Moreland (2015) på hur fenomenet “social jämförelse”, alltså att 
jämföra sig med andra genom, i deras och detta fall, på sociala medier kan resultera i 
avundsjuka och negativ emotionell påverkan. Tandoc, Ferrucci, och Duffys (2015) studie når 
vidare slutsatsen att användande av Facebook kan trigga känslor såsom avundsjuka, vilket kan 
leda till depressiva symtom. Det råder en enighet bland respondenterna om att ångestladdade 
situationer skapas på grund av Facebook. Något som är intressant är dock att de 
ångestladdade situationerna förklaras vara relaterade till olika moment. Passiva intryck från 
andra användare som uppvisar deras prestationer kan bidra till en känsla av att själv inte 
uträtta lika mycket som andra under dagen, vilket enligt två av respondenterna kan leda till en 
känsla av ångest respektive stress vilket tar sig i uttryck i citatet “[...] man får liksom den 
känslan att jag gör inte ett skit med mitt liv eller gör sakerna jag borde göra eller är en hashtag 
riktig människa”. Citatet kan förstås med hjälp av rollteorin, då respondentens utsaga att hen 
inte känner sig som en “riktig människa” kan kopplas samman med begreppet 
rollförväntningar. Upplevelsen av att inte göra tillräckligt med sitt liv skulle kunna vara ett 
yttrande för en känsla av att inte leva upp till de rollförväntningar som finns på den egna 
rollen, till exempel som sambo eller som student. Det ideal som “en riktig människa” här 
syftar till kan sägas vara medskapat av andras utsagor på Facebook för vad en människa bör 
vara och göra med sitt liv. Två av respondenterna beskriver hur negativa jämförelser med 
andra kan påverka dem negativt genom känslor av mindrevärde respektive avundsjuka och 
skam. En av respondenten menar att dessa jämförelser med andra kan påverka hens självbild 
på ett negativt sätt, vilket är i linje med vad den ovan nämnda forskningen bland annat når för 
slutsatser; negativa jämförelser och avundsjuka kan leda till negativa känslor. En annan 
respondent pekar på ångestkänsla vid ett annat scenario, mer kopplat till individens aktiva 
användande snarare än det passiva scrollandet i sitt flöde. “Det får fan inte bli fel nu” syftar 
här till respondentens egna användande och menar på att situationen och rädslan av att, i det 
här fallet inte nå upp till den “standard” som krävs för känslan av att upprätthålla sin 
utvecklade eller etablerade roll/persona. En känsla av stress kan enligt flera respondenter även 
formas utifrån att inte kunna använda Facebook. I stunder där det inte är lämpligt eller möjligt 
att titta på mobilen uttrycks bland annat att: 
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det kan bli väldigt frustrerande om man sitter och är uttråkad på tåg [...] Då.. det blir ganska 
stressigt.. och rent av nästan lite ångestladdat.. 
 

Stress sammankopplas av respondenterna med olika scenarion, såsom stressen att inte kunna 
titta på en notifikation, stressen att ta in den samhällsinformation som presenteras i flödet, 
stressen att behöva interagera med människor individen själv inte har valt att interagera med 
samt stressen som kommer ur känslan att Facebook tar tid från annat, något som nästan alla 
respondenter uttryckte. 
 

[...] man missar stunden lite grann, man hamnar efter i nuet för att man väljer att vara på 
Facebook istället. 
 

Även detta kan sammankopplas med den tidigare forskningen. I Vannucci, Flannery och 
McCauley Ohannessians (2016) studie skriver författarna att det internaliserade behovet av att 
ständigt vara uppkopplad kan bidra till stressresponser och ångest. Huruvida respondenterna 
har ett internaliserat behov av att vara uppkopplade har inte undersökts i denna studie, men 
ovanstående utsagor indikerar att det är möjligt att de har det.  
 

Påverkan på relationer 
	  

Och sen vet jag att det finns flera släktingar som är lite besvikna på mig för att jag antingen har tagit 
bort dom från Facebook eller aldrig nånsin lagt till dom.  

 
Ett annat område som undersöktes var påverkan på relationer, närmare bestämt sociala 
relationer från “verkligheten” (utanför Facebook) som påverkats genom ett vänskapsband på 
Facebook. Med påverkan menas här att respondenten upplevt en förändring i en given 
relation, subtil som markant. Politik och politiska åsikter tycks generellt ha en markant 
påverkan vid både första intryck och vid redan etablerade sociala band. “[...] det påverkar ju 
absolut min uppfattning vad de postar och vad de pysslar med”. Genom detta syftar 
respondenten på att information från Facebook har en tydlig påverkan på existerande 
relationer, vilket alltså innefattar mer än politiska åsikter. Ytterligare redogör en annan 
respondent för hur relationen till en av familjemedlemmarna påverkats till följd av 
Facebookanvändandet. Svårigheter för familjemedlemmen att göra sig förstådd genom skrift 
och övrigt verktyg av den sociala medians art har inneburit en negativ påverkan på relationen 
mellan hen och respondenten. Samma respondent förklarar även hur flertalet släktingar, 
genom en nekad Facebook-relation skapat en “besvikelse” på respondenten i fråga. 
 
