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Abstract 
 
The aim with this study was to find out how young people at age 16-19 years in Kalmar, 

Sweden use and interact through Facebook. The questions in our questionnaire were based on 

three themes, these are; friendship relations on Facebook, what influence Facebook has on 

young people and how they choose to present themselves on Facebook.  

 

The theory that was applied on this study is of social-psychological kind. We chose the theory 

because we figured it would be suitable to further explain and dispute the aim of the study.  

 

The result shows that many different variables can matter in a study like this. We chose to 

look at a few, such as for example sex and age and we found out that there is a great 

difference between the way girls and boys use Facebook and how they choose to present 

themselves in this social media. Another conclusion that our study led to is that Facebook is 

an important tool for young people, in the meaning that they use it since it makes it easier to 

communicate with their friends and it also strengthens their relationships with their friends.  

 

 

Keywords: Facebook, Young people, Friendship, Facebook and Social Relations, Facebook 

use among adolescents & Facebooks’ impact on adolescents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2 (55) 
 

Innehållsförteckning 
  
1 Inledning      4 

1.1Bakgrund & Problemformulering   4 

1.2 Syfte     6 

1.3 Frågeställningar    6 

1.4 Vad är Facebook?    7 

2 Tidigare forskning     9 

3 Teori      12 

3.1 Johan Asplund “ Det sociala livets elementära former” 12         

3.2 Operationalisering – teori kopplad till vår enkät 13 

 

4 Metod      16 

4.1 Metodval     16 

4.2 Urval     17 

4.3 Etiska överväganden    18 

4.4 Om enkäterna    19 

4.5 Tillvägagångssätt    21 

4.6 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  22 

 

 

5 Resultat      23 

5.1 Resultat    23 

5.1.1 Bakgrundsinformation   23 

5.1.2 Vänskapsrelationer på Facebook  24 

5.1.3 Facebooks inverkan på ungdomar  27 



 

  3 (55) 
 

5.1.4 Profilsidan    29

        5.1.5Att synas på Facebook   30 

5.1.6 Andra faktorer   31 

5.2 Resultat av öppna frågor   32 

 

6 Analys      34 

6.1 Analys    34 

  6.2 Koppling till Johan Asplunds -                                                                

”Det sociala livets elementära former”  37         

6.3 Slutsatser kopplat till syfte och frågeställningar 38 

 

 

7 Referenslista     40 

7.1Tryckta källor    40 

  7.2Internetbaserade källor   41 

 

8 Bilagor      42 

8.1Bilaga 1    42 

8.2 Bilaga 2    48 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  4 (55) 
 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund & problemformulering 
Sociala relationer mellan människor har funnits i alla tider. Sociala hierarkier i form av till 

exempel olika nivåer på utbildning har länge bidragit till att skapa skillnader mellan olika 

grupper i samhället. Det var omkring början av 1900-talet som Max Weber uttalade att detta 

började ta sig tydligare uttryck i samhället. Han menade att denna utveckling inte stannar vid 

de sociala klassgränserna, utan fortsätter in i det privata, in i familjen. Under denna period 

sker samtidigt stora förändringar gällande hur man bor och arbetar. Allteftersom att samhället 

industrialiseras flyttar alltmer folk in till städerna, urbanisering. Detta bidrar till att de 

traditionella formerna för gemenskap förändras och till slut försvinner, då människorna inne i 

städerna själva måste välja nya former för att skapa, upprätthålla och utveckla sina sociala 

relationer. Detta kan ge upphov till eventuella risker i form av till exempel isolering, 

alternativet är att man själv tar ansvar att bygga upp ett nätverk av vänner och grannar. Detta 

bidrar även till nya möjligheter att själv få chans att välja vilka människor man vill ha i sitt 

sociala nätverk (Beck 1986:140f).  

 

Vi kan likna urbaniseringens påverkan på människors sociala relationer med hur  

Facebook är ett relativt nytt fenomen och man kan säga att det är ett verktyg som är till för att 

bilda och hantera sina vänskapsrelationer/sociala relationer. I detta forum har man möjlighet 

att själv välja vilka man vill ha som sina “vänner” då man själv skickar eller accepterar 

vänförfrågningar. Detta gör det tydligt för betraktaren att se vilka sociala relationer du har. 

Det har alltså här utvecklats ett nytt sätt att välja sina sociala relationer. Facebook ger 

möjlighet till att ytterligare dra individualiseringen och val av sina vänner och sociala nätverk 

till sin spets. 

 

I ett föredrag av Johnny Lindqvist (som är verksam på en reklambyrå med ungdomar som 

specifik målgrupp) pratar han om hur vuxna ska kunna närma sig ungdomar genom att öka 

förståelsen för deras liv. Johnny föreläser om ungdomars sociala umgänge över internet. Han 

menar att många vuxna ser ungdomar som asociala i och med att de spenderar mycket tid 

framför sina datorer, eftersom de äldre (vuxna, till exempel föräldrar) till största del använder 

datorn då de inte har något annat att göra på fritiden. Dock menar Johnny Lindqvist att dessa 

ungdomar är extremt sociala och tar upp ett exempel där en kille i 15-årsåldern sitter på sitt 

rum, chattar med fyra olika personer på MSN, pratar med sin flickvän i mobilen samtidigt 
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som han har på webbkameran. Vid sidan av står tv:n på, utan ljud och bredvid killen ligger 

hans historieböcker eftersom att han håller på med ett grupparbete med två av personerna han 

chattar med. Uppfattningen som föräldrar har om sina ungdomar och deras asocialitet är alltså 

enligt Johnny Lindqvist helt fel, de är i själva verket ytterst sociala menar han 

(http://urplay.se/157694).  

