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Facebook och relationer 

En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelse av användning av Facebook beträffande 

relationer till sig själva och andra  

Sammanfattning  

94 procent av Sveriges unga vuxna är medlemmar på Facebook. 
Användning av sociala medier har enligt studier en konstaterad 
inverkan på hur människor relaterar till varandra och sig själva. 
Flertalet av dessa studier är dock av kvantitativ inriktning, och få 
studier har gjorts på svensk population. Syftet med den här studien var 
därför att med kvalitativ metod skapa en ökad förståelse för hur unga 
vuxna i Sverige upplever sin användning av Facebook beträffande 
relationer till sig själv och andra. Datainsamlingen skedde genom 
semi-strukturerade intervjuer och datan analyserades genom tematisk 
analys med induktivt och semantiskt förhållningssätt. De tolv 
deltagare som rekryterades var mellan 21 och 29 år gamla, från 
spridda delar av Sverige och alla aktiva användare av Facebook. 
Resultatet från analysen och således svaret på frågeställningen ”Hur 
upplever unga vuxna mellan 18 och 29 år sin användning av Facebook 
beträffande relationer till sig själv och andra?” blev ”En förtunnad och 
förlängd gemenskap förenad med tillvaron”. Slutsatsen som drogs var 
att användning av Facebook beträffande relationer både ger men också 
tar, och att upplevelsen av dess påtagliga inverkan på relationer till sig 
själv och andra även sträcker sig utanför Facebook och in i den 
allmänna tillvaron.  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Facebook and relationships 

A qualitative study of young adult´s experience of Facebook-use regarding relationships 

to themselves and others 

Abstract 

94 percent of young adults in Sweden are members on Facebook. 
According to studies, the use of social media has an established 
impact on how people relate to each other and themselves. However, 
most of these studies are of quantitative orientation, and studies in 
Sweden are few. The aim of this study was therefore to produce an 
increased understanding, with a qualitative orientation, of how young 
adults in Sweden experience their use of Facebook regarding 
relationships with others and themselves. The data collection was 
through semistructured interviews and data was analyzed by thematic 
method with an inductive and semantic approach. The twelve 
participants were between the ages of 21 and 29, from outspread parts 
of Sweden, and active users of Facebook. The results from the 
analysis and the answer to the research-question ”What is the 
experience of young adults between the age of 18 and 29 of their use 
of Facebook regarding relationships to themselves and others?” was 
"A diluted and extended sense of fellowship pervasive with the overall 
existence". The conclusion from the results was that the use of 
Facebook regarding relationships gives but also takes, and that the 
experience of its palpable impact on relationships with others and 
oneself also extends beyond Facebook and into everyday existence. 

Keywords: Qualitative, Facebook, relationships, young adults, diluted, 
extended.  
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Introduktion 

Inledning 

Sociala nätverk, eller sociala medier som de också kallas, har blivit en naturlig del av 

vardagen för de flesta internetanvändare i Sverige, och år 2016 använder 93 procent av 

Sveriges hela befolkning internet (Davidsson & Findahl, 2016). Andelen 

internetanvändare skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper, och i åldersgruppen 12-35 år 

är samtliga, 100 procent av Sveriges befolkning, internetanvändare (Davidsson & 

Findahl, 2016). 

  Under internetanvändning ägnar sig många människor åt att använda sociala 

medier, och år 2016 ägnar 58 procent av den totala internetanvändande delen av 

befolkningen sig åt att använda sociala medier dagligen, och denna andel ägnar i 

genomsnitt cirka sju timmar i veckan åt detta (Davidsson & Findahl, 2016). Den största 

aktören bland sociala medier sett över hela populationen är Facebook (Davidsson & 

Findahl, 2016). I synnerhet bland yngre och unga vuxna där nästintill alla, 94 procent, 

är medlemmar, och sett över hela den internetanvändande populationen år 2016 så är 71 

procent medlemmar på Facebook, varav 52 procent använder det dagligen (Davidsson 

& Findahl, 2016).  

  En avsevärd genomsnittlig tid på cirka nio timmar i veckan ägnas åt denna 

aktivitet i åldersgruppen 16-35 år (Davidsson & Findahl, 2016). Detta motsvarar nästan 

13 procent av tillgänglig fritid under förutsättning av 40 timmars arbetsvecka och åtta 

timmars sömn per natt (uträkning utifrån data av Davidsson & Findahl, 2016). Om grad 

av användning av Facebook för unga vuxna mellan 16 och 25 år kvarstår över livet, 

skulle en 18-åring idag komma att ha spenderat fyra år av sitt liv till att använda 

Facebook när denne är 80 år gammal (uträkning utifrån data av Davidsson & Findahl, 

2016).  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  Människor är sociala varelser och en uppsjö av forskare har genom åren kunnat 

påvisa att sociala relationer är av stor vikt för människors välmående överlag (Burke & 

Kraut, 2016). Det står också klart att internetanvändning och i synnerhet användning av 

sociala plattformar på internet såsom Facebook, har en inverkan på hur människor 

relaterar till andra och i förlängningen till sig själva (Kraut & Burke, 2015). Som 

tidigare tagits upp så är unga vuxna den grupp i samhället som använder sig allra mest 

av internet och sociala medier (Davidsson & Findahl, 2016), och därför ämnade 

författarna till denna studie undersöka hur denna grupp upplever sin egen användning 

och hur de beskriver att det påverkar deras sociala liv.  

Tidigare forskning 

Det finns en omfattande mängd studier vars syfte är att bättre förstå fenomenet 

Facebook och människors användning av sociala medier i allmänhet. Den avsevärda 

mängden resultat, frågeställningar och diskussioner som finns, kan skapa svårigheter att 

bilda en övergripande uppfattning om vad forskningen faktiskt säger om ämnet, eller 

vilken typ av undersökningar som finns. Med detta i åtanke har en grupp forskare 

genomfört en meta-analys (Wilson, Gosling, & Graham, 2012), där de haft för avsikt att 

sammanfatta och tematisera den stora mängd data som finns kring detta ämne, och 

avgränsat detta till just Facebook.  

  Efter en grundlig genomsökning av empiriska studier där Facebook och till 

detta förknippade fenomen och begrepp varit exklusiva studieobjekt, lyckades Wilson et 

al. (2012) identifiera 412 relevanta artiklar. Samtliga artiklar hade tidigare granskats av 

andra forskare med tillämplig kunskap inom området, och var så kallade peer-reviewed. 

Wilson et al. (2012) kom fram till att befintlig forskning som berör Facebook kan 

sammanfattas och delas upp i följande fem kategorier: Deskriptiv analys av Facebook-

användare, motivation bakom användandet av Facebook, identitetsskapande och 
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presentation av sig själv på Facebook, den roll Facebook spelar gällande sociala 

interaktioner samt integritet och informationsutbyte på Facebook (Wilson et al., 2012). 

  Ungefär en fjärdedel av de artiklar som omfattades av denna 

litteraturundersökning (Wilson et al., 2012) placerades i kategorin “Vilken roll spelar 

Facebook gällande sociala relationer?”. Detta är också den kategori av studier som till 

synes är mest intressant för just den här aktuella studien då ämnet är inom samma 

område. Dock är merparten av studierna som undersökts i denna meta-analys (Wilson et 

al., 2012) utav kvantitativ inriktning, och ett stort fokus ligger också på hur Facebook 

som socialt nätverk har suddat ut de privata gränserna mellan privatpersoner, företag 

och myndigheter (Wilson et al., 2012).  

  Studierna visar exempelvis att människor idag har jobb-relaterade relationer 

och vänskapsrelationer samlade i en och samma sociala kontext till följd av Facebook, 

vilket dock inte ska skapa problem då Facebook-användare använder sig av olika 

funktioner för att reglera vem som kan ta del av deras olika avtryck på denna sociala 

plattform (Wilson et al., 2012).  

  Författarna till den här studien har dock funnit kvalitativa studier som ligger än 

närmare det aktuella forskningsområdet. I en studie av Sherrell och Lambie (2016) 

konstaterades genom individuella intervjuer och fokusgrupper att Facebook inte bara 

fungerar som ett praktiskt kommunikationsverktyg, utan att det också spelar en viktig 

roll i formandet av intima relationer, och dessutom underlättar socialt stöd.  

  I en annan studie av Debatin, Lovejoy, Horn och Hughes (2009), användes 

både formulär och intervjuer, och det kunde konstateras att deltagarna ägnade sig åt 

sociala ritualer via Facebook, vilka var en viktig del av deras vardag och tillvaro. 

Debatin et al. (2009) pratar om Facebook och användning av detsamma som något 

osynligt som ligger i bakgrunden, men som likväl på ett omedvetet plan influerar 
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människors sätt att förhålla sig till varandra, och avgör hur de interagerar med andra 

människor.  

  I ytterligare en studie  av Zhao, Grasmuck och Martin (2008), studeras närmare 

vilka identiteter människor konstruerar på grund av, och tack vare Facebook. Med stöd 

av både kvantiativ och kvalitativ data framhåller dessa forskare att personer som 

använder sig av Facebook presenterar sig på ett väldigt fördelaktigt sätt inför andra och 

sig själv (Zhao et al., 2008). De skapar ett slags ideal-jag som inte stämmer överens 

med hur de är offline, men som de tror är i linje med vad som är socialt önskvärt (Zhao 

et al., 2008).  

  Användning av Facebook relaterat till ensamhet har också studerats, och 

resultaten från en studie av Burke, Marlow och Lento (2010), genomförd med 

kvantitativ metod, visar på att användning av Facebook kan lindra ensamhet och skapa 

en känsla av tillhörighet med andra, samtidigt som användandet också kan leda till 

motsatsen. Detta menar dessa forskare beror på huruvida personerna ägnar sig åt aktivt 

kontra passivt deltagande, att antingen exempelvis kommentera någons Facebook-

status, eller att helt enkelt bara observera den utan att göra något (Burke et al., 2010). 

Det förstnämnda skapar en känsla av att ha ett mer omfattande socialt kapital medan det 

senare leder till en känsla av avsaknad av ett sådant kapital (Burke et al., 2010). 