Ovanstående ger en utökad bild av Facebookanvändandets konsekvenser i den verkliga 
världen, som problematiseras av Fox och Moreland (2015) genom bevisad påverkan i det 
sociala umgänget offline. Då Fox och Moreland (2015) snarare fokuserat på socialt beteende i 
form av handling kan ovan stycke bidra till en mer övergripande bild av offline-påverkan, 
från handling till relationell. Med andra ord bidrar Facebookanvändande inte enbart med en 
förändring i hur vi beter oss med och kring andra, det påverkar även vår syn på både 
relationen med och bilden av andra. Ur Kwon, D’Angelo och McLeods (2013) tidigare 
redogjorda forskning - där intresset för kommunikationen på Facebook kan förstås genom 
bland annat ett intresse för andras åsikter, kommer på så vis en förståelse för varför relationer 
i den verkliga världen kan komma att påverkas av Facebookanvändning. Angränsande löper 
också respondenternas upplevelse av Facebooks möjlighet att ge en förändrad syn på en 
annan människa. Trots att de flesta exemplen från respondenterna har visat på en negativt 
förändrad syn på andra eller relationen till andra, är upplevelsen av denna möjlighet (att 
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Facebook kan förändra synen på en annan) något tvådelad. De flesta uttrycker det som 
någonting positivt såväl som negativt. Tillsammans med en förståelse för att Facebook är ett 
forum där felmarginalen för acceptans är liten och chansen att bli bortdömd är stor tycks det 
råda en sorts gemensamt outtalad regel om försiktighet vid publicering i Facebooks offentliga 
rum.  
 

Så är man inte försiktig med vad man postar får man nog vänta sig en reaktion. Jag gillar det ju såklart 
inte när man snabbt dömer bort folk men jag vet att jag funkar så och de flesta funkar nog så generellt. 
 
Det är ju klart att den personen kan ju vara superhärlig ändå men man ser ju på den annorlunda. Jag 
vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt för det är ju bra att man säger saker och vet saker om 
varandra men det skulle ju vara trevligare om man visste det i verkligheten och inte på det sociala 
nätet. 
 

Citaten illustrerar sammantaget en sorts gemensam förståelse om att överträdelse i form av 
starka åsikter eller publiceringar ger sanktioner i form av reaktioner, samtidigt som det finns 
en inställning som menar att det är synd att Facebook tillåts ha en sådan inverkan. 
 
I koppling till Persson (2012) kan detta förstås som att Facebooks offentliga rum ses av 
användare som den främre regionen och det råder alltså en förväntan att anpassa sin 
användning efter detta – med andra ord att inte låta det som publiceras ligga för nära inpå den 
bakre regionen. På detta vis kan antas att respondenternas svar både överensstämmer och 
motsäger Persson (2012). Respondenternas förståelse för sanktioner vid starka åsikter kan 
liknas med den form av exempelvis normbrott Persson (2012) lyfter i koppling till att “tänka 
högt” – samtidigt som enigheten om försiktighet kan tolkas som en medvetenhet för att det 
offentliga rummet inte är en plats att ventilera den bakre regionens tankar. På så sätt visar 
respondenterna också på en medvetenhet och förståelse för rigidare linjer mellan främre och 
bakre regionen, vilka enligt Persson (2012) istället tenderar att bli mer transparenta på 
internet. Oberoende av de något motsägelsefulla resultaten av Tosun (2012) och Wängqvist 
och Griphammar (2016) (att användare tenderar att visa sin personlighet på internet samtidigt 
som flertalet menar på att nära vänner inte skulle kunna känna igen de på internet), visar 
resultaten från denna studie att om respondenterna utgår från att andra visar upp sitt “sanna 
jag”, riskeras synen på andra alternativt relationen med andra påverkas negativt. 
 
 
Ideal, roller och personas på Facebook 
	  

Alltså jag vet inte om vi gör oss mindre mänskliga för varandra.. många människor kanske gör det, de 
människor som strävar efter att ha det som det ser ut i inredningstidningarna och modetidningarna 
liksom. 