 

I en amerikansk studie påvisas det genom intervjuer med ungdomar att Facebook har blivit en 

stor del av deras dagliga rutiner och att det är en betydelsefull del av deras vardag nuförtiden 

(Debatin et al. 2009:100). Användandet av Facebook och andra sociala medier är dock inte 

helt riskfritt menar kritiker. I en artikel skriven av Houghton och Joinson beskriver de hur 

människors privatliv påverkas av användandet av denna typ av media, då det har förmågan 

och makten jämfört med tidigare, att fånga, förvara och omfördela information av mer eller 

mindre privat karaktär från enskilda privatpersoner (Houghton & Joinson 2010:75f). 

 

I föredraget av Johnny Lindqvist refererar han till en undersökning där 93 % av alla 

deltagande ungdomar uppgav att de fick ny information av sina vänner via internet. 49 % av 

de tillfrågade ungdomarna uppgav att de påverkade sina vänner på internet, samtidigt sade 47 

% att de påverkades av sina vänner (http://urplay.se/157694).  

 

I dagsläget finns det inte mycket forskning kring hur Facebook kan ha påverkat människan 

och samhället. Vår studie ämnar fylla vissa av de kunskapsluckor som finns i den svenska 

forskningen kring hur gymnasieungdomar använder sig av Facebook. En vidare tanke med vår 

studie är att den ska ge upphov till nya intressanta ingångar på ämnet Facebook och socialt 

arbete som man sedan kan forska vidare på. 

 

Myndigheter som till exempel polisen har nyligen börjar använda sig av Facebook i sitt arbete 

(http://polisen.se/sv/Om-polisen/Polisen-i-sociala-medier/). Vi ser att detta kan vara vikigt 

även för att utveckla socialt arbete. Genom att till exempel tillgängligheten till Socialtjänsten 

finns på Facebook. Vill med denna studie öppna upp kunskapen och insynen till hur 

ungdomar på ett nytt sett utvecklar och upprätthåller sina vänskapsrelationer. Vi menar att det 

är viktigt för socialarbetaren i sin arbetsroll och profession att många olika sociala 

konstellationer numera är samlade till ett och samma ställe, Facebook.  
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1.2 Syfte 

Att genom en enkätundersökning kartlägga hur gymnasieungdomar i Kalmar hanterar sina 

sociala relationer på Facebook. Detta ämnar vi göra utifrån ett könsperspektiv, genom att 

undersöka skillnader och likheter i hur killar, respektive tjejer använder sig av Facebook.  

 

1.3 Frågeställningar 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar; 

• Hur ser ungdomarna på sina “vänskapsrelationer” på Facebook? 

• Vilken betydelse anser ungdomarna att Facebook har i deras sociala liv? 

• Hur upplever ungdomarna att de framställer sig själva genom Facebook? 
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1.4 Vad är Facebook? 

I detta avsnitt kommer vi presentera vad Facebook är för något socialt media och hur det är 

uppbyggt. För att förstå hur ungdomarna använder sig av Facebook är det därför viktigt att 

veta hur mediet är uppbyggt och vilka funktioner som finns.  

 

Facebook är ett socialt nätverk som grundades år 2004 av den amerikanske Harvardstudenten 

Mark Zuckerberg. Facebook går ut på att man kan skapa en profil som man sedan kan 

använda i syfte att dela med sig av information till sina vänner inom nätverket (NE, 2010).  

Idag använder 88 % av alla individer mellan åldrarna 18-25 i Sverige Facebook. Denna siffra 

förändras ständigt och man kan se att antalet användare ökar 

(http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/).  

 

På Facebook kan vem som helst som har en e-postadress och är över 13 år skapa ett personligt 

konto. När väl kontot är skapat kan man som användare välja vilken personlig information 

man vill presentera om sig själv på sin “profilsida”. Det finns ett flertal valmöjligheter av vad 

man kan göra på Facebook, till exempel skriva till sina “vänner”, både privata och offentliga 

meddelanden, ladda upp bilder, länkar och filmer, statusuppdatera (som en form av mikro-

blogg) samt chatta med sina “vänner”. Det finns olika syften till varför många använder 

Facebook som därmed speglar hur man presenterar sig och vad man presenterar. På den 

personliga profilsidan har man möjlighet att visa upp sig med namn och bild. Profilsidan 

innehåller olika flikar där man kan välja att visa på ”Logg”, ”Information”, ”Foton”, 

”Anteckningar” och ”Vänner” (www.facebook.com). 

 

Under fliken ”Logg” visas vad användaren gjort på Facebook den senaste tiden. Det kan till 

exempel vara statusuppdateringar användaren gjort. Det innebär att användaren själv kan 

skriva till exempel vad han gör eller tänker på. Det är fritt att välja vad man skriver där. I 

fältet för statusuppdatering kan du även dela med dig av länkar och videoklipp.  

”Loggen” visar även om någon annan användare skrivit ett öppet meddelande till dig. Om 

användaren kommenterat något på någon annans profil eller lagt upp någon bild syns även det 

under ”logg” (www.facebook.com). 