  Det finns således en mängd studier kring ämnet Facebook, både som fenomen 

och kring hur användandet av just denna sociala plattform påverkar människors sociala 

liv. Författarna till denna studie har dock funnit att merparten av de studier som 

genomförts är av kvantitativ inriktning, och att befintliga kvalitativa studier som berör 

det aktuella intresseområdet samtidigt behandlar flera andra aspekter av användandet av 

Facebook. Författarna har därför skapat denna kvalitativa studie där det är den 

subjektiva upplevelsen av relationer genom användning av denna sociala plattform som 
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står i fokus. Författarna veterligen har detta område ej heller utforskats i Sverige eller 

med svensk population i åtanke.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien var att skapa en ökad förståelse för hur unga vuxna i Sverige 

upplever sin användning av Facebook beträffande relationer till både sig själv och 

andra. Frågeställningen är således; “Hur upplever unga vuxna mellan 18 och 29 år sin 

användning av Facebook beträffande relationer till sig själv och andra?” 

Metod 

Författarna ämnade genomföra en explorativ studie med målet att beskriva en subjektiv 

upplevelse på ett så nyanserat och detaljrikt vis som möjligt, och en kvalitativ metod 

lämpar sig bäst för detta ändamål (Langemar, 2008). Det fastställdes också av 

författarna att de under kommande data-analys skulle anamma ett induktivt och 

semantiskt förhållningssätt (Braun & Clarke, 2006). Ett induktivt förhållningssätt 

innebär att initial identifiering av data i så hög grad som möjligt blir styrd av den 

faktiska datan och vad deltagaren uttryckligen säger, utan att låta färgas av intervjuarens 

förutfattade meningar eller aktiva och medvetna försök att få datan att passa in i ett 

redan existerande teoretiskt ramverk (Braun & Clarke, 2006). Det tas i kodningen också 

liten hänsyn till just vilken fråga intervjuaren ställt, och detta förhållningssätt benämns i 

litteraturen ofta som “bottom-up” (Braun & Clarke, 2006).  

  Ett semantiskt förhållningssätt innebär att den data som identifieras görs så 

utifrån dess explicita mening, och att intervjuaren inte går bortom vad deltagaren 

faktiskt uttryckt (Braun & Clarke, 2006). Idealiskt sett, så utgör analysprocessen en 

progression ifrån det deskriptiva, här med en induktiv och semantisk inriktning, till en 

slutlig tolkning av datan, vilken innebär försök att teoretisera betydelsen, innebörden 

och den bredare meningen av densamma (Braun & Clarke, 2006).  



!8

Detta ämnade författarna genomföra under denna studie.  

  Valet av övergripande metod styrdes också av att författarna till denna uppsats 

är bekväma med, och tycker om att analysera språk i form av text och tal, vilket allt som 

oftast kännetecknar en kvalitativ undersökning (Langemar, 2008). Vidare så användes 

tematisk analys som tillämpad kvalitativ analysmetod. Tematisk analys är en metod som 

går ut på att finna teman i vanligtvis omfattande och komplex data som forskare 

försöker göra meningsfull. Det är en analysmetod som syftar till att koka ner materialet 

till sin kärnbetydelse utan att alltför mycket reducera innebörden (Braun & Clarke, 

2006). Tematisk analys som metod är väl dokumenterad i litteraturen och anses 

producera utefter ett kvalitativt förhållningssätt önskvärda resultat, och beskrivs som 

rätt så grundläggande och enkel att använda för noviser inom ett visst forskningsområde 

(Braun & Clarke, 2006). Det senare anser sig författarna vara i det här fallet. 

  Vidare så är tematisk analys en metod vilken författarna var bekanta med sedan 

tidigare, då andra studenter på psykologprogrammet använt sig av denna metod och låtit 

sina arbeten komma andra studenter till del. Då handledarna för det aktuella arbetet är 

väl insatta i detta förfaringssätt, blev valet att använda det som analysmetod naturligt.  

Sammanfattning metod  

Steg 1: Fastställande av forskningsfråga 

Steg 2: Konstruktion av intervjuguide 

Steg 3: Rekrytering av fastställt antal deltagare, tolv stycken  

Steg 4: Genomförande av semi-strukturerade intervjuer utefter intervjuguide 

Steg 5: Transkribering av intervjuer, totalt cirka 60 000 ord för samtliga intervjuer 

Steg 6: Kodning av data, cirka 900 koder 

Steg 7: Indelning av koder i kategorier, cirka 60 stycken 

Steg 8: Indelning av kategorier i sub-kategorier, 12 stycken 
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Steg 9: Indelning av sub-kategorier i huvudkategorier, 4 stycken 

Steg 10: Skapande av en kärnteori 

Deltagare 

Data till studien införskaffades med hjälp av sammanlagt 12 informanter. Av dessa 

rekryterades sex genom gemensamma bekanta till författarna och sex genom 

annonsering på Facebook. Dessa två olika former av rekrytering skedde parallellt med 

varandra. Av samtliga deltagare var det två som var faktiska bekanta till författarna. 

Författarna bedömer att detta ej påverkade den insamlade datan, eller analysen av 

densamma. Detta då dessa bedömer att frågeställningen och intervjuguiden var 

utformade för att inte kräva svar på ett djupt personligt plan, och således sannolikt inte 

kunde leda till att deltagarna anpassade sina svar, för att exempelvis undgå att berätta 

för personliga saker för den författare de kände. Förutom detta var de två deltagare som 

var bekanta med författarna omedvetna om dessas förförståelse kring området, och 

kunde således inte anpassa sina svar efter eventuella uppfattade önskningar från 

författarna.  

  Rekryteringen på Facebook bestod i annonser inom grupperna “Dom kallar oss 

studenter” och “Psykologstudenter, Örebro Universitet”, samt ett inlägg på en av 

författarnas egen Facebook-sida (se bilaga 1). De deltagare som rekryterades via 

Facebook uppgav bland annat ett intresse för området, och/eller en vilja att hjälpa till 

med studien. 

  De deltagare som rekryterades fick information om att de kommer att erbjudas 

en genomgång av det färdiga eller nästan färdiga arbetet och då få möjlighet att komma 

med korrigerande synpunkter eller åsikter. Författarna hade i studiens inledningsskede 

satt som mål att deltagarna skulle bestå av en så utbredd samling människor som möjligt 

med hänsyn till uppväxtort, utbildningsbakgrund och ålder. Detta för att belysa 
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frågeställningen utifrån så många olika perspektiv som möjligt och på så vis få största 

möjliga bredd av berättelser och upplevelser inom ämnet. Rekryteringen skulle 

företrädesvis falla ut i en jämn könsfördelning, då konstaterade skillnader mellan könen 

i användning av Facebook (Davidsson & Findahl, 2016) inte skulle ge en snedvridning 

av resultatet. Inklusionskriterierna var fastställda till att deltagaren måste vara mellan 18 

och 29 år gammal, tala flytande svenska samt vara medlem på och aktiv användare av 

Facebook. De deltagare som rekryterades utgjordes av sju kvinnor och fem män i 

åldrarna mellan 21 och 29 år, med en genomsnittsålder på 25 år. Författarna upplevde 

att det var betydligt svårare att rekrytera män till att delta i studien. Författarna lyckades 

ej heller rekrytera någon yngre än 21 år.  

  Två av deltagarna är uppvuxna på landsbygden i södra Sverige, en i större stad 

i norra Sverige, tre i mindre städer i södra Sverige, och övriga i större städer i södra 

Sverige. För närvarande bor fyra deltagare i Örebro-området, fem i Malmö-området, en 

i Stockholm och övriga i mindre städer i södra Sverige. En av deltagarna har genomförd 

gymnasieutbildning och övriga genomför eller har genomfört utbildning på 

folkhögskola eller universitet, detta inom sammanlagt nio olika inriktningar av 

utbildning. Deltagarna intervjuades på en plats de själva föreslagit och/eller godkänt, 

detta av en enskild författare, och författarna intervjuade sex deltagare vardera. I 

arbetets slutskede så ska författarna presentera uppsatsen enskilt för de deltagare som är 

intresserade av detta.  

Datainsamlingens tillvägagångssätt 

Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med utgångspunkt ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2), skapad i samråd med två handledare och med hänsyn till de 

rekommendationer för kvalitativ forskning författarna utläste i Langemar (2008).  

Intervjuguiden var ämnad att belysa områden och skapa berättelser från deltagarna 
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relaterade till den ursprungliga frågeställningen. Intervjuguiden användes som en mall 

för de områden författarna ville att deltagarna skulle berätta om, och fungerade också 

som en påminnelse för författarna själva under intervjuns gång. Intervjuguiden hade ett 

fokus på deltagarnas tankar och känslor kring sin användning av Facebook beträffande 

relationer. Intervjuguidens tre områden var:   

  Relationer. Exempel på fråga: ”Beskriv med dina egna ord vad det innebär för 

dig att vara vän med någon på Facebook?”.  

  Ensamhet. Exempel på fråga: ”På vilket sätt hjälper Facebook dig med dina 

sociala behov?” 

  Bekräftelse. Exempel på fråga: ”Beskriv hur du tänker och känner när du får 

likes och kommentarer av andra på något du gjort på Facebook?”  

  Områdena valdes ut efter det att författarna genomfört en undersökning av 

befintlig litteratur kring ämnet Facebook och relationer, samt efter samtal med 

handledare kring vad som skulle vara de mest lämpliga avgränsningar som kunde göras 

med hänsyn till den aktuella frågeställningen. Författarna försökte skapa öppna frågor 

som i minsta möjliga utsträckning skulle upplevas som ledande, detta förenligt med 

tillämplig metod (Langemar, 2008)  Vidare låg fokus i att be deltagarna om konkreta 

minnen kring sin användning av Facebook, och författarna kom med en hel del 

följdfrågor för att få en så detaljerad bild som möjligt av den subjektiva upplevelsen 

(Langemar, 2008).  

Intervjuguiden bedömdes uppfylla sitt ändamål och de två första provintervjuerna som 

genomfördes inkluderades i studien. Den första frågan i intervjuguiden berörde de första 

tankar och känslor deltagaren upplevde när denne tänkte på sina relationer på Facebook.  
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Analysens tillvägagångssätt 

  Transkribering av intervjumaterialet. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

utifrån inspelningen. Eventuella pauser och ljud såsom harklingar och suckar 

inkluderades i transkriberingen, samt även tonfall om detta framstod tydligt och på 

något sätt skilde sig från deltagarens mer generella tonfall. Författarnas frågor 

inkluderades i transkriberingen för att förtydliga var någonstans enligt intervjuguiden 

samtalet befann sig. Inspelningarna makulerades så snart transkriberingen var 

genomförd och kontrollerad, och förvarades säkert fram tills dess. 