 
Respondenterna uppger att typen av negativ påverkan ser olika ut, en snygg bild från andra 
användare kan resultera i destruktiva tankar om den egna kroppen, medan en status om 
prioritering av hälsa kan väcka skuldkänslor mot sin egen prestation. 
 

Det bidrar ju såklart till att man skapar någon typ av ideal för hur en vardag ska vara eller hur en 
person ska se ut, om vi snackar bilder [...] Det bidrar absolut till att skapa felaktiga ideal, och det är ju 
inte bra! 
 

I en sammanfattande reflektion menar en tredje respondent att trots olika former av negativ 
påverkan bidrar detta till en skevhet i synen på “vardags-ideal” och “kroppsideal”. 
Respondenterna var förhållandevis eniga om att ärlighet på Facebook är en sällsynt företeelse. 
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Nästan samtliga menar att den bild personer målar upp av sig själva genom 
statusuppdateringar och bilder inte är rättvisande för hur deras liv egentligen ser ut, utan 
snarare försöker att visa upp en förfinad bild av det egna livet där man är mycket duktigare 
och mer städad än i verkligheten. De ideal som nämns ovan tas även upp av en annan 
respondent rörande just andras aktivitet på Facebook: ”Det bidrar ju såklart till att man skapar 
någon typ av ideal för hur en vardag ska vara eller hur en person ska se ut”. Respondenternas 
reflektioner kan kopplas samman med hur Persson (2012) beskriver internetpersonat, som en 
mask eller som en roll genom vilken individen kommunicerar med andra. Utsagorna är även i 
linje med den undersökning Wängqvist och Griphammar (2016) hänvisar till, där unga vuxna 
uppger att deras beteende på Facebook inte överensstämmer med hur de är i verkligheten. En 
reflektion av en respondent är att människor kanske väljer att skapa en persona eftersom de 
inte är nöjda med sig själva, och Facebook ger dem en möjlighet att vara den person de vill 
vara.  
 
Flera av intervjupersonerna menade att de själva beter sig olika i olika forum på Facebook, 
såsom i olika grupper och sammanhang. En respondent uttrycker det som att:  

 
Jag har ju samma åsikter men mitt uttryck förändras beroende på vem jag pratar med. Och nångång 
när jag var yngre funderade jag på om jag tyckte det var falskt.. men jag tycker nog inte det.. jag tycker 
det nog bara är normalt att anpassa sig efter människan man pratar med. 
 

Det kan förstås som att intervjupersonerna går in i olika roller beroende på vilket 
sammanhang de befinner sig i på Facebook. Detta är i linje med det Wängqvist och 
Griphammar (2016) skriver om hur sociala medier och internet har gjort det lättare att träda in 
i olika roller, samt att ge dessa roller ett gemensamt sammanhang.  Olika roller innebär olika 
rollförväntningar, bland annat baserat på rollens position (Angelöw & Jonsson, 2000), och att 
respondenterna anpassar sitt beteende efter vilken grupp de interagerar i kan tolkas som att de 
försöker leva upp till olika rollförväntningar. Flera av respondenterna menar att denna 
anpassning av beteendet är särskilt relevant i en jämförelse mellan hur de beter sig i olika 
kompisgrupper och mellan dessa grupper och det offentliga Facebook. En reflektion är att 
internetpersonan som Persson (2012) beskriver kan förstås på Facebook som att den är delad i 
flera “underpersonas”, då varje sammanhang påverkar hur respondenterna framställer sig 
olika. Kanske kan en person ha flera internetpersonas samtidigt? Ovanstående kan vidare 
förstås genom det Wrangsjö (2006) skriver om självbilder i plural som bygger upp identiteten. 
Dessa självbilder skulle kunna tolkas som påverkade av de olika roller en individ går emellan. 
Detta kan vidare kopplas till den mångfacettering som Wängqvist och Griphammar (2016) 
talar om rörande rollbegreppet, kopplat till identitetsintegration. Citatet ovan rörande att 
känna sig som sig själv trots annorlunda framtoningar (roller), kan tolkas som att individen i 
fråga har en identitet där hens olika roller är integrerade; en samlad identitet bestående av 
flera självbilder och roller. 
 