 

”Information”-fliken visar det användaren vill presentera om sig själv. Det finns möjlighet att 

visa namn, var man bor eller var man kommer från, jobb och skola, sin relationsstatus, 

politiska och religiösa åsikter och mycket mer (www.facebook.com).     
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Att lägga upp foton och videoklipp är en del av Facebooks alla funktioner. Om du ”taggar” 

någon eller själv blir ”taggad” på en bild betyder det att namnet på personen står under fotot 

och du kan se vilken person som är med på fotot. Det betyder också att man kan dela med sig 

och få foton som hamnar under fliken ”Foton” på ens profilsida. Ens vänner kan då skriva en 

kommentar till de bilder som lagts upp (www.facebook.com).   

 

Ett tydligt syfte med Facebook är att skapa kontakter och bli vän med andra användare. Vilka 

vänner man har, hittar man under fliken ”Vänner”. Det går även att söka bland sina vänner 

utefter till exempel namn, bostadsort eller vilken skola man går på. Det som användaren väljer 

att visa om sig själv, av det som beskrivits ovan kan ses av användarens vänner. Även de som 

inte är vänner, kan se varandras profiler, men vad som visas beror på vad användaren själv 

väljer att visa för övriga användare. Detta betyder alltså att man kan dölja viss information för 

de som inte är ens vänner. Man kan via Facebook skicka och ta emot vänförfrågningar. Det 

finns som tidigare nämnts en sökfunktion där man kan söka efter andra användare som man 

vill vara vän med eller bara ”kolla upp” (www.facebook.com).  

 

Utöver användarens profilsida finns en samlad sida som heter ”Nyheter”. Där visas vad som 

nyligen uppdaterats bland ens vänner. Det kan vara vänners statusuppdateringar, foton som 

lagts upp, evenemang och så kallade ”incheckningar” som beskriver var andra användare 

befinner sig. Vad som händer eller har hänt bland vännerna helt enkelt (www.facebook.com). 

 

I övrigt ger Facebook möjlighet att skapa grupper som andra användare kan gå med i eller bli 

inbjudna till. Det kan till exempel vara för de som har något speciellt intresse gemensamt. Att 

starta ett evenemang är en annan funktion som finns. Det har samma princip som ett digitalt 

inbjudningskort (www.facebook.com).  

 

På Facebook finns även möjlighet att chatta live med sina vänner som är online. Detta ser 

endast de som skriver med varandra, chatten är alltså privat. Om man vill skriva ett öppet 

meddelande som alla kan se, gör man det på ”loggen”. Det går också att skriva privata 

meddelanden som fungerar som en typ av mejl (www.facebook.com). 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera den tidigare forskning som finns kring vårt ämne i form 

av artiklar och rapporter. Vi kommer med hjälp av dessa att beskriva det internationella 

forskningsläget, samt senare med hjälp av vår egen studie fylla i vissa luckor som finns i den 

svenska forskningen. 

 

För att hitta relevanta artiklar använde vi oss lämpliga databaser där artiklar om vårt ämne 

fanns använde vi oss av olika databaser. Databaserna hittade vi på Linnéuniversitetets 

sökkatalog. Vi använde oss av artikeldatabaser såsom Cinahl, PsychInfo och PubMed. 

Sökorden vi använde och fick träffar på var: Facebook, Facebook and young people, 

Facebook and mental health, Facebook use, Facebook and friendships, Facebook and social 

work och Facebook and social relations.  

 

Det kriterium som vi indirekt har haft på den tidigare forskning vi använder oss av har främst 

varit att det ska vara modern och tidsmässigt aktuell sådan, vilket den är då vi skriver om ett 

specifikt fenomen och ett forskningsproblem som uppstått de senaste åren. De artiklar som vi 

valt ut har i sina studier använt sig av olika metoder, allt från enkät till intervju. Detta bidrar 

till en möjlighet att för oss få en både bred och djup förståelse för, samt en nyanserad bild av 

Facebook-användandet inom de områden vi valt ut.  

 

Vi kommer i följande avsnitt presentera den tidigare forskningen i form av de artiklar som vi 

valt ut. Vi har allteftersom vi läst artiklarna och sökt igenom databaserna efter lämpligt 

material, kunnat skönja ett mönster av återkommande teman som finns kring ämnet 

“Facebook och sociala relationer” och som kan vara relevant för oss att ha som utgångspunkt i 

vår egen studie.  

 

Det första temat har vi valt att benämna “föräldrar och Facebook” och handlar främst om hur 

föräldrar ser på sina barns användande av Facebook och huruvida de själva är Facebook-

användare, och om de i så fall är vänner med sina barn på Facebook. I en av artiklarna 

behandlas såväl fördelar som nackdelar där föräldrar får ge sin syn på deras tonåringars 

Facebook-användande. Den första och kanske även den största fördelen som tas upp är att de 

anser att deras barn får ett nytt och kreativt sätt att uttrycka sig på. Nästa fördel säger att 

barnen genom Facebook kan uppmanas till engagemang i form av inbjudningar till olika 

grupper och evenemang, samt att det ger upphov till nya sociala gemenskaper. Nackdelarna är 
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enligt föräldrarna att ungdomarna blir narcissistiska och självupptagna, att det är slöseri med 

tid samt att ungdomarnas känsla för vad som är privat och offentligt suddas ut och successivt 

försvinner (Livingstone 2011:406f).  

 

En av artiklarna behandlar vikten av att föräldrar och barn har sina egna separata världar 

(Nosko et.al 2009:408). Ungdomarna menar att de behöver få ha ett privatliv skilt från sina 

föräldrar även om Facebook gör deras privatliv mer offentligt för den stora massan. Därför 

undviker de allra flesta ungdomarna i studien att vara vän med sina föräldrar på Facebook. 