  Kodning av intervjuns innehåll genom användning av NVivo. Samtliga 12 

intervjuer sammanfördes till ett dokument och fördes in i dataprogram avsett för 

kvalitativ forskningsmetod, NVivo. Detta program möjliggör kodning av materialet och 

kategorisering av dessa koder, samtidigt som åtkomst till det ursprungliga textmaterialet 

är snabb och lättillgänglig. Arbetsförfarandet i detta steg bestod i att författarna gick 

igenom texten och kodade för frågeställningen och syftet relevanta uttalanden av 

deltagaren. Dessa koder utgjordes av i dokumentet markerad text och ett av författarna 

tilldelat namn relaterat till vad deltagaren sade. Exempel på detta är att en deltagare 

sade: ”om jag nu skulle gilla nånting, ja men asså, om jag skriver nån kommentar och 

nån svarar på kommentaren, och jag svarar, asså den då är det ju mera social kontakt, 

för då pratar ju vi med varandra.” vilket kodades som ”Gilla och kommentera är social 

kontakt, prata med varandra”. När allt intervjumaterial var kodat uppgick antalet koder 

till ungefär 900 stycken. 

  Kategorisering av koder till teman. Detta steg omfattade ett av författarna 

gemensamt arbete med att kategorisera de cirka 900 koderna till teman om cirka 60 

stycken. Detta baserat på kodernas innehåll, med målet att finna likheter och 

gemensamma nämnare i koderna och med detta som grund införa dessa tillsammans i 
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passande tema. Arbetsprocessen hade här en induktiv och semantisk inriktning, där 

datan fick skapa teori och koderna kategoriserades utefter vad deltagaren sade explicit 

(Braun & Clarke, 2006). I detta steg ämnade författarna hitta upprepade mönster av 

mening och försöka bryta ner datan så övergripande som möjligt (Braun et al., 2006).  

  Skapande av sub-kategorier. Även i detta steg användes ett induktivt 

förhållningssätt och målsättningen var här att skapa sub-kategorier om cirka 12-15 

stycken, var och en bestående och uppbyggda av de teman som skapades i föregående 

steg. Även här anammades en semantisk förhållningssätt, dock tillkom också tolkning 

av tidigare teman. Tolkningen innebar av författarna försök att teoretisera betydelsen, 

innebörden och den bredare meningen av fastställda teman (Braun et al., 2006). Här 

ämnade författarna förstå vad dessa teman faktiskt säger och avgöra på vilket sätt de kan 

höra ihop, teoretisera den inneboende betydelsen av dessa och sammanföra dem i sub-

kategorier. Arbetsförfarandet var här att författarna gemensamt delade in teman i sub-

kategorier, vars titlar avgjordes genom tolkning av de befintliga temans betydelse, 

innehåll och likheter med varandra. Exempel på tillkomna sub-kategorier är “ Ideal-

Jag”, “Förväntad utdelning av handlingar” och “Värna om sig själv”. Totalt skapades 

tolv sub-kategorier. 

  Skapande av huvudkategorier. Detta stegs målsättning var att utifrån de 

befintliga tolv sub-kategorierna skapa fyra huvudkategorier, var och en bestående av tre 

sub-kategorier vardera. Detta genom att avgöra vilka tre sub-kategorier som kan hänga 

samman utefter innehåll och likheter med varandra, och därefter tolka dessas betydelse 

och innebörd och således frambringa en passande titel till vardera av dessa fyra 

huvudkategorier. Målsättningen var att titeln skulle återspegla innehållet och den 

underliggande betydelsen av dels sub-kategorierna i sig, men också ge en 

sammanfattande och rättvis bild av alla de teman och koder dessa sub-kategorier bestod 
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av. Arbetsförfarandet var här att författarna avskilt och var för sig delade in de sub-

kategorier de själva tyckte hörde ihop och gav dessa en titel, och därefter jämförde med 

varandra vad de kommit fram till. Detta för att kontrollera att datan i sig faktiskt kunde 

fördelas i kategorier och härledas till ett passande och deskriptivt namn, och inte var 

något som var tvunget att diskuteras fram författarna emellan, samt att få datan tolkad ur 

två olika synvinklar istället för en gemensam. Efter detta genomfördes korrigeringar av 

namn på huvudkategorierna och nästa steg inleddes. Ett exempel är att förra styckets 

nämnda sub-kategorier förenades till huvudkategorin “Ansiktet utåt återspeglas till 

självet”. 

  Skapande av kärnteori. De nu fastställda fyra huvudkategorier som återstod 

efter föregående steg, skulle nu enligt kvalitativ metod förenas i ett ord eller en mening 

som i sig självt ger en rättvis, deskriptiv och sammanfattande teori som kan öka 

förståelsen för deltagarnas upplevelse av sin användning av Facebook beträffande 

relationer. Denna process bestod av långa diskussioner författarna emellan, och 

upprepad granskning av dels huvudkategorierna i sig, samt av text, koder, teman och 

sub-kategorier för att säkerställa att hela bilden togs med i resonemanget. Ett utkast till 

kärnteori, tillsammans med huvudkategorier och sub-kategorier presenterades för 

handledarna för studien för att kontrollera huruvida kärnteorin gick att förstå. Efter en 

omgång feedback från handledarna fastställde författarna till studien den slutgiltiga 

kärnteori de fann lämplig.  

  Studien presenterades för samtliga deltagare i slutfasen av arbetet, och inga 

invändningar mot dess resultat erhölls.  

  Etiska överväganden. Författarna ifyllde innan studiens början ett 

etikformulär som lämnades in till administrationen för Juridik, Psykologi och Socialt 

arbete på Örebro Universitet. Det kom inga invändningar och tillstånd för att påbörja 
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studien erhölls. Förutom detta har författarna under hela arbetes gång följt de fyra 

riktlinjer uppsatta för Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa principer är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 1990). Detta innebar i praktiken att författarna informerade deltagarna 

om studiens syfte och frågeställning, om att deltagandet är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas, att författarna som forskare har tystnadsplikt och garanterar 

konfidentialitet, att deltagaren vid eventuell citering i den färdiga uppsatsen garanteras 

anonymitet, att all data behandlas på gruppnivå och att alla inspelningar makuleras 

direkt efter transkribering och förvaras säkert tills så sker. Förutom detta är det enbart de 

två författarna som kommer att bruka det insamlade materialet och någon utomstående 

ges inte tillträde till det. Samtliga deltagare fick läsa och underskriva ett informerat 

samtycke innan intervjun påbörjades, och också dessa förvaras säkert. När datan 

behandlats och arbetet var nästan färdigt erbjöds samtliga deltagare också att ge sina 

kommentarer till arbetet.  

  Författarnas förförståelse och process. Då det främsta verktyget forskare 

som använder sig av tematisk analys har är deras egen tolkningsförmåga, är det viktigt 

att redovisa för eventuell förförståelse. Detta då det är i princip omöjligt att inte låta 

tolkning färgas av egna erfarenheter och grundläggande antaganden. En redovisad 

förförståelse skapar således en för validiteten nödvändig transparens. (Langemar, 2008) 

  Författarna har båda sedan nio år tillbaka varit medlemmar på Facebook. Den 

ena av författarna anser sig själv vara en mer passiv och observerande användare av 

Facebook som inte ägnar avsevärd tid till att exempelvis likea, kommentera eller göra 

egna inlägg. Den andra författaren är något mer aktiv och brukar stundvis interagera 

öppet med individer och grupper genom likes och kommentarer. Båda författarna har 
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sedan tidigare reflekterat en hel del över huruvida användning av Facebook är av godo 

eller inte, samt bedömer att de haft en något ifrågasättande hållning till sociala medier i 

allmänhet. Inför arbetet hade författarna förväntat sig att finna ett resultat som till viss 

del präglades av en försämring av sociala relationer, ensamhet och negativa känslor 

förknippade med frekvent användning av Facebook. Författarna förväntade sig att även 

finna positiva aspekter, men ändock i högre grad negativa sådana. Författarna var båda 

medvetna om att detta skulle kunna ha en inverkan på såväl arbetsprocess som 

behandling och tolkning av den inkomna datan, och vidtog åtgärder för att göra denna 

inverkan så liten som möjligt.  

  Exempel på åtgärder är klar medvetenhet om den ingående inställningen, en 

ansträngning för att gå in i arbetet med ett öppet sinne, att konstruera en så neutral och 

omfångsrik intervjuguide som möjligt, ha en semantisk inriktning vid analys av data och 

på detta vis lyssna på vad deltagarna faktiskt säger, samt att ha en ständig beredskap och 

villighet att överraskas.  

Resultat  

Kärnteori för frågeställningen “Hur upplever unga vuxna sin användning av Facebook 

beträffande relationer?” blev enligt denna studie, som: “En förtunnad och förlängd 

gemenskap förenad med tillvaron”, vilket sammanfattar all relevant insamlad data. 

Kärnteorin består av fyra stycken huvudkategorier som i sin tur utgörs av tre sub-

kategorier vardera. Se följande sida för grafisk sammanställning.  
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Figur 1:  
Figuren visar sub-kategorierna till vänster, som förenas i huvudkategorierna i mitten, 
som därefter förenas i kärnteorin längst till höger. 
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  Figuren på föregående sida visar sub-kategorier längst till vänster och 

huvudkategorier i mitten, i alternerande färger mellan grått och vitt. De uppifrån tre 

första gråa sub-kategorierna ”Tillgång till många människor”, ”Nära relationer 

underordnade på Facebook” och ”Facebook har betydelse” förs i analysen samman till 

den första ovanifrån gråa huvudkategorin ”Känsla av tillhörighet med risk för 

exklusion”. Detsamma gäller nästkommande tre vita sub-kategorier, ”Substitut för 

annan social interaktion”, ”Separat social arena” och ”Facebook underlättar social 

kontakt” som i analysen förs samman till huvudkategorin ”Tillgänglig socialisering som 

är avskild och utbredd”. Samma process fortsätter för därifrån nedan gråa och vita sub-

kategorier i grupper om tre. Längst till höger i figuren visas kärnteorin, sammanförd 

utifrån de fyra huvudkategorier i mitten av figuren. Kärnteorin sammanfattar enligt 

författarna all insamlad relevant data. 