Utsagor från samtliga respondenter visar att de anser att detta tillputsade internetpersona kan 
leda till negativa konsekvenser för den egna självkänslan, kan bidra till ångest och känslor av 
mindrevärde på grund av negativa jämförelser samt en osäkerhet inför vilken bild av en 
människa som är den rätta. Som en respondent uttrycker det: ”Man vill ju att.. ha en ärlig 
relation i verkliga livet och om vi säger att man är en helt annan person på Facebook då vet 
man ju inte vem det är man verkligen känner”. Här kan vi ännu en gång se till forskningen 
som har nämnts tidigare i avsnittet (se till exempel Fox och Moreland, 2015); studier har 
tidigare visat att sociala jämförelser och avundsjuka kan påverka individers psykiska mående 
negativt. En annan reflektion är att det även kan påverka individen själv negativt, “Jag tror 
inte man mår så jävla bra av att vara falsk” säger en av respondenterna. Varför individer 
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väljer att skapa en internetpersona som inte överensstämmer med deras person och vardag är 
en fråga som respondenterna hade flera svar på. “Jag tror att det är lite självhat, på något vis” 
säger en av intervjupersonerna och menar vidare att internetpersonan kan bli något av en 
verklighetsflykt - vilket stämmer överens med bland annat den data presenterad av Kwon, 
D’Angelo och McLeod (2013), närmare bestämt den höga frekvens av användare som kopplat 
Facebookanvändandet till en sorts undanflykt från vardagen. Flera av respondenerna nämner 
även att en orsak till varför internetpersonan kan bli viktig för människor kan vara att 
individer inte vill visa sig sårbara, utan inför andra vill visa upp en stark och “bra” bild av sig 
själva. Detta kan sägas gå emot Tosuns (2012) studie, där författaren menar att människors 
beteende på internet är en avspegling av deras personlighet och karaktäristika. Författaren 
(a.a.) menar förvisso att individer tenderar att visa upp en mer sann bild av sig själva beroende 
på deras syfte med användandet av Facebook. Detta är emellertid ingenting som kommer att 
undersökas närmare här. 
 
Erfarenheter av ärlighet och oärlighet på Facebook kan vidare kopplas samman med det 
Persson (2012) skriver om den minskade gränsdragningen mellan den främre och bakre 
regionen. En av intervjupersonerna berättade att när hen var yngre publicerade hen mycket 
privat material (såsom tankar om det egna måendet), men att hen nu har slutat att göra det. 
Detta kan ses som ett exempel på en individ som tidigare publicerade mycket ärligt material 
men idag inte gör det. Det går inte att säga om respondenten valde att publicera material från 
“den bakre regionen” för att få uppmärksamhet, men enligt Persson (2012) vore detta inte 
otänkbart; händelser och tankar från den bakre regionen tenderar nämligen att ge mer 
uppmärksamhet på internet (a.a.). Att “tänka högt” på sociala medier kan vidare bero på bland 
annat en vilja att visa upp sig, alternativt att individen glömmer bort i vilken kontext hen 
befinner sig (Persson, 2012). Att tala om sina innersta tankar skulle kunna vara ett yttrande av 
båda dessa faktorer. Såsom en av respondenterna uttrycker det: ”om vi stod öga mot öga mot 
varandra, skulle du säga de här sakerna då?”. Andra respondenter uttrycker det såsom att 
Facebook, för andra användare, inte känns verkligt och att det ses som ett sammanhang där 
handlingar inte får konsekvenser samt att detta skulle kunna vara en anledning till varför vissa 
individer väljer att bete sig annorlunda på Facebook än de skulle göra i verkligheten.  

 
Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka och analysera unga vuxnas tankar, reflektioner och 
upplevelser av Facebookanvändande, med fokus på den sociala aspekten och relationen 
mellan användande och sociala företeelser såsom relationer, ensamhet, delaktighet, självbild; 
faktorer som berör den psykosociala hälsan.  
 