Författarna menar alltså att om föräldrar och barn är vänner på Facebook kan det inskränka på 

barnets (och kanske även förälderns) privata sfär, då föräldrarna kan se vad barnet gör och 

skriver till sina vänner och vice versa (West et.al 2009:621–625). Ungdomarna anser att de 

har kontroll över vilken information som lämnas ut om dem på Facebook, medan vuxna och 

framförallt föräldrar till ungdomar menar att ungdomar idag tappat känslan för vad som är 

privat och inte. Föräldrarna tycker med andra ord att deras barn i stor utsträckning lämnar ut 

information som inte lämpar sig att vara offentligt material (Livingstone 2008:406f).  

 

Nästa ämne leder oss in på “privatliv/offentlighet” och där diskuteras således vilken typ av 

information som unga Facebook-användare väljer att delge sina Facebook-vänner och vilken 

information de behåller för sig själva. I artikeln som nämndes senast var detta ett centralt 

tema. Facebook ersätter inte ”offline -kommunikation” (Livingstone 2008:403). Det är 

snarare så att Facebook i viss mån ersätter andra former av online-kommunikation, såsom 

t.ex. e-mail, chatt och skapande av egna webbsajter och så vidare (Debatin et al. 2009:83). En 

pojke som deltar i studien förklarar sitt användande av sociala medier på följande sätt; om 

någon till exempel kommenterar en bild som jag lagt upp tenderar jag att gå in på den 

personens profil och titta på dennes bilder för att se vem den är vän med och så vidare. Alltså, 

om någon kommenterar något som jag lagt upp, kommenterar jag tillbaka, antingen svarar jag 

på kommentaren eller så kommenterar jag på något som den personen lagt upp. Man blir 

liksom beroende av det (Livingstone 2011:402). I en av artiklarna höll alla informanter höll 

med om att Facebook är ett bra medel för att ”hålla koll” på folk och få reda på skvaller och 

rykten. Dock sade de flesta att det inte var huvudorsaken till varför de använder Facebook. 

Det var snarare att de ansåg att deras redan existerande vänskapsrelationer förstärks med hjälp 

av Facebook (Debatin et.al 2009:97). Ett annat tema som ofta kom upp under intervjuerna 

handlade om förtroende och tillit. Forskarna menar att den information man delar med sina 

Facebook – vänner förväntar man sig att de ska vara intresserade av, samt att de ska dela 
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samma typ av information tillbaka som något slags ”bevis” på vänskapen. Detta görs även för 

att hålla vänskapen igång som den process det är (Houghton & Joinson 2010:86). 

 

Vi kommer nu presentera en kortare diskussion rörande samband som upptäckts mellan de 

olika studerade beteendena på Facebook. Ett av dessa samband är att de som uppgav att de är 

öppna med det mesta på Facebook tenderar att använda Facebook som vilket annat media som 

helst som till exempel en blogg eller mobiltelefon, även om andra kan se vad man skriver och 

gör. En annan faktor som upptäcktes var att även om man inte utger särskilt mycket personlig 

information genom Facebook, är man ändå nyfiken på vad vänner skriver (Carpenter et.al 

2010:240).  

 

Sociala nätverk beskrivs av författarna som en ”riskcommunity där personlig information 

omvandlas till socialt kapital som utbyts och omvandlas”. På grund av detta kan det antas att 

den förväntade sociala tillfredsställelsen motiverar användare att tillföra och frekvent 

uppdatera väldigt specifik och personlig information, som man inte annars skulle dela med sig 

av (Debatin et.al 2009:87).  
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3. Teori  

 

3.1 Johan Asplund ”Det sociala livets elementära former” 

Johan Asplund grundade sin teori långt innan Facebook utvecklades, ändå kan vi se att teorin 

är applicerbar på vår studie. Vi har valt att använda oss av särskilda frågor i vår 

enkätundersökning just för att vi med hjälp av Asplunds teori lättare ska kunna förstå och 

sätta ungdomars upplevelser av Facebook i ett sammanhang.  

 

Asplund har i sin bok ”Det sociala livets elementära former” förklarat olika begrepp utifrån 

ett socialpsykologiskt synsätt. Dessa begrepp har i sin tur lett honom till en teori. ”Social 

responsivitet” / ”responsiv socialitet” är bland annat begrepp han myntat. Med hjälp av dessa 

begrepp förklarar Asplund hur vi svarar/ger respons på olika stimulus i sociala sammanhang. I 

det mänskliga livet leker och spelar vi i stort sett hela tiden såväl medvetet som omedvetet. 

Asplund beskriver sitt begrepp social responsivitet å ena sidan som samhällelig 

svarsbenägenhet, spontan, naturlig, oreflekterad och affektiv. Och motsatsen, asocial 

responslöshet, å andra sidan som eftertänksam, agerar i roller, kulturell, socialiserad till 

reflexivitet och affektiv neutral. Författaren menar att:  

 

”Vi kan betrakta den sociala responsiviteten som ett primitivt språk.” 

(Asplund 2004:14). 