Huvudkategori 1: Känsla av tillhörighet med risk för exklusion   

I denna huvudkategori ingår sub-kategorierna “Tillgång till många människor”, “Nära 

relationer underordnade på Facebook” samt “Facebook har betydelse”. Temat för 

denna huvudkategori kan bäst beskrivas genom att belysa de positiva och de negativa 

aspekter av Facebook som kan fungera både inkluderande och exkluderande. 

Upplevelsen av Facebook beskrivs ofta av deltagarna som ett socialt forum där det finns 

möjlighet att bli en del av ett betydelsefullt socialt sammanhang och få ökade 

möjligheter till socialt umgänge såväl på som utanför Facebook. Detta samtidigt som 

det finns en påtaglig risk för att känna sig utanför detta sammanhang. En av de unga 

vuxna som intervjuades beskriver på följande vis:  

  “Att bara se, asså, det är konstig grej, asså det är på något sätt som att, om 

man ser att någon annan också är inne på facebook och bara sitter där och typ, kastar 

bort sitt liv lite, då är det okej, det känns mer okej (...) När personen inte svarade på 
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min vänförfrågan, så eh, så det blev väldigt så här för mig, till slut var jag tvungen att 

fråga henne, det kändes som vi hade bra connection, då var det bara för att hon inte sett 

det, men då jag hade gått runt och grubblat väldigt mycket och trott att hon inte tyckt 

om mig överhuvudtaget, jag förstod inte, asså så här. Då tyckte jag det var väldigt 

jobbigt.” 

  Sub-kategori 1.1: Tillgång till många människor. Deltagarna hade i 

genomsnitt 460 Facebook-vänner på sin vänlista, och i denna sub-kategori beskrivs 

upplevelsen av hur det är att ha tillgång till så många människor på en och samma 

sociala plattform. 

  Ordet "tillgång" syftar i det här fallet på att Facebook fungerar som en portal 

till andra människors liv genom de olika kommunikationsfunktioner som står till buds, 

exempelvis att kommentera och visa bilder, göra statusuppdateringar samt att kunna 

chatta. Detta innebär för deltagarna att de dels kan ta del av social stöttning med hjälp 

av ett omfattande socialt nätverk av såväl ytliga som nära vänner, men också att de kan 

bli utsatta för andras missaktning och få negativa kommentarer riktade mot dem som 

personer. Vissa av deltagarna upplever också att de får en insyn i andra personers liv 

utan att själva bli inbjudna till att bli en del av det umgänget, och att detta skapar en 

känsla av ensamhet, och att “alla andra umgås, men inte jag” (citat från deltagare).  

De upplever också att andra sällan visar upp situationer eller berättar om tillfällen där de 

känner sig eller är ensamma, utan att det oftast är tillfällen av umgänge med andra som 

Facebook-vännerna väljer att visa upp. Så här beskriver en deltagare upplevelsen: 

  “nån har hittat på nåt och så var man inte bjuden liksom… när det har dykt 

upp nån bild kanske så här, jaha! jaja. sen är det inte det alltid en stor grej men… och 

nä... (suck) man kan ju inte vara bjuden till allt hela tiden liksom, men... man reagerar 

ju liksom när man får se att nån hittar på… grejer med varann så liksom. men… asså 
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om det känns som att det är nåt man borde vara bjuden till, då blir man ju lite ledsen.”  

  Sub-kategori 1.2: Nära relationer underordnade på Facebook. Temat för 

denna sub-kategori är att deltagarna beskriver hur deras mer genuina och nära relationer 

blir mindre betydelsefulla på Facebook. Många tar exempelvis upp att bekräftelse från 

nära vänner på Facebook, via likes eller kommentarer inte räknas, detta då personerna 

upplever denna bekräftelse som självklar och redan säkrad. Vidare så beskriver vissa 

deltagare att de upplever bekräftelsen från närmare vänner på Facebook som något som 

sker på rutin vilket saknar innebörd och mening för dem, och att det inte känns äkta för 

mottagaren. Bekräftelse i form av likes och kommentarer från ytliga vänner kan 

däremot bidra till en mycket stark känsla av bekräftelse. Detta fenomen beskrivs på 

följande vis av två olika deltagare: 

  ”Bekräftelse från människor man känner känns påklistrad, påtvingad och falsk 

och sker på rutin. Jag vet t.ex, när jag lägger upp någonting, när jag la upp något, då 

vet jag att den, den å den å den kommer likea och det är inget konstigt.” 

  ”…men sen om det är människor som man knappt pratar med eller träffas, så 

startar ju det nånting i en också, asså människor som man inte... kanske aldrig har 

pratat med eller pratat med när man gick i sjuan, som helt plötsligt kommenterar, 

engagerar sig och visar att, oj men gud vad bra, jag tycker också så här, då blir det ju 

på nåt sätt också, väldigt stark bekräftelse. att det når fler. för att mina närmsta vänner 

vet nog ganska ofta vad jag tycker, tänker och känner ändå.” 

  Sub-kategori 1.3: Facebook har betydelse. Denna sub-kategori behandlar 

hur deltagarna beskriver att deras användning av Facebook har betydelse, och att det 

som sker och görs på Facebook ger känslo- och tankemässiga följder för människor som 

i vissa fall kan sätta sig djupt. Hur man framstår på Facebook och interaktionen man har 

där har en känslomässig betydelse och är således inte något som kan bagatelliseras eller 
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betraktas som något separat, och som ofta har stor tyngd i hur man väljer att relatera till 

andra människor och till sig själv, även offline. Användningen av Facebook har också 

betydelse för hur människor relaterar till varandra, och är väl integrerad med vardagen 

och livet i övrigt. Det framkommer i beskrivningarna att Facebook och relationerna som 

finns där spelar roll och att det finns tydliga sociala regler som i många avseenden 

speglar de normer personerna förhåller sig till offline. Deltagare har också beskrivit att 

det på Facebook i vissa fall verkar finnas mer vett och etikett än i övriga livet. Vidare så 

berättar deltagarna om att Facebook och deras sociala liv offline har ömsesidig påverkan 

på varandra. Många av de unga vuxna som intervjuats talar om att det är svårt att 

särskilja livet på Facebook från livet utanför eller vad de benämner som “det verkliga 

livet”. En deltagare beskriver upplevelsen på detta sätt: 

  "Jaaa… eeeeh… Det är ju svårt för mig ååå, eehm, å särskilja på vad som vad 

som liksom såhär, är facebook och vad som är riktiga livet om man nu vill göra en sån 

särskiljning, så ofta så blir det ju liksom att, det är sammankopplat som en enhet i mitt 

huvud."  

Huvudkategori 2: Tillgänglig socialisering som är avskild och utbredd.  

Denna huvudkategori inrymmer sub-kategorierna: "Substitut för annan social 

interaktion", "Separat social arena" samt "Facebook underlättar social kontakt". Temat 

för denna huvudkategori är att Facebook fungerar som ett tillgängligt alternativ för 

annan social kontakt, på en separat social arena som sträcker sig och kan sträcka sig till 

ett stort antal människor, vars inverkan på individen kan sträcka sig även utanför arenan 

själv. Kännetecknande är också beskrivningar om att det sociala umgänget på Facebook 

skiljer sig åt från hur intervjuobjekten på olika vis socialiserar offline.  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  Facebook upplevs här av vissa som det enda alternativet till att initialt ta 

kontakt med andra människor, men att kontakt på Facebook inte nödvändigtvis innebär 

en relation offline. De beskriver också att en relation kan upprätthållas till 

tillfredsställande grad enbart på Facebook. En deltagare beskriver detta på följande vis: 

  “När man väl lägger till någon på fb, det är ju ofta för att man vill ha dem som 

vänner för att kanske lära känna dem bättre så man kan göra det utan att umgås med 

dem. Det är väl det som är det stora, du lär känna folk bättre utan att umgås med dem.” 

  Sub-kategori 2.1: Substitut för annan social interaktion. Denna sub-

kategori behandlar de unga vuxnas upplevelser av hur användandet av Facebook 

fungerar som substitut för annan social interaktion. Typiskt för denna huvudkategori är 

att personerna beskriver hur de använder Facebook för att reglera känslor av olika slag, 

exempelvis ensamhet. Detta till exempel genom att titta på bilder av personer de saknar, 

scrolla igenom flödet med statusuppdateringar eller använda sig av 

kommunikationsverktyg såsom likes eller möjligheten att skriva kommentarer. Känslan 

av ensamhet minskar vanligtvis till följd av detta beteende, och användningen av 

Facebook fungerar här som ett medel för att minska negativa känslor och öka positiva 

sådana. Vissa av deltagarna upplever samtidigt att något fattas dem när de använder sig 

av Facebook som substitut och att det är något de gör i sista hand, men också att de har 

många relationer som upprätthålls enbart tack vare den tillgänglighet som Facebook 

erbjuder. Så här berättar en deltagare: 

  ”det är roligt att se vad de gör och ändå hålla kontakten på det viset också. 

eh… men framförallt liksom, det känns som man ändå är… är där på nåt sätt hos dem 

när man vet vad de gör och… lite så"  

  Sub-kategori 2.2: Facebook underlättar social kontakt. Denna sub-kategori 

innehåller beskrivningar av en digital social plattform som hjälper till att upprätthålla 
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kontakt med andra människor och som på flera vis underlättar att sociala närmanden blir 

till. Facebook bidrar enligt beskrivningarna till detta på ett flertal olika sätt, dels genom 

att  avdramatisera ett initialt kontaktsökande via olika kommunikativa funktioner vilka 

upplevs som socialt bekväma, men också genom att tillhandahålla en övergripande 

struktur över ens sociala kontaktnät. I synnerhet framhålls det som enklare att med 

Facebook ta kontakt och interagera med personer i utkanten av ens sociala nätverk, det 

vill säga personer som individen inte känner så väl. Det gäller också för personer som 

tidigare varit en del av ens närmare krets men som på grund av olika anledningar blivit 

mer avlägsna känslomässigt och geografiskt.  