Facebookflödets funktion att visa vad andra publicerar kan enligt respondenterna bidra till 
jämförelser med andra. Skillnaden från den verkliga världen ligger i flödets passiva karaktär, 
individen är en observatör snarare än en aktör när hen tittar på flödet – med andra ord behöver 
det som sker och visas i flödet inte vara specifikt riktat till individen. Det är främst andras 
presentationer av sina prestationer, sitt utseende och sin livsstil som bidrar till jämförelser. 
Nästan samtliga respondenter menar att den egna Facebookpersonan inte är helt rättvisande. 
Persson (2012) skriver att den kan liknas med en mask eller en roll. Insikten i att den egna 
personan inte är helt trogen till personens verkliga jag kan tänkas medföra en insikt i att andra 
människor inte heller är helt ärliga på Facebook rörande hur deras liv ser ut. Trots detta 
berättar respondenterna om de negativa jämförelser de gör med andra människor, och flera 
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uttrycker känslor av ångest och avundsjuka i relation till dessa jämförelser. De ter sig ha insikt 
i hur detta påverkar dem. Att använda Facebook kan bidra till påverkan på hälsan, både 
positiv och negativ, men främst negativ enligt respondenterna, vilket är i linje med den 
tidigare forskningen (se till exempel Fox & Moreland, 2015, Tandoc, Ferrucci och Duffy, 
2015 och Vannucci, Flannery och McCauley Ohannessian, 2016). Ångest, frustration och 
negativa jämförelser var ett vanligt tema under intervjuerna och samtliga respondenter tog 
upp någon aspekt av dessa i sina svar. Den tidigare forskningen visar att detta inte är ett 
oväntat resultat. Betydelsen av att de unga vuxna själva använde dessa begrepp i relation till 
Facebookanvändande bör emellertid inte underskattas då detta visar att respondenterna själva 
tänker på liknande sätt som forskarna, rörande påverkan av Facebook på det egna måendet. I 
framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om människor som i större 
utsträckning känner känslor av ångest sedan innan söker sig till sociala nätverk som 
Facebook. Ett intressant fynd är att trots samtliga intervjupersoner belyser negativa aspekter 
med Facebook så känner flera att Facebook är något av ett måste, och ingen reflekterar över 
ifall de negativa aspekterna skulle kunna motivera en deaktivering av Facebookkontot.  
 
Med återkoppling till slutet av föregående stycke lyfts här upp den underliggande 
gemenskapen hos respondenterna om en negativ inställning till Facebookanvändande 
generellt. Många upplever att Facebook kommit att bli en för viktigt del i deras liv, ett måste, 
något som behövs och känner en svårighet att lämna bakom sig. Utifrån Wängqvist och 
Griphammar (2016), finns således en förståelse för hur sociala medier och mer precist 
Facebook, kommit att bli integrerat i individens sociala relationer och nätverk. Facebook har 
blivit inte bara en byggsten för individens totala sociala arena utan även en bärande sådan, 
vilket också styrks i följande citat från en av intervjupersonerna: “Så hade jag inte haft den.. 
den sociala tillgången så hade jag nog mått betydligt sämre[...]”. Detta är inte enbart med 
fokus på vänskapsrelationer eller förhållanden, utan även med hänsyn till den aspekt av att 
Facebook uttrycks blivit en HUB för allt som rör det sociala - från vänskap till sysselsättning 
till fritid till världssyn. Den lättillgänglighet (Fox & Moreland, 2015) som bland annat skapats 
av smartphonen, möjliggör för individen att ha sitt sociala liv centrerat och tillgängligt i sin 
byxficka. Precis vad som ligger bakom det respondenterna menar med att användandet, eller 
snarare Facebook, “är för viktigt” blir svårt att precisera, men går att förstås utifrån 
lättillgängligheten och Facebooks funktion som en social HUB. 
 
När känslan av gemenskap (Scheepers, Scheepers, Stockdale och Nurdin, 2014) finns inom en 
armlängds avstånd, blir det svårt att blunda för eventuellt resonemang rörande 
konsekvenserna av det ständigt sociala flödet. Ett konstant flöde av lättillgänglig information 
kan tänkas göra det enkelt att utveckla ett användande som lätt överskrider en gräns för vad 
som kan betraktas som en vana eller beroende (vilket också styrks av flera av respondenternas 
utsagor). En vana av både social tillgänglighet och möjlighet koncentrerat i en applikation i 
mobiltelefonen som ständigt finns i närheten kan således tänkas utveckla ett undermedvetet 
och svårpreciserat behov. Häri krävs också en hänsyn till den identitetsintegration (Wängqvist 
& Griphammar, 2016) som i arbetet kopplats till de roller som framträder på sociala medier, 
denna gång med aspekten att dessa roller också är någonting som är viktiga för den 
sammantagna identiteten offline. En sorts ömsesidighet mellan de uppkopplade rollerna och 
den nedkopplade identiteten kan tänkas spegla ett faktiskt behov av att upprätthålla 
tillgängligheten och möjligheten till sina uppkopplade roller för att känna sig sammanfogad 
och socialt “komplett” offline.  
 