 

Han menar också att den sociala responsiviteten är en inre egenskap eller benägenhet hos 

enskilda individer (Asplund 2004:33). Allt det vi människor gör spontant (med andra ord utan 

att tänka efter), är vår spontana sida och utgör vår mänskliga grundstomme. En socialt 

responsiv person är således obekymrad om att göra bort sig, eftersom att han är medveten om 

sociala normer (Asplund 2004:217). Asplund menar även att man inte alltid går omkring och 

är socialt responsiv, utan ibland också asocialt responslös (Asplund 2004:13).  

 

Asocial responslöshet kan man säga är motsatsen till social responsivitet. Då vi blir/är 

medvetna om sociala normer och regler – och följer dessa - leder det automatiskt till att vi blir 

asocialt responslösa. Detta kännetecknas av likgiltighet, oberördhet, obenägenhet att ingå 

sociala relationer och så vidare. Den asociala responslösheten är med andra ord tyglad och 

disciplinerad (Asplund 2004:43). 
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Asplund menar att det finns två olika former av social responsivitet, den kan vara ”fri” eller 

”disciplinerad”. Fängelser utgör typen för disciplinerad social responsivitet, för att tiden är 

bestämd, rummet är oföränderligt och miljön hela tiden är densamma. Hur vi socialt 

responderar är alltså styrt inom vissa ramar (Asplund 2004:81f).  

 

Johan Asplunds mål med ovan beskrivna teori är att visa hur viktigt det sociala livet är, vilken 

betydelse det har oavsett kultur. Vilken kontext man än befinner sig i är det viktigt för den 

sociala människan att samspela med andra och att få respons, lika viktigt som att ge respons. 

Oavsett om människan väljer att vara aktiv eller att inte vara aktiv i det sociala sammanhanget 

utgör hon ändå en social responsivitet. Oavsett kultur behöver vi känna att vi får respons från 

vår omgivning för att må bra.  

 

3.2 Operationalisering - teori kopplad till vår enkät 

För att förstå hur Johan Asplunds teori kan tolkas och kopplas till ungdomars användande av 

Facebook vill vi här förklara hur teorin kan vara användbar utifrån den tidigare forskningen 

som vi beskrivit samt vår egen studie. 

 

Facebook ger möjlighet att vara responsiv med andra Facebook - användare. I avsnittet ”1.4 

Vad är Facebook?” beskriver vi hur Facebook är uppbyggt och vilka funktioner som finns. 

Forumet är alltså uppbyggt för att kunna ge och få uppmärksamhet och respons. Även om 

man är ensam fysiskt, ger Facebook en möjlighet att vara socialt responsiv med andra 

användare. Till skillnad från ”det verkliga livet” där man hela tiden är socialt responsiv i 

sociala miljöer, kan man på Facebook välja hur responsiv man vill vara. Alla Facebook-

användare har samma möjlighet att ge sina Facebook-vänner uppmärksamhet. En 

statusuppdatering eller en uppdatering i form av en bild förutsätter på sätt och vis att någon 

kommenterar eller ”gillar” då det finns sådana funktioner. Den som lägger upp något på 

Facebook gör det alltså medvetet och förväntar sig någon form av respons. Genom att i vår 

enkät ha med frågan “anser du att kontakten med dina vänner förstärks eller försvagas (eller 

varken eller) genom Facebook?” förväntar vi oss kunna mäta responsiviteteten då social 

responsivitet är en förutsättning för att en relation ska kunna förstärkas.  

 

“Om interaktionsfrekvensen mellan två eller flera personer ökar, så kommer deras gillande 

av varandra att öka, och vice versa”  
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(Asplund 1967:93).  

 

Facebook ger möjlighet att vara socialt responsiv med flera personer samtidigt, även fast de 

olika personerna som man interagerar med inte behöver ha med varandra att göra. Genom de 

flesta funktionerna på Facebook uppmanas användarna att ge varandra någon typ av respons. 

Frågan som lyder “Anser du att Facebook är ett bra forum att “umgås” på/i?” leder även den 

oss in på det här med social responsivitet. En förutsättning för att umgås är ju att man 

interagerar och således är socialt responsiv. Nästa fråga är “Anser du att Facebook är viktigt 

för att du ska kunna upprätthålla dina vänskapsrelationer?”. Facebook är inget måste för att 

kunna upprätthålla en vänskapsrelation, men det underlättar att vara socialt responsiv med 

flera vänner på samma gång och även kunna hålla kontakten med de som kanske bor långt 

bort och man inte träffar så ofta.  

 

Vad gäller kommunikation vänner emellan tänker vi oss att en förutsättning för att vara socialt 

responsiv är att man kommunicerar med sina vänner, därför hade vi i enkäten med frågan 

“Anser du att Facebook underlättar i kommunikationen med dina vänner?”. Asplund menar att 

en individ kan vara disciplinerat social eller spontant socialt. Då Facebook utgörs av vissa 

förutbestämda ramar går det inte att vara spontan där i den mening Asplund hävdar är en 

viktig del i det sociala samspelet, alltså; på Facebook kan man vara social endast inom 

disciplinerade former. Därför har vi med en fråga för att testa Asplunds teori, frågan lyder; 

“Anser du att Facebook utgör ett komplement till att på riktigt umgås med dina vänner?”. Vi 

tänker såhär; om ungdomarna skulle svara att det utgör ett komplement, då är Asplunds teori 

inte överförbar på Facebook i lika stor utsträckning i den frågan. 