  Upplevelsen av Facebook i denna bemärkelse är således något som hjälper till 

att upprätthålla relationer. Avdramatiseringen av att på olika sätt ta kontakt med andra 

människor via Facebook står ofta i kontrast till att exempelvis ringa eller skicka SMS, 

vilket beskrivs som mer intimt och i vissa fall påträngande, och deltagare har gett 

uttryck för att ett eventuellt avvisande via telefon eller SMS är mer känslomässigt laddat 

än ett sådant över Facebook. Så här beskriver en deltagare upplevelsen: 

  “Det känns mer personligt, eeh, om jag ska bjuda in någon till någonting, eller 

vill umgås med någon så är det bara ett knapptryck så behöver inte jag tänka mer på 

det. Det är väldigt binärt, med facebook, om man bjuder in någon till ett evenemang, 

personen tackar nej, ja eller kanske. Och that´s it. Eeh, ett sms eller ett personligt 

interagerande känns mera, så, socialt laddat på något sätt. Så det är, det blir lättare att 

höra av sig till vissa människor man inte känner så bra på det sättet.” 

  Sub-kategori 2.3: Separat social arena. I denna sub-kategori ryms 

upplevelsen av att Facebook förser de unga vuxna med en social miljö olik den som 

finns offline. Denna miljö beskrivs ha ett annat normsystem där det till exempel anses 

normalt att gratulera en ytlig bekant då denna fyller år, vilket annars inte skulle ske 
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utanför och utan Facebook. Vissa beskriver sin upplevelse av att andra och de själva 

beter sig annorlunda på Facebook där de vågar uttrycka sig på ett mer öppet och oblygt 

sätt. De unga vuxna upplever också att det finns en väsentlig skillnad i att en stor del av 

den sociala interaktionen sparas när de använder Facebook. Det finns således en tendens 

hos en del att uttrycka sig mer vågat men också till försiktighet som följd av en 

medvetenhet kring insyn och permanens. En ung vuxen beskriver synen på Facebook 

som separat social arena på följande vis:  

  “Nej, asså många skriver ju grattis när folk fyller år hela tiden, men det gör 

inte jag på fb. där anses ju att man ska göra det, men hade jag inte haft fb hade jag 

aldrig sagt grattis till nån klasskompis sen 7 år liksom. så det är väl en sån sak, jag vet 

inte riktigt. det det är ju ett annat syste…, normsystem på fb kan man väl säga typ” 

Huvudkategori 3: Ansiktet utåt återspeglas till självet 

I denna huvudkategori ingår sub-kategorierna “Värna om sig själv”, “Ideal-jag”  och 

“Förväntad utdelning av handlingar”. Typiskt för denna huvudkategori är att den fasad 

som visas upp på Facebook för med sig lärdomar och positiva såväl som negativa 

känslor till det genuina jaget. Processen bakom detta består av en vilja att framstå på ett 

önskvärt sätt inför andra människor i offentligheten på Facebook, och en oro för att inte 

lyckas med detta. Detta bidrar till en ovilja att synas i det offentliga, och när man 

ändock syns så sker det oftast med en aktiv ansträngning för att framstå på ett visst sätt 

och visa upp en fasad. Det jag som visas upp på Facebook är därför inte helt genuint 

och återspeglar inte alltid vem man verkligen är.  

  Att synas offentligt innebär exempelvis inlägg och kommentarer, och dessa är 

ofta filtrerade och tillrättalagda efter sociala regler och vett och etikett. Som en följd av 

detta blir offentlig aktivitet på Facebook ofta ett socialt spel där människors fasader 

kommunicerar med varandra. Trots att det finns en viss medvetenhet kring att denna 
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kontakt är filtrerad och inte helt genuin, så upplevs ofta responsen som kommer tillbaka, 

i form av exempelvis bekräftelse, som betydelsefull och äkta. Aktiviteten på Facebook 

tenderar då att bli en slinga där återkoppling mellan det genuina och uppvisade jaget 

skapar en process där de påverkar och förändrar varandra. På detta vis skickas en del av 

en själv ut i det offentliga och kommer tillbaka förändrad, blir en del av jaget igen, och 

sedan upprepas processen. En deltagare beskriver denna process på följande vis: 

  “... nu när jag tänker på det så, så är facebook väldigt mycket för mig att jag, 

asså, utvärderar mina vänner mycket, och min person, och hur jag, asså så här, om jag, 

i det här stadiet lägger ut något av mig och får 20 likes, och sen ett annat stadie om jag 

några månader så lägger jag ut något och får 5 likes, då kan jag utvärdera väldigt  

mycket hur jag är i ett socialt nät, när man liksom umgås mycket i dom kretsarna jag 

gör, då är det väldigt mycket bekräftelse över facebook. Man visar att man är vänner 

och såna grejer. Utvärderar vänskaper och sådär, gör jag mycket med facebook.” 

  Sub-kategori 3.1 Värna om sig själv. Denna sub-kategori handlar om 

beskydd av i huvudsak två olika delar av självet. Det ena är det egna jaget som ska 

beskyddas från att behandlas illa eller inte tillräckligt positivt av andra och på så vis 

orsaka negativa känslor i form av exempelvis minskad självkänsla, ledsenhet eller ilska. 

Det andra är det uppbyggda jaget på Facebook som ska skyddas från att rasa. Dessa är 

inte alltid åtskilda vilket gör processen att beskydda dem än mer komplicerad. Den 

förstnämnda formen av beskydd består vanligtvis av att undvika offentligheten på 

Facebook helt och hållet. Offentligheten och det faktum att hundratals personer kan se 

det man gör på Facebook skapar ofta en olustkänsla, och en deltagare berättar: “jag 

tycker att det är så himla, jag vill inte blotta mig så som man gör, när man delar en 

artikel eller skriver en statusuppdatering eller delar en bild, jag tycker det är, det är 

väldigt utlämnande” 
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  Att beskydda sin fasad på Facebook omfattar också delvis undvikanden av 

offentligheten som helhet, men mer snarare undvikanden av vissa beteenden och 

aktivieteter i offentligheten. Det omfattar försiktighet, en tendens att förställa sig och att 

inte vara helt genuin, samt att anpassa sina uttryck utefter vad människor på Facebook 

verkar vara ute efter och således bete sig på ett sätt som är accepterat. Att skydda sig på 

Facebook försvåras av dess inneboende offentlighet och permanens, och det faktum att 

hundratals personer med var sin uppfattning om rätt och fel ser ens inlägg, och en 

deltagare beskriver detta på följande vis: 

  “... jag har så lite kontroll över det, att man skickar ut, man skriver någonting 

och så kan man inte ändra det eller, det är svårt, det ligger kvar där sen. Man kan ju ta 

bort saker så klart, men om jag ångrar mig? Varför skrev jag så...? (Fråga: Har det 

hänt att du ångrat dig?) - Ja men det har det väl, det har det nog. Ahmen mer sådär, jag 

skriver någonting som jag tycker är jätteroligt och så är det nån annan som inte tycker 

det är alls kul hehe, som tar illa upp eller... ah. Så blir det fel och sen och så är det svårt 

att reda ut det sen”.  

  Sub-kategori 3.2: Ideal-Jag. Vilken version av en själv som helst visas upp är 

någon form av ett ideal-jag, vilkas preferenser är subjektiva och kan innebära olika 

saker för olika människor. Vad som är ett ideal-jag tenderar att utgöras av hur denne 

helst vill se på sig själv och hur andra helst ska uppfatta denne. Gemensamt verkar dock 

vara en önskan kring att på Facebook framstå som fysiskt attraktiv, populär med en stor 

umgängeskrets och att vara intelligent. Ideal-jaget verkar vara mer verksamt inom det 

offentliga flödet på Facebook, och mer genuina jag uppvisas inom mer slutna grupper 

och i närmare sammanhang där folk känner varandra bättre. En deltagare berättar om 

hur denne helst uppfattas på följande vis: 
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  “Jag vill väl att det ska synas för alla om så många som möjligt, så vill jag att 

det ska vara så bra saker som möjligt liksom, det kanske, det är svårt att säga någon 

specifik grej, jättemånga personer ska skriva att jag är en fantastisk människa och att 

jag är snygg och att jag gör bra saker, att jag är smart också.” 

  Sub-kategori 3.3: Förväntad utdelning av handlingar. De egna 

handlingarna online på Facebook tenderar att styras i en riktning som ska ge något i 

gengäld, vanligtvis andras gillande och bekräftelse. Deltagare har gett uttryck för att 

man vill ha respons på det man gör online, och att detta inte skiljer sig åt från 

interaktionen och relationer i verkliga livet utanför Facebook. På Facebook finns det 

dock ytterligare aspekter kring viljan att få respons. Offentliga och vänliga gärningar, 

exempelvis gratulationshälsningar, är ofta delvis avsedda för avsändaren, där denne 

också får del i uppmärksamheten och intrycket av att ha en stor umgängeskrets med 

många vänner. Förutom mer triviala saker som födelsedagshälsningar så infinner sig 

detta mönster också vid mer allvarliga inlägg såsom kondoleanser vid någons bortgång 

eller infallande i sjukdom. Författarna har hos deltagarna märkt en inställning kring att 

kommentarer, inlägg och likes som sker offentligt kan vara eller uppfattas vara ett 

socialt spel, där avsändaren upplevs vara ute efter något, exempelvis andras gillande 

eller uppmärksamhet rent allmänt. En deltagare berättar: “ jag gillar inte att folk ska 

lägga ut typ min mamma har dött, och så ska 300 pers se det och så ska alla liksom 

komment… det blir liksom som ett spel bara, jag tycker inte alls om det”.   

  Kommentarernas offentlighet gör också att nära vänner tenderar att välja privat 

interaktion i exempelvis chatt, och mer avlägsna vänner den offentliga vägen, vilket i 

vissa fall betraktas med misstro. Det finns en ambivalens kring detta, där personer å ena 

sidan uttrycker missnöje med vad som kan kallas ett spel, men å andra sidan gläds åt 

den bekräftelse detta spel ändock ger. En deltagare beskriver det på följande sätt: 
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  “...men asså det är väl också lite så här att det blir lite… vet inte vad jag ska 

sätta för ord på känslan men det… jag tycker det blir lite tramsigt. vet inte vad det finns 

för bättre ord, men mer att liksom personer som jag inte hör av alls under året, ska  

gratta mig och visa hur bra vänner vi är typ. eh… jag tycker att det är lite tramsigt att 

personer som aldrig hör av sig annars ska gratta mig på födelsedagen och folk 

använder så extrema ord när det är så här, bästaste du, och bästa du och... nä men som 

att vi är supernära vänner, fast vi aldrig hörs annars. så att jag... för återigen liksom, 

det är väl kul att nån uppmärksammar en, men det… facebook-grejen är väl lite… 

tramsig”. 