Identitetsintegrationen är i en aspekt en central faktor för att individen, trots mängden roller 
och mångfacetterade självbilder, ändå kan känna sig som “sig själv” och på så vis undvika 
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känslan av att vara splittrad (Wängqvist & Griphammar, 2016). Det vill säga att trots de olika 
roller som individen “visar upp” via sociala medier så är de på något plan överensstämmande 
med individens övriga roller och samtidigt den sammantagna identiteten. Genom detta kan 
alltså utläsas en förståelse för den frustration vissa respondenter uttrycker vid diskussion kring 
“andras” användande och dess påverkan på relationen. Att få se sidor hos folk de inte trodde 
fanns eller se åsikter de inte visste att dem hade upplevdes som frustrerande. Resultatet av 
denna undersökning pekar på att de roller som individer har på sociala medier ses som en 
fragmenterad representation av den sammantagna identiteten. Detta liknar den bild av 
identiteten som Wrangsjö (2006) presenterar såsom bestående av underkategorier av 
självbilder som delar någonting centralt gemensamt; de är alla underkategorier till identiteten. 
Intressant för diskussion är att söka en förståelse för hur Facebook kan påverka relationer. 
Med hänsyn till rollteorin finns det en förståelse för att personer har olika representationer av 
sig själva i olika sammanhang (Angelöw & Jonsson, 2000). Detta leder också till en förståelse 
för att andras presenterade självbilder är en representation av vilka de är, även om den inte är 
helt rättvisande. Om person A uttrycker sig i en viss roll så tolkar person B det som att detta 
uttryck är en representation för personens verkliga jag. Genom detta kan det utläsas att 
publiceringar på Facebook har en påverkan på relationer eftersom observatören (person B), i 
det här fallet respondenterna, antas se det publicerade som representativt för personen (person 
A). Här förutsätts att identitetsintegrationen varit/är lyckad hos person A, och att hen inte 
upplever en splittring eller förvirring i den egna identiteten, och således kan dennes 
presenterade roller och användande av dessa ses som en representation av sig själv. Några 
uttalanden om motsatt situation blir svåra att presentera då detta inte är någonting som berörts 
i arbetet. 
 
Ytterligare en observation har varit hur viktig internetpersonan, representationen av sig själv 
som individen skapar och sedan agerar utefter på internet, är för några av respondenterna. 
Intressant för diskussion är varför det blir så viktigt för individen att framställa sig på ett visst 
sätt i ett visst sammanhang. En reflektion är att det kan ha att göra med rollförväntningar 
(Angelöw & Jonsson, 2000), att en individ går in i en roll eller skapar en roll som innehar 
specifika rollförväntningar, som till exempel att uttrycka sig på ett visst sätt eller skriva om 
vissa saker. Om en person får bekräftelse på hur hen agerar i sin persona kan detta vidare 
förstås som en anledning till varför den blir så viktig; internetpersonan är en del av individens 
identitet och om denna del av identiteten får mycket bekräftelse och positiv respons från 
auktoriteter (här vänner på internet), kan den bli betydande och därmed också viktig att 
upprätthålla. Detta resonemang ligger i linje med vad Wrangsjö (2006) dels skriver om hur 
självbilderna formas av omgivningen genom bekräftelse, och dels hur dessa självbilder 
tillsammans bygger upp den sammantagna identiteten. Flera intervjupersoner talade om hur 
de beter sig olika i olika sammanhang, vilket här kan förstås som i olika roller. Det var 
emellertid viktigt, enligt flera av dem, att dessa roller inte skilde sig för mycket från hur 
individen agerade och framställde sig i verkligheten. Det kan till och med förstås som att 
roller som vore för olika varandra skulle kunna ge individen negativ feedback från andra, om 
dessa inte återspeglade dennes identitet och person i verkligheten. I framtida forskning skulle 
det vara intressant att undersöka hur bekräftelsebehovet från andra ser ut på Facebook mer i 
detalj, samt hur detta kan påverka identitetsbyggandet hos unga.   
 
Den inblick som Facebookflödet kan ge av vänners och bekantas liv kan ses ha både positiva 
och negativa aspekter. Flera respondenter talar om en gemenskap som bildas, samt en känsla 
av att vara närmare sina vänner och bekanta trots att inget aktivt socialt utbyte sker. Det som 
framkom under intervjuerna var att respondenterna hade investerat mycket av sitt sociala liv 
på Facebook. Precis som berörs i analysen kan det därför skapas en tomhet när 
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Facebookflödet “dör”. En reflektion är hur det kan påverka en människa att leva sitt sociala 
liv genom internet och Facebook, som en av respondenterna sa kan Facebook ibland bli ett 
substitut för att umgås i verkligheten. Facebook kan alltså ur en aspekt ses som ett medium, 
en måttstock för grad av social tillhörighet då flödets aktivitet på så vis kan forma känslan av 
gemenskap och ensamhet. Det konstanta flödet av vänners aktiviteter på Facebook kan bidra 
till en känsla av ensamhet vid de tillfällen då en individ är exkluderad från ett sammanhang 
eller en sammankomst som vänner publicerar statusuppdateringar om. Flödets aktivitet är en 
gemensam nämnare för den ensamhet som väcks genom både social jämförelse och en 
minskning eller ett avbrott bland uppdateringarna. I kombination med dess lättillgänglighet 
kan det utveckla en vana att identifiera den sociala gemenskapen genom applikationen i 
mobiltelefonen eller framför datorn – vilket kan liknas med en paradox där känslan av 
delaktighet till en gemenskap upplevs när individen är avskärmad från andra. Vad 
konsekvenserna blir för att tillåta elektroniska, materiella plattformar forma vår känsla av den 
sociala gemenskapen blir svår att förutse, men en intressant observation är att 
Facebookanvändande tycks skapa illusionen av att komma närmre sina vänner samtidigt som 
det skapar illusionen av att sakna tillhörighet. Detta tyder på att Facebook ur en aspekt blir ett 
verktyg för falsk representation av individens sociala gemenskap offline. 
 