 

Vad gäller frågan “Ger Facebook dig möjlighet att utveckla bekantskaper du annars inte 

skulle haft?” tänker vi då utifrån Asplund att Facebook gör det möjligt att vara socialt 

responsiv med de man i “vanliga livet” inte skulle ha möjlighet att vara socialt responsiv med 

annars. Om det inte ger möjlighet att utveckla bekanskaper, betyder det att Facebook inte är 

ett fullgott verktyg som möjliggör för människor att vara socialt responsiva.  

 

Vidare har vi i enkäten med några frågor som behandlar den information en Facebook-

användare har på sin profilsida. Dessa frågor har vi med för att vi på sätt och vis tänker oss att 

man genom en profilsida på Facebook “visar upp sig” och på så sätt är man socialt responsiv 

eftersom att man kan anta att andra användare kommer att beskåda ens profil, och eftersom att 
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man är medveten om detta redan när man skapar sin profilsida.  

 

Om Facebook är ett bra forum att umgås i betyder det alltså att ungdomarna är responsiva 

med varandra enligt Asplund. Eftersom att Asplund menar att en människa behöver vara 

socialt responsiv i livet, kan det hjälpa till att förklara varför vi använder Facebook till att 

upprätthålla våra vänskapsrelationer, då Facebook utgör en ny form för detta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  16 (55) 
 

4. Metod 

 

4.1 Metodval 
I denna studie har vi valt att använda oss av en enkät. Det gör att undersökningen blir av 

kvantitativ art (Denscombe 2009:209), eftersom att målet med vår undersökning är att vi vill 

få en översiktlig bild av hur ungdomarna själva beskriver sitt eget användande av Facebook. 

En enkät gör det lätt för många att kunna svara för att det är relativt enkla och okomplicerade 

frågor. Genom en enkät kan man också se samband mellan olika faktorer och frågor, som man 

kanske inte kan om man använder sig av till exempel intervju som metod. En annan anledning 

till att vi valde enkät som metod är att vi ville få fram en representativ bild av hur 

gymnasieungdomar i Kalmar såg på sitt Facebook - användande. Det finns enligt Denscombe 

många fördelar med att använda sig av enkät som forskningsmetod. För det första är det lätt 

att arrangera en enkät. Vi visste redan innan vi började att vi hade alla våra respondenter 

samlade på två olika skolor. För oss som “forskare” krävdes det att vi hade med oss lite 

utrustning, i form av endast enkäter och pennor. Genom att alla respondenter hade tillgång till 

exakt samma frågeformulär med samma frågor och svarsalternativ, har vi som forskare chans 

att mäta utfallet av svaren. Detta leder till att avvikande svar minskar och därmed ökar 

studiens reliabilitet. Vid enkät som metod påverkar vi inte heller våra respondenter då vi inte 

för eller leder dem till ett svar genom personlig interaktion med dem. Dock fanns vi på plats 

ifall våra respondenter skulle ha några frågor eller om någon av frågorna i enkäten skulle vara 

otydlig (Denscombe 2009:225f, 228). 

 

När man använder sig kvantitativ metod är det viktigt att man tar hänsyn och tänker på vissa 

saker. Den kanske största tänkbara nackdelen för respondenten är att svarsalternativen inte 

alltid stämmer överens med dennes åsikter. Det kan leda till att begränsa respondenten i sitt 

tankesätt och således att denne leds in på samma spår som forskaren. Därför är det viktigt att 

man har svarsalternativ som är så “vida” som möjligt och att det finns svarsalternativ som 

passar alla. I och med att man som forskare inte har samma “koll” på sina respondenter som 

under en intervju kan det leda till att respondenten i större utsträckning inte svarar fullständigt 

på frågorna, eller i värsta fall; inte svarar på vissa frågor över huvud taget. Det kan även bli 

problematiskt för forskaren att veta huruvida respondenterna svarat ärligt på enkätfrågorna, 

(det ligger dock inte i forskarens intresse att ifrågasätta detta utan det som respondenten 

svarar får antas vara sant) (Denscombe 2009:226ff). 
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Hade vi varit ute efter att få en djupare förståelse för hur ungdomarna använder sig av 

Facebook hade vi använt oss av en kvalitativ metod istället, såsom tillexempel intervju.  

När vi i vår studie letat efter tidigare forskning i form av olika artiklar har vi eftersökt vissa 

kriterier för att fastställa om de är vetenskapliga. Vi har då försökt se om det är 

ursprungsartikeln och om den är äkta (autenticitet). Vi frågade oss också om innehållet var 

riktigt utifrån syftet i fråga och om författarens position samt om studien publicerats inom en 

rimlig tid, vilket i sin tur bidrar till att höja trovärdigheten. Vi ville att den tidigare 

forskningen skulle vara av representativ art för ämnet, därför valde vi artiklar som behandlar 

olika aspekter av Facebook-användande. Det har även varit viktigt att innebörden i artiklarna 

varit tydlig så att inte annan viktig information fallit bort (Denscombe 2009:301f).  

 

4.2 Urval 
I vårt urval har vi har valt att avgränsa vår population till gymnasieungdomar i åldern 16-19 år 

i Kalmar. En anledning till att vi valde att studera ungdomar i Kalmar är för att staden är 

medelstor till ytan och befolkningsmässigt. Att välja en medelstor kommun har för oss varit 

vikigt då vi även måste kunna hantera all den information vi får från alla respondenterna. 