Huvudkategori 4: Urvattning med meningsbärande slutgiltighet 

Denna huvudkategori består av sub-kategorierna “Starka symbolhandlingar”,“Följder 

för social interaktion” och “Ytlighet”. Typiskt för denna huvudkategori är att relationer 

på Facebook överlag upplevs som distanserade men betydelsefulla, och som en följd 

kommen av användning av Facebook och dess funktioner som definitiva, dikotomiska 

och urvattnade. Deltagare har berättat om att merparten av deras Facebook-vänner är 

personer som de har träffat genom åren och som sedan blivit kvar på deras vänlista, 

även om de numer inte har någon exklusiv eller aktiv kontakt. Facebook-vännerna kan 

ha mening för individen, men ofta finns där en distans och den känslomässiga 

kopplingen till personen försvinner gradvis eller helt, och kan även ha negativa känslor 

förknippade till sig. Även livet utanför Facebook påverkas, där deltagare har gett uttryck 

för att relationen till närmare vänner blir mindre speciell i och med den ständiga 

kontakten över Facebook. I den händelse att en Facebook-vän väljer att definitivt 

avsluta relationen genom att slutgiltigt ta bort individen som vän, blir betydelsen av 

relationen som påtagligast då detta nästan alltid upplevs negativt oavsett distansen 

parterna emellan. En deltagare berättar: 
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  “Det kanske leder till att jag är... tror att jag har kontakt med människor på ett 

annat sätt än jag egentligen har, det försämrar vissa relationer som jag annars kanske 

hade arbetat lite bättre på, ansträngt mig mer på att ta upp, så det kanske finns många, 

många vänner som jag har nu som jag har ganska dålig kontakt med, men jag känner 

ändå att jag är såhär, att jag är nöjd med vår status eller relation, för att... vi har någon 

slags kontakt. Hade jag inte haft facebook, så kanske vi ansträngt oss mer för att träffas 

oftare eller prata, eller något annat, eller bara, det hade kunnat leda till jag var 

intresserad av andra människor på något sätt” 

  Sub-kategori 4.1: Starka symbolhandlingar. Facebook har en rad 

inneboende funktioner och möjligheter som visat sig ha en stor och stark symbolisk 

betydelse för relationer människor emellan, både på Facebook såväl som utanför. Den 

mest framträdande funktionen är att lägga till och ta bort som vän, samt möjligheten att 

lägga upp något offentligt på egen eller andras tidslinje. Deltagare har gett uttryck för 

att vissa händelser blir väldigt påtagliga först när de blir offentliga på Facebook, och att 

det ibland knappt räknas förrän de blivit det. Exempel på detta är uppvaktning, 

gratulationshälsningar eller redogörelser för tråkiga händelser. En deltagare berättar: 

“en nära vän som berättade att den hade fått cancer. jag visste ju om det innan, men det 

blev ändå… så… påtagligt eller vad man ska säga, när det är uppe på fb. Det blev 

verkligt på nåt sätt”.  

  Facebooks definition av de personer som man har eller kan ha på sin vänlista 

som just “vän” och möjligheten att lägga till och ta bort just sådana, ger denna funktion 

en stark symbolisk betydelse för vilken form av relation människor har till varandra. 

Deltagare har gett uttryck för att denna funktion bidrar till en rad positiva såväl som 

negativa känslor och tankar, och ofta mycket starka sådana. Att lägga till någon som vän 

på Facebook är en symbolhandling som beskrivs visa att man är vänner på riktigt, att 
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det är svart på vitt att man är vänner, och handlingen beskrivs som ett skrivet kontrakt 

på vänskap. Det finns starkt positiva känslor kopplat till detta såsom glädje, social 

bekräftelse och acceptans, men negativa känslor såsom skuld, oro eller ilska kan också 

uppkomma då en person får en oönskad vänförfrågan, eller när en egen vänförfrågan 

inte accepteras.  

  Vänskap över Facebook beskrivs som mindre flytande än vad den är i 

verkligheten, och som en dikotomi där man antingen är vän eller inte. Att bli borttagen 

som vän beskrivs som att nästan alltid vara kopplat till negativa tankar och känslor, 

oftast riktade mot en själv. Detta är särskilt tydligt när det är en nära person som valt att 

ta bort en som vän, men gäller även om det är gjort av en person som man inte har en 

närmare relation till längre, eller haft något större intresse av. Att själv ta bort någon 

som vän kan också användas som ett verktyg för att påvisa något för motparten, 

exempelvis ett avståndstagande. En deltagare berättar följande: 

  “Om någon tar bort en… ja… ja… asså… man ja men man, ja men man blir 

lite så här, jaha där brändes den bron eller liksom så här (skratt), nej men man på nåt 

sätt blir det ju så här definitivt slut liksom, även om det kanske var rätt slut innan också 

liksom. eh och i vanliga fall liksom för 20 år sen innan fb då hade det ju kanske varit 

slut för längesedan och det hade inte varit nåt konstigt alls, men… ja det, man märker 

ju det, eller liksom så här, personen har ju valt aktivt så här, att nu ska jag solla bland 

mina vänner, den här vill jag ta bort liksom, man förstår ju att det är det som har hänt, 

för så har jag också gjort. ehm… ja. så det är… tråkigt... (Fråga: Fortsätt gärna med 

det här ”definitivt slut”?) ehm… ja men när man har en kvar, eller det är just med det 

här att den har valt att ta bort en, för då blir det det här, ja men då har den valt att 

avsluta relationen, jag vet inte riktigt… ja jag vet inte riktigt varför det spelar så stor 

roll faktiskt. (Fråga: Men det gör det?) ja det gör ju det, av nån anledning. För man 
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hade nog inte chattat med den ändå, så jag vet inte riktigt varför det spelar så stor roll, 

men det känns ändå som att det faktiskt spelar roll.” 

  Sub-kategori 4.2: Följder för annan social kontakt. Att observera och 

interagera med människor genom Facebook upplevs som en form av social kontakt. 

Denna kontakt är inte helt jämförbar med att träffa någon ansikte mot ansikte, eller att 

exempelvis prata via telefon, men ger ändock en känsla av samröre som i sig kan vara 

tillräcklig för att tillfredsställa det sociala behovet på kortare sikt. Den kontakt som 

Facebook bidrar till tenderar att ha en inverkan på såväl kvantitet som kvalitet på den 

kontakt som sker utanför Facebook, exempelvis just ansikte mot ansikte eller via 

telefon. Deltagare har gett uttryck för att de träffar sina nära vänner mindre ofta och för 

sällan i och med att de ändå har kontakt via Facebook, och att det egentliga behovet att 

träffas ansikte mot ansikte inte tillfredsställs i den grad det önskas. Även kvaliteten på 

denna kontakt som sker påverkas genom att parterna haft kontakt med varandra under 

den tid de inte träffats, och känner till mycket om vad som händer i varandras liv.  

  Kommunikation via Facebook sker vanligtvis i text- och bildform, och denna 

kommunikationsform kan i vissa fall vara att föredra för människor. Det beskrivs hur 

svåra samtalsämnen är lättare att ta på dessa sätt, och en vana att göra så bidrar till en 

ökad svårighet att hantera känsloladdad kommunikation ansikte mot ansikte. En 

deltagare beskrev det som att denne genom Facebook blivit sämre på att prata med 

människor. En annan deltagare berättar om ämnet på följande vis: 

  “men det tycker jag är en ständig känsla när man är, när jag är i kontakt med 

människor som är mina vänner så känns det inte, det känns inte som när jag var liten, 

när det var, ah! nu får jag träffa den här personen, det vet jag inte när jag får göra 

nästa gång, och jag vet inte hur jag ska... få kontakt med den här personen nästa gång. 
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Nu när man ständigt har den kontakten, så blir det liksom, det är inte, inte samma wow-

effekt när man väl får träffa sina vänner.” 

  Sub-kategori 4.3: Ytlighet. Typiskt för denna kategori är att deltagarna 

beskriver sina relationer med merparten av dem de har på sin vänlista som ytliga och 

rätt så opersonliga. En aspekt är att en Facebook-vän genomgående beskrivs av 

deltagarna som just “Facebook-vän” och inte som “vän”, vilket påvisar att detta är två 

åtskilda begrepp, och en ung vuxen säger: ”det första jag tänker är att det är inte 

riktiga vänner bara för att det är fb-vänner”. I genomsnitt hade deltagarna 460 personer 

på sin vänlista, och med största delen av dessa skedde ingen exklusiv och aktiv kontakt. 

Kontakten med merparten av Facebook-vännerna består vanligtvis istället av att ta del 

av deras inlägg och statusuppdateringar i flödet. Detta jämfördes bland annat med att 

läsa tidningen, och sorgliga eller allvarliga inlägg av Facebook-vänner bläddras som 

regel förbi utan närmare eftertanke. Överlag så upplevs en distans till merparten av 

Facebook-vännerna, och ofta en ovilja att kommunicera med dem på ett mer exklusivt 

sätt. En deltagare berättar: “Det är ju… Det är ju väldigt ytliga relationer… Det är ju 

dom… 98% av dom här vännerna jag har på facebook är människor jag egentligen inte 

vill ha någon kontakt med. Nä inte 98, 95 i alla fall.”.  

Kärnteori: En förtunnad och förlängd gemenskap förenad med tillvaron 

De unga vuxnas upplevelse av sin användning av Facebook beträffande relationer kan 

bäst beskrivas som en förtunnad och förlängd gemenskap förenad med tillvaron. Tack 

vare Facebook får användarna tillgång till ett utökat socialt kontaktnät som är långt 

större än den krets med bekanta och vänner de skulle ha haft utan Facebook. Tillgången 

till ett stort antal människor medför en möjlighet att få uppleva tillhörighet i form av 

stöd och uppskattning utan att något umgänge behöver ske offline utanför Facebook. 

Denna tillhörighet ger också möjligheter att växa och förändras som person, och kan 
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öka möjligheterna att umgås även utanför Facebook genom en tillgänglig, enkel och 

socialt avslappnad kommunikationsform där människor känner att de kan ta kontakt 

med varandra på ett bekvämt sätt.  