Slutsatser 

Vad tänker respondenterna om Facebook? 
Respondenterna anser att Facebook är en bra plattform för att hålla kontakten med människor, 
samt en samlingsplats för allting som finns på internet. Facebook kan sägas vara en grundsten 
i respondenternas sociala liv, då en så stor del av det sociala livet finns tillgängligt på 
Facebook. 
 
Anser de att Facebook har någon påverkan på dem? På vilket sätt? 
Intervjupersonerna anser att Facebook har en mestadels negativ påverkan på deras mående 
genom känslor av ångest och ensamhet, negativa jämförelser med andra och påverkan på 
självbilden. Respondenterna ansåg även att Facebookanvändande har en påverkan på deras 
relationer med andra, och även deras syn på sina vänner och släktingar. Respondenterna 
menar även att Facebook kan ge dem en känsla av gemenskap med andra samt en känsla av 
att vara närmare sina vänner.  
 
Vilken uppfattning har de intervjuade om olika roller på Facebook? 
Respondenterna menar att de går in i olika roller i olika sammanhang på Facebook, och 
reflekterar även över olika personas. Eftersom inernetpersonan kan ses som en del av 
individens identitet kan detta förklara varför den blir viktig att upprätthålla. Flera reflekterade 
över huruvida människor är ärlig på Facebook och i såna fall varför. Svaren berörde självhat, 
att människor inte vill verka sårbara, samt att den förfinade personan kan bidra till 
missvisande ideal.  
 

Studiens styrkor och svagheter 
Arbetets främsta styrka är att det bidrar till att belysa ett dagsaktuellt ämne på ett sätt som 
möjliggör en koppling och relevans för det sociala arbetet. Vi hävdar dessutom att arbetet 
bitvis bidragit med den vidare kartläggning av Facebooks påverkan på individen som vi ansåg 
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saknades – individuella intervjuer, med fokus på individens subjektiva tankar och reflektioner 
angående emotionell och relationell påverkan av ett Facebookanvändande. Arbetet har även 
svagheter vilka här anses främst vara kopplade till forskningsprocessens upplägg. Den låga 
svarsfrekvensen vid sökandet efter respondenter anser vi kan ses som en brist, vilket har 
inneburit att urvalet varit beroende av svarsfrekvensen. Urvalet och svarsfrekvensen är svåra 
att belysa utan att lyfta kritik mot arbetets inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var vida 
och inte särskilt precisa och avgränsande (ålder och aktivitet), vilket dessutom skapar en 
svårighet vid överförbarheten (Bryman, 2011) och således påverkar arbetets tillförlitlighet. 
Vidare bör det understrykas att även om arbetets analys och diskussion baserats på 
respondenternas uttalanden, har ingen respondentvalidering (a.a.) gjorts, och det finns alltså 
en risk att vi, författarna, presenterat en bild som inte stämmer överens med vad 
respondenterna försökte förmedla.  
 
Betydelse för socialt arbete 
Denna studie har med stöd i tidigare forskning identifierat faktorer som berör 
Facebookanvändande som kan påverka unga vuxnas psykosociala hälsa. Vi anser att den även 
genererar en grund för fortsatt forskning på området sociala medier och unga, som är väldigt 
aktuellt för det sociala arbetets fält (Daneback & Sorbring, 2016). En förståelse för att 
Facebookanvändande är vanligt bland unga vuxna och att användandet kan ha negativa 
konsekvenser för deras hälsa, kan förhoppningsvis bidra till en utökad helhetsbild för 
yrkesverksamma som möter dessa i sitt arbete. Förhoppningen är att studiens resultat ska 
kunna bidra till a) större förståelse på Facebooks påverkan på måendet för praktiker och b) 
vidare forskning på området.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Nedan följer information om studien och om ditt medverkande som kan vara bra för dig att 
veta. Vi rekommenderar att du tittar igenom detta innan intervjun, men vi kommer även att gå 
igenom informationen kort vid intervjutillfället.  
 