Vidare har omfattningen på vår studie, då detta är en C-uppsats påverkat hur vi valt då vi 

måste utgå ifrån vissa givna resurser i form av tid. Att vi hade möjlighet att själva närvara vid 

genomförandet av undersökningen ser vi som en fördel.  Vanligtvis anses det lämpligt att 

använda sig av en population bestående av myndiga individer men beroende på 

undersökningens syfte kan även yngre respondenter användas (Robson 2002:240). Vi anser 

att vår undersökning inte är av sådan känslig art att det skulle vara olämpligt att 

respondenterna inte har fyllt 18 år.  

 

Vi var intresserade av ungdomar som grupp och inte specifikt av enskilda individers åsikter 

och tankar. Vi har valt att använda oss av ett klusterurval då vi vet var vi finner ungdomar i 

åldrarna 16-19 år (Denscombe 2009:35f, 39). Klusterurval betyder att vi redan har en given 

målgrupp (kluster) vi vill undersöka och att vi vet att skolan är en plats de är samlade på. För 

att begränsa oss geografiskt väljer vi att hålla oss till Kalmar. Kalmar har ett flertal 

gymnasieskolor men vi har valt att genomföra vår studie på Lars Kaggskolan och 

Stagneliusskolan då det går flest antal elever på dessa två olika gymnasier samt att de har ett 

brett utbud av olika program. Detta för att öka generaliserbarheten över gymnasieeleverna i 

Kalmar, samt att det blir mer representativt än om vi hade valt två mindre skolor med få linjer. 

Alla elever på de två skolor vi valt utgör alltså vår population. Urvalet blir sedan det kluster 
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som just befinner sig på samma plats som oss, just de dagar vi är där och genomför vår 

enkätundersökning. Vårt stickprov utgörs i sin tur av de individer som svarat på vår enkät, 

alltså våra respondenter. Det finns risk för ett bortfall i form av elever som inte befinner sig i 

skolan just då. En faktor som kan ha bidragit till att minska bortfallet är att vi var på plats när 

enkätundersökningen genomfördes. Detta innebär att vi motverkade bortfall i form av till 

exempel borttappade enkäter, då vi hela tiden själva hade uppsikt över varje exemplar. Den 

information vi fick in blir följaktligen endast representativ i förhållande till dessa två skolor 

och de elever som befann sig på skolan just då. Eftersom vi själva befann oss på skolan då vi 

utförde undersökningen och hade som mål att få svar från 150 respondenter blir det 

komplicerat att beräkna bortfallet. Detta kunde vi dock ha gjort om vi valt att skicka ut ett 

visst antal enkäter men endast fått svar på en del av dem. För att undvika bortfall i största 

möjliga mån valde vi därför att själva dela ut och samla in den mängd enkäter vi behövde för 

att kunna genomföra vår studie. Genom att i början av urvalsförfarandet göra ett 

slumpmässigt urval på ett befolkningsregister över ungdomar i åldrarna 16-19 år i Kalmar 

hade vi alltså kunnat öka reliabiliteten på vår studie. Hade vi velat se hur det såg ut generellt i 

Sverige hade vi behövt undersöka flera orter i varierande storlek samt med en stor geografisk 

spridning. För att kunna genomföra vår studie på ett bra sätt har det dock krävts att vi 

begränsat oss så som vi beskrivit ovan.  

 

4.3 Etiska överväganden 

I vår undersökning har vi utgått ifrån de forskningsetiska principerna för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning som antogs av Vetenskapsrådet år 1990. Till att börja med 

finns det två krav, forskningskravet och individskyddskravet, som är viktiga att ta hänsyn till. 

Forskningskravet innebär att alla människor har rätt till att få ta del av forskning och att all 

forskning bedrivs med fokus på relevanta frågor. Det innebär även att kunskap som redan 

existerar ska utvecklas och att metoder ska förbättras. Det har vi tagit hänsyn till i vår studie, 

då vi undersöker ett ämne inom vilket det inte redan finns mycket forskning (Vetenskapsrådet 

2002:5).  

 

Individskyddskravet som innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada 

och inte heller att man som forskare inte får skaffa sig en otillbörlig insyn i informanternas 

liv, har vi tagit hänsyn till då vi inte har utsatt någon för skada samt att vi inte skaffat oss 

otillbörlig hänsyn i våra informanters liv (Vetenskapsrådet 2002:5). Vi har inte heller frågat 

om information som kan leda oss till den specifika personen. Alla respondenter har fått vara 
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anonyma. 

Gällande de fyra huvudkraven som de forskningsetiska principerna innebär har vi haft 

samtliga i åtanke då vi för våra informanter muntligt informerat om frivilligheten att delta, 

vad den insamlade informationen ska användas till, att informationen de ger ifrån sig endast 

ska behandlas av oss samt det faktum att de är anonyma (Vetenskapsrådet 2002:6–14). 

 

4.4 Om enkäterna 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur vi tänkt i utförandet av enkäterna och förklara varför 

vi valt att använda oss av vissa frågor och hur vi tänkt kunna ha användning av dessa (se 

bilaga 1). 

 

Till att börja med tänkte vi ut en viss struktur på utformningen. Vi började med enkla 

basfrågor och gick senare in på mer specifika och känsliga frågor som mer behandlade vårt 

fokus (Denscombe 2009:220). Sedan avslutade vi med enklare frågor som knöt samman 

enkäten. Genomgående i enkäten samlade vi frågorna i tre teman, detta för att underlätta och 

inte förvirra respondenten. De tre teman som vi har med är ”vänner”, ”påverkan på 

ungdomen” och ”framställning av sig själv”.  