  Att tillhöra en gemenskap medför alltid möjligheten att hamna utanför den, på 

eget eller andras bevåg. Det finns risk för att känna sig utesluten och uppleva en 

avsaknad av ett tillfredsställande socialt liv vilket kan resultera i känslor av ensamhet 

och negativa tankar om sig själv och andra. I en gemenskap finns också risk för att 

utsättas för andras missaktning, vilket blir mycket påtagligt i och med Facebooks 

offentlighet och permanens.  

  Att skapa ett större socialt nätverk genom Facebook leder också till en 

urvattning av de mellanmänskliga relationerna och det sociala samspelet. Storleken på 

kontaktnätet med människor gör det svårt för de unga vuxna att interagera med alla sina 

Facebook-vänner på ett mer meningsfullt sätt. Interaktionen blir reducerad från att 

omfatta beröring, kroppsspråk och samtal ansikte mot ansikte till att innefatta ett fåtal 

symbolhandlingar och textbaserad kommunikation. Detta gör Facebook till ett substitut 

för annan social kontakt, och en långvarig vana av detta gör det till ett substitut vissa 

rentav föredrar framför de mer intima och komplexa alternativen.  

  Handlingar, händelser och hur man relaterar till andra via denna sociala 

plattform ger också återklang i livet utanför. Det är en integrerad och självklar del av 

vardagen som ofta ligger i bakgrunden av medvetandet hos människor. Huruvida man är 

vänner på Facebook eller inte är något som påverkar relationen även utanför genom att 

man förhåller sig till ett skrivet kontrakt på vänskap och ibland på avslutad sådan. Att 

bli accepterad eller avvisad på Facebook är jämförbart med att bli så i verkligheten 

utanför, och det finns tydliga tankemässiga, känslomässiga och ömsesidiga följder 
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komna av beteenden på Facebook som sträcker sig utanför just den bestämda arenan, 

och in i den allmänna tillvaron.  

Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

Författarna av denna studie har haft som mål att finna kärnan i samtliga intervjuer, och 

ge en sammanfattande bild av hur unga vuxna upplever sin användning av Facebook 

beträffande relationer. Intervjuerna var ämnade att beröra ett antal aspekter av Facebook 

och relationer, såsom exempelvis vänförfrågningar och att se sorgliga inlägg från andra, 

vilket gav upphov till berättelser ur vilka författarna kunde samla in andemeningen och 

därefter försöka finna fenomenets innersta väsen. Detta, kärnan, är enligt författarna 

som “en förtunnad och förlängd gemenskap förenad med tillvaron”, vilken 

sammanfattar alla deltagares upplevelser. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att 

användning av Facebook beträffande relationer både ger men också tar, och att 

upplevelsen av och inverkan på relationer till andra och sig själv sträcker sig utanför 

Facebook och in i det vardagliga livet. Denna kärna bör ses som en teori som kan utöka 

förståelsen för området och eventuellt inspirera till vidare forskning. 

Jämförelser med tidigare studier 

Det denna studie har påvisat är på många sätt i linje med vad forskare tidigare 

presenterat kring ämnet. Resultatet från denna studie och från ett flertal andra tyder på 

att detta ämne är väldigt komplext och omfattande. Eftersom kärnan av Facebook är att 

personer där kan skapa samt underhålla ett socialt nätverk bestående av vänner, bekanta 

eller rentav främlingar, så är det intressant att titta närmare på upplevelsen av ensamhet 

relaterat till Facebook-användande. Resultat från tidigare forskning visar på att 

Facebook både kan lindra och bidra till ensamhet, och att detta beror på huruvida 

användandet kan betraktas som passivt observerande eller ett aktivt deltagande, samt 
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hur introverta eller extroverta användarna är (Burke, Marlow, & Lento, 2010; Baker & 

Oswald, 2010; Lou, Yan, Nickerson, & McMorris, 2012; Verduyn, Ybarra, Résibois, 

Jonides, & Kross, 2017). Detta stämmer i hög grad överens med beskrivningar från de 

unga vuxna som intervjuats i denna studie. Det finns också forskning som tyder på att 

det finns en positiv korrelation mellan Facebook-användning och en upplevelse av 

ensamhet, där ensamma människor använder sig mer frekvent av Facebook (Hayeon et 

al., 2014). Att Facebook skulle göra människor mer ensamma är ett resultat som står i 

kontrast till vad andra studier kommit fram till, men är ett resultat som ändock funnits 

utav Hayeon et al. (2014). Detta är kausala samband som presenteras utav Hayeon et al. 

(2014), och då författarna till den aktuella studien har en kvalitativ ansats är det inget 

som författarna kan varken bekräfta eller dementera. Författarna har dock noterat att de 

unga vuxna berättar både om att de har känt sig ensamma och därför använt sig av 

Facebook, och att de upplevt en starkare känsla av ensamhet på grund av sin 

användning av Facebook.  

  De berättelser relaterat till frågeställningen som författarna har fått ta del av, 

tyder på att Facebook som fenomen och själva användandet av detsamma är djupt  

integrerat med de unga vuxnas vardag och tillvaro i stort.  

Vidare så innehåller berättelserna från de unga vuxna en hel del motsägelser där de dels 

berättar om hur de är likgiltiga till mycket som berör Facebook, samtidigt som de ofta 

på olika vis uttrycker hur betydelsefullt Facebook är. Detta är något som bekräftats av 

tidigare forskning, som påvisar att personer som använder sig av Facebook underskattar 

dess betydelse, samt inte reflekterar över deras användning på grund av att själva 

användandet har blivit så svårt att särskilja från tillvaron i övrigt (Debatin, Lovejoy, 

Horn, & Hughes, 2009).  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  En studie av Sherrell och Lambie (2016) visar på att Facebook inte bara är en 

plattform där relationer underhålls och där sociala nätverk bildas, utan att själva 

användandet formar relationerna och ger eftertryck även offline. Detta är helt i 

samklang med de teman författarna lyckats identifiera. Att användning av Facebook för 

sociala ändamål i vissa fall bidrar till en urvattning gällande umgänge och socialisering 

såväl online som offline, är också ett viktigt tema som författarna till den här studien har 

funnit. Dock så har författarna inte lyckats hitta studier som berör detta ämne. En studie 

visar att Facebook snarare kan bidra till en känsla av social tillhörighet som är 

meningsfull såväl offline som online, vilket i viss mån skulle kunna betraktas som en 

motsats till urvattning (Grieve, Indian, Witteveen, Tolan, & Marrington, 2012). Studien 

är dock fem år gammal och då detta gäller ett relativt nytt fenomen som Facebook, 

spekulerar författarna kring att urvattning av sociala relationer är något som blir 

märkbart först över längre tid. Författarna spekulerar i att användandet av smartphones i 

kombination med sociala nätverk är en modererande faktor som bidrar till en viss 

urvattning gällande relationer till andra. 

Framtida forskning 

Deltagare i den här studien har gett uttryck för att deras smartphone stör i sociala 

sammanhang offline, och att det övervägts att ta bort Facebook ifrån denna för att få en 

mer värdefull fritid och mer meningsfull interaktion. Användning av smartphone som 

sådan, eller i kombination med användning av Facebook borde tas i beaktning och är 

intressant för framtida forskning.  

  Trots att deltagare uttryckt visst missnöje kring användning av Facebook var 

de vid tillfället för intervju ändock medlemmar på detsamma. Studien har funnit många 

positiva aspekter kring användning av Facebook som verkar väga upp de negativa 
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aspekterna, men författarna spekulerar i huruvida någon form av beroende av Facebook 

kan uppstå, och menar att även detta är intressant för framtida forskning.  

Ambivalens 

Deltagarna har gett uttryck för att de inte vill vara “den” som bryr sig om hur denne 

framstår på Facebook, “en sån” som bryr sig om någon har tagit bort en som vän eller 

inte, eller “den” som gläds åt offentlig bekräftelse i form av likes eller kommentarer. 

Det verkar finnas ett aktivt ideal-jag offline utanför Facebook, som ser på sin aktivitet 

på Facebook och rycker på axlarna åt densamma. Flera deltagare har berättat om hur de 

tycker att Facebook och det som sker och görs där är “tramsigt”, men ändock är del av 

detsamma och tillskriver stark betydelse för vad de gör och vad som händer där.  

  Användningen av Facebook verkar vara konfliktfylld, där personer å ena sidan 

inte vill att det ska spela roll, men också beskriver hur det faktiskt gör det. Varför kan 

författarna enbart spekulera i, men det kanske finns normer i samhället som säger att 

sociala medier är något separat från det vardagliga livet och att aktivitet där inte kan 

tillskrivas samma betydelse som aktivitet offline. När dessa normer står i konflikt med 

den faktiska upplevelsen för de unga vuxna, där användningen av Facebook och vad 

som händer där har betydelse för dem, kan detta skapa en inre konflikt och få individen 

att känna sig som att inte vara i fas med vad som är önskvärt.  

Privata kontra offentliga rum 

Människor verkar ha betydligt lättare att uttrycka sig i mer slutna grupper på Facebook 

där ett mindre antal för dem mer kända personer befinner sig, och att det är betydligt 

mindre laddat på dessa platser. Inom dessa grupper upplevs en större trygghet inför att 

visa upp sig på ett mer genuint sätt, och även inför att “göra bort sig”.  

  I det offentliga flödet verkar det inte vara på det sättet, och att inte få det 

önskade bemötandet eller att själv göra något oönskat, kan orsaka negativa känslor hos 
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den aktuella personen. Den vett och etikett som finns på Facebook, särskilt i det 

offentliga flödet, verkar skapa ett socialt tryck på människor att där bete sig på ett visst 

sätt. I mindre, privata grupper där personer känner sig mer bekväma med varandra och 

de känner varandra mer väl, tenderar det sociala trycket att minska och att människor 

där kan vara mer genuina mot varandra. 

Varför ha kvar Facebook-vännerna? 