Du har anmält dig som intresserad av att genomföra en intervju som kommer att handla om 
dina tankar kring Facebook och Facebookanvändande, samt olika aspekter av detta. Din 
medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjuns 
fokus ligger på dina tankar och dina känslor, därför är det viktigt att du känner dig bekväm 
med att svara på frågorna. Vissa frågor kan upplevas som känsliga i sin karaktär men du har 
rätt att välja att inte svara på frågor.  
 
Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas (alltså skrivas ner ordagrant). Dina 
svar kommer att avidentifieras så att det inte kommer att framgå att det är just dina svar, du är 
med andra ord anonym. Emellertid kommer din ålder och ditt kön att kunna utläsas. Detta för 
att göra materialet tydligt för analysen. Endast vi forskare kommer att ha tillgång till 
materialet när det inte är avidentifierat.  
 
När vi har gjort våra intervjuer kommer (det avidentifierade) materialet att analyseras med 
bakgrund i aktuell forskning och teori. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 
forskningssyfte till den här studien.  
 
Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser- och tankar om 
Facebook och användande av Facebook.  
 
Vi ser fram emot att prata med dig! 
 
Sara Johansson och Andreas Andersson 
Socionomprogrammet  
Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete 
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Bilaga 2 
 
Varför skaffade du Facebook? 
 
När skaffade du Facebook? / Hur länge har du haft Facebook?  
 
Vad skulle du säga är bra med Facebook? 
 
Vad är mindre bra/nackdelen med Facebook? 
 
Hur känns det att vara på Facebook? 
 
När du loggar in på Facebook, varför gör du det? 
 
Vad använder du Facebook till? nyheter? gemenskap? blogg? tidsfördriv? 
 
Vilken sorts sidor följer du på Facebook? personer? artister? organisationer? humorsidor? 
 
Hur mycket eller hur ofta använder du FB? när? Kan du känna ett behov av att gå in och kolla 
vad som händer?  
 
Hur viktigt är det för dig att vara aktiv? varför?  
 
Använder du Facebook på flera enheter? dator, telefon, surfplatta?  
 
Kan användandet påverka din sömn?  

1. Kan användandet påverka din hälsa/livsstil i övrigt?  
2. På vilket sätt?  

 
Vad brukar du publicera/dela? typiskt inlägg? Vem riktar du dig till när du publicerar något 
inlägg/bild?  
 
Vad har du för förväntningar på inlägg?  

1. Önskad respons?  
2. Hur känns det när du inte får den respons du önskar?  

 
Vad brukar du få för reaktioner på inlägg? 
 
Hur brukar du reagera på reaktionerna? Är de viktiga för dig? Varför? 
 
Hur reagerar du på en notifikation? Tittar du direkt? Beror det på, i så fall vad? 
 
Känner du någon gång stress/press på grund av användande eller ickeanvändande?  

1. På vilket sätt?  
2. Varför?  

 
På vilket sätt påverkar användandet andra saker i ditt liv?  
 
Vad får du ut av att vara på Facebook? 
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Påverkar Facebook dina relationer? hur?  
 
Påverkar användandet hur du ser på andra, vänner och familj? Hur upplever du det?  
 
Kan Facebook påverka samspelet mellan människor i ”verkligheten” (irl)?  

1. Vad tänker du om det?  
 

Är du aktiv/med i grupper utanför din sociala krets? (politisk, samhällelig, religiös karaktär). 
1.   Anpassar du ditt “beteende” efter dessa?  
2. Hur?  
3. Varför? 

 
Tror du att människor är ärliga på Facebook, att det de publicerar ger en rättvis bild av deras 
vardag? 

1. Om inte: varför ger det inte en rättvis bild?  
2. Varför tror du att man väljer att inte ge en helt rättvis bild av vardagen?  
3. Är det här någonting du märker av att folk gör? vad tänker du om det? hur känns det? 

 
Bidrar Facebook till en känsla av delaktighet? Hur syns/(tolkas) ensamhet på Facebook?  
 
Känner du dig ensam ibland, på Facebook? 
 
Hur påverkar Facebook hur du ser på dig själv och hur du tänker om dig själv?  

1. Kan du se att ditt sätt att se på saker och ting samt andra förändrats sen du började 
använda Facebook? 

 
Har du själv någon reflektion/tanke kring Facebookanvändande generellt? Är det nått du har 
tänkt på? Tycker du att Facebook har någon påverkan på dig? 
 
 