Även om flera deltagare ger uttryck för att deras relationer över Facebook är ytliga och 

har ett värde som kan ifrågasättas, har dessa under intervjuernas gång ändock tillskrivit 

viss mening till desamma. Ett vanligt tema hos deltagarna är att de har, eller funderar 

på, att “rensa” på sin vänlista, men detta verkar vara aktuellt enbart för Facebook-

vänner som individen inte riktigt vet vilka de är. Det finns inte en tydlig vilja att ta bort 

personer det finns eller har funnits en tydlig koppling till, och många Facebook-vänner 

tenderar att sin distans och ytlighet till trots vara bundna till positiva känslor och 

minnen, ha affektionsvärde för den enskilde individen, samt bidra till att upprätthålla 

band till det förflutna. Att passivt ha personer på sin vänlista kan alltså ge en känsla av 

samröre med personen, och på detta vis kan en relation som verkar ytlig vara 

meningsfull genom att den ger en positiv känsla av förbindelse med andra människor.  

  Förutom detta så verkar det också finnas en viss konflikträdsla inför att ta bort 

någon som Facebook-vän. Deltagare har gett uttryck för att de vill undvika en eventuell 

konfrontation offline, där de kanske möter en person de valt att ta bort som vän och då 

tvingas stå för detta. Att ha kvar någon som vän på Facebook beskrivs också som 

praktiskt, där det är enkelt att ta kontakt i det fall det skulle behövas.   

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med syftet att skapa ökad förståelse för hur unga vuxna upplever 

sin användning av Facebook beträffande relationer.  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  Det kan tänkas finnas en brist i att författarna godtyckligt definierade unga 

vuxna som att vara i åldern mellan 18 och 29 år. Detta är ett relativt brett åldersspann, 

och upplevelserna skiljer sig sannolikt åt för exempelvis en som är 18 år och en som är 

29 år. Med andra ord så är författarnas definition av unga vuxna något bred i ålder, och 

detta orsakar eventuellt ett för brett spektra av upplevelser för att samtliga deltagare ska 

kunna känna igen sig i resultatet. Detta är troligtvis inte ett stort problem, då ingen 

sådan feedback återkom till författarna i samband med att deltagarna delgavs resultatet. 

Författarna anser att alla deltagare representeras i resultatet, helt eller delvis.  

Vidare så konstaterar författarna att könsfördelningen är aningen skev då det var sju 

kvinnor och fem män som deltog i studien, vilket kan ha påverkat den slutgiltiga datan 

som samlades in. 

  Författarna försökte skapa en så stor variation som möjligt i urvalet, men 

noterar här att gruppen av unga vuxna vars berättelser utgör grunden för studien, på 

vissa sätt kan betraktas som en relativt homogen grupp. Detta då en majoritet av de 

unga vuxna har eftergymnasial utbildning i form av högskola eller universitet. På grund 

av detta kan resultatets möjlighet till generalisering till just gruppen unga vuxna i 

Sverige ifrågasättas till viss del. Författarna anser ändå att studiens resultat är värdefulla 

för ökad förståelse kring området i sig, och kan bidra till vidare forskning.  

  Författarnas förförståelse och egna antaganden kan också betraktas som en 

källa till snedvridning av analys och resultat då författarna hade en övervägande negativ 

inställning till användning av Facebook och sociala medier i allmänhet innan studien. 

Detta kan på ett uppenbart vis ha påverkat såväl identifiering som tolkning av datan, 

trots ansträngningar från författarnas sida att låta förutfattade meningar få så litet 

inflytande som möjligt. Oavsett form av förförståelse så är tolkning alltid subjektiv, och 

medför alltid en risk för att kommande resultat inte är objektivt.  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  Det är dock viktigt att ta upp att författarnas egen inställning kring användning 

av Facebook har förändrats under arbetets gång. Författarna upplever att intervjuerna, 

datan, och analys samt tolkning av densamma, har gett en mer öppen och positivt 

präglad bild av användningen av Facebook och relationerna på denna plattform, och 

författarna betraktar området på ett mer positivt sätt efter arbetet än före detsamma. 

Praktiska rekommendationer  

Resultatet av studien påvisar att användningen av Facebook verkar vara dualistisk till 

sin natur, och att utfallet av användningen för den aktuella individen till stor del är 

beroende av hur denne hanterar det sociala verktyg som Facebook är. Med andra ord så 

kan Facebook både bidra, men också ta, gällande relationer till andra människor, och ett 

väl anpassat sätt att använda verktyget är viktigt för att undvika negativa följder och att 

få ut så många positiva sådana som möjligt. En medvetenhet om den inverkan Facebook 

faktiskt har anser författarna vara ett viktigt första steg för att kunna anpassa sig till en 

verklighet dit Facebook och andra sociala medier har kommit för att stanna.  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Bilaga 1 

Inlägg på Facebook för att rekrytera deltagare, som komplement till rekrytering 
via bekantskapskretsen 
 
Text av en av författarna för att rekrytera deltagare via Facebook-gruppen ”Dom 
kallar oss studenter”: 
”Hej! Vi är två studenter som läser sista terminen på psykologprogrammet. Vår 
examensuppsats handlar om hur unga vuxna upplever Facebook och relationer till 
andra. Detta är ett relativt outforskat område, och målet med uppsatsen är att bättre 
förstå vilken inverkan Facebook har på våra relationer till varandra, och hur det 
påverkar vårt sociala mående. Detta utforskas genom en intervju som senare genomgår 
tematisk analys. Intervjun tar ca 45 minuter och du garanteras anonymitet. Så är du 
mellan 18 och 29 år, aktiv på Facebook och talar flytande svenska så är du varmt 
välkommen att ta kontakt! Då hjälper du dels oss med vår uppsats, men också 
förhoppningsvis till en ökad förståelse för sociala mediers påverkan! Skicka PM till mig 
eller Jonas Eliasson vid intresse! :)”  

Detta inlägg gav en deltagare. 

Text av en av författarna för att rekrytera deltagare via Facebook-gruppen 
”Psykologstudenter, Örebro Universitet”: 
”Hej på er! :) Vi är två som läser sista terminen på psykologprogrammet och vår 
examensuppsats handlar om unga vuxnas upplevelse av sin Facebook-användning 
beträffande relationer till andra. Detta studeras genom en intervju som tar ca 45 minuter 
och som sedan undergår tematisk analys. Du garanteras anonymitet, och den som ställer 
upp får rejält med fika som tack :) Så är du intresserad, aktiv på Facebook, mellan 18-25 
år och talar flytande svenska så får du gärna skicka ett PM till mig eller Jonas 
Eliasson! :)” 

Detta inlägg gav två deltagare. 

Text skriven på en av författarnas privata Facebook-flöde för att rekrytera 
deltagare 
”Hej! Jag håller på och skriver min master-uppsats och skulle behöva en relativt ung 
vuxen person (18-25) att intervjua angående personens upplevelse av Facebook. Vet ni 
någon så får ni gärna PM:a mig!” 

Detta inlägg gav tre deltagare.  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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vilket kön identifierar du dig med? 
Hur gammal är du? 
Ungefär hur många vänner har du på Facebook? 
Vad är din utbildningsbakgrund? 
Vad är din huvudsakliga sysselsättning (jobb, studier eller annat?) 
Var är du född och var växte du upp? 

Inledningsfråga 

Vilka är de första tankar och känslor som dyker upp när du tänker på dina relationer på 
Facebook? 

Område: Relationer 

Beskriv med dina egna ord vad det innebär för dig att vara vän med någon på 
Facebook?  

Beskriv hur du interagerar med andra på Facebook?  
- Berätta gärna med ett enskilt exempel som du kommer ihåg, något mer specifikt. 
- Beskriv om/hur detta skiljer sig ifrån hur du interagerar med andra utanför Facebook? 
- Är det något som är viktigare att man gör på Facebook, än vad det är utanför     
Facebook? 

Beskriv gärna hur din användning av Facebook bidrar till att upprätthålla relationer till 
andra? 
- Om så inte är fallet, beskriv detta? 

Berätta gärna om en situation där en person på Facebook skrivit att något allvarligt hänt 
denne, till exempel att en anhörig gått bort eller fått en sjukdom? 
- Hur tänker och känner du kring detta? 
- Om det är en ytlig bekant, hur tänker och känner du då? 
- Hur agerar du, och beskriv gärna varför? 
- Beskriv gärna skillnaden i hur du känner och agerar gentemot en ytlig bekant, och en  
nära vän på Facebook? 

Område: Ensamhet 

Skulle du beskriva dig själv som en social person med ett stort behov av att umgås med 
andra, eller föredrar du att vara ensam?  
- På vilket sätt hjälper Facebook dig med dina sociala behov? Ge gärna ett specifikt 
exempel. 
- På vilket sätt skapar Facebook svårigheter för dig när det gäller dina sociala behov? 
Ge gärna ett specifikt exempel. 
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Berätta gärna om ett minne då du använde dig av Facebook för att du kände dig ensam? 
- Hur tänkte, kände och agerade du? 
- Om ensamheten lindrades, berätta gärna om detta? 

Berätta gärna om ett minne där du kände dig ensam på grund av din användning av 
Facebook? 
- Hur tänkte, kände och agerade du? 

Beskriv gärna hur du tänker, känner och agerar gällande vänförfrågningar? 
- Har du någon gång skickat en vänförfrågan och sedan inte fått svar? Hur tänkte och 
kände du i den situationen i så fall? 
- Har någon någon gång tagit bort dig som vän på Facebook? Hur tänkte och kände du i 
den situationen i så fall? 
- Att någon tar bort dig som vän på Facebook, vad betyder det för hur du betraktar den 
personen och er relation? Ge gärna ett specifikt exempel. 

Område: Bekräftelse 

Beskriv hur du tänker och känner när du får likes och kommentarer av andra på något 
du gjort på Facebook? 

Hur tänker och känner du om du inte får de likes och kommentarer du hade hoppats på? 
- Beskriv gärna ett specifikt minne, och hur du tänkte, kände och agerade då? 

Beskriv gärna ett minne då du använde dig av Facebook för att söka bekräftelse? (Till 
exempel lägga upp bilder eller skriva något i syfte att andra ska reagera på ett sätt som 
du önskar?) 
- Beskriv gärna ifrån vilka människor bekräftelse var viktigt och varför? 
- På vilket sätt ska denna bekräftelse helst komma (offentligt på tidslinjen till exempel) 
och varför?  
- Beskriv hur du bäst blir bekräftad på Facebook? Har du något specifikt exempel? 

Berätta gärna om en situation då du via Facebook kände att du fick det bemötande du 
ville ha och behövde?  
- Hur tänkte, kände och agerade du i den situationen? 

Avslutning 

Har du något du vill tillägga? 

 