 

Inledningsvis i enkäten ställde vi några basfrågor för att skaffa lite bakgrundsinformation om 

respondenterna. Det innefattar frågorna om: Kön, årskurs och linje. Dessa frågor vill vi även 

kunna ha som variabler för att kunna jämföra utfallet med de olika resultat som vi får fram. 

Sedan följer frågor om vänner på Facebook. Frågan ”antal vänner på Facebook” har vi endast 

för att leda in respondenten på ämnet. Frågan (5) som behandlar vem de är vän med på 

Facebook tänker vi ska säga något om hur deras relation till sina Facebook-vänner ser ut. 

Syftet med fråga 6 som handlar om vänskapsförfrågningar var att ville vi ha en fråga som 

kunde knytas till vår teori och på så sätt visa hur den sociala responsiviteten ser ut bland 

ungdomarna. Vi tänkte oss att en vänförfrågan kan ses som en socialt responsiv handling. De 

efterföljande frågorna om vänskap på Facebook har även de en koppling till vår teori och vi 

får därigenom reda på hur man interagerar med varandra och ger eller inte ger varandra 

uppmärksamhet via Facebook. Vi valde även dessa frågor för att några av våra valda artiklar 

diskuterat dessa teman och frågor och därför har vi något att jämföra med. Frågorna kan ge 

oss en uppfattning om ungdomarnas upplevelser och åsikter. På de fem följande frågorna (7-

12) ville vi hitta ett sätt att ta reda på hur ungdomarnas ”offline-relationer” påverkades eller 

inte påverkades av Facebook och vice versa. Detta gjorde vi genom att ställa frågor som på 
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sätt och vis jämför de relationer som ungdomarna har med sina vänner, både på Facebook och 

utanför. På fråga 7 om kontakten förstärks eller försvagas genom Facebook hade vi valt att ha 

en följdfråga, “på vilket sätt?” för att få reda på om kontakten förändrats eller inte sedan de 

blev vänner på Facebook. Tanken med fråga 13 var att vi ville få en bild av vilken 

information man delar på Facebook, om informationen ungdomarna delar på Facebook är 

tillräcklig för att veta vad som händer i vännernas liv. Den informationen skulle då till 

exempel kunna vara i form av statusuppdateringar.  

 

De kommande två frågorna behandlar för vilka informationen på ens profilsida syns och 

vilken/ hur mycket information man som Facebook-användare har synlig. En idé med fråga 

16 var att vi tänkte oss att vi där skulle få reda på huruvida ungdomar ser på hur de framställer 

sig på Facebook och hur viktigt det är för dem. Fråga 17 behandlar även den hur man tänker 

kring vilken information man laddar upp på Facebook. Fråga 18 hade vi med därför att den på 

ett sätt kan hjälpa oss att ta reda på hur ungdomarna känner inför att många människor 

faktiskt kan se dem på Facebook. Fråga 19 är viktig då den tar upp ämnet ”eftertänksamhet i 

samband med Facebook” och på så vis hjälper oss att ta reda på hur ungdomarna tänker kring 

om de påverkas av Facebook i vardagen. 

 

Även frågorna 20 och 21 behandlar ämnet på sätt och vis, men på en mer konkret nivå då de 

handlar om saker man faktiskt gör, eller inte gör på grund av eller tack vare Facebook. Alltså 

hur Facebook kan inverka i hur ungdomarna prioriterar sina liv. Vi valde att ställa en öppen 

följdfråga till om Facebook underlättar eller försvårar skolarbetet för att få reda på vilket sätt 

det uttrycker sig.  

 

Fråga 22, om respondenten är vän med sina föräldrar på Facebook hade vi med för att vi var 

nyfikna på om det fanns någon skillnad mellan de som var vän med sina föräldrar eller inte 

jämfört med vad de visar om sig själva och hur eftertänksamma de till exempel är. Vi valde 

även att ha en öppen följdfråga om de hade svarat JA, för att få en bättre insikt. Eftersom vi 

har tidigare forskning kring de frågorna var det intressant för oss att i vår studie att se om det 

fanns likheter och skillnade. Vi tänkte även i fråga 23 om de var i ett förhållande, om de 

skulle kunna påverkat ungdomen i sin självutlämning på Facebook.” Har du Facebook i 

mobilen?” är den sista frågan och där ville vi veta hur stor tillgängligheten till Facebook är 

hos ungdomarna. 
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Vid formuleringen av våra enkätfrågor hade vi vissa saker i åtanke, som till exempel att vi 

anpassade ämnet på frågorna och språket till vår målgrupp (undvek fackuttryck), att vi endast 

hade nödvändiga frågor samt att vi hade korta och okomplicerade frågor (Denscombe 

2009:218f). En sak som vi hade kunnat göra annorlunda är att ha färre frågor, då enkäten var 

ganska lång och tog några minuter att besvara.  

 

4.5 Tillvägagångssätt  
Vi var på Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan för att genomföra vår enkätundersökning. 

För att vi skulle få lov komma till skolorna ringde vi vederbörande rektorer (Carl-Peter 

Lindén, Lars Kaggskolan & Bengt Larsson, Stagneliusskolan) och frågade om vi fick komma 

till deras skolor och genomföra vår enkät. I samtalet med rektorerna presenterade vi oss 

själva, berättade om vårt uppsatsämne och att vi kom från Linnéuniversitetet. Vi frågade om 

det fanns möjlighet för oss att få komma till deras skola och fråga eleverna på deras rast om 

de ville delta i vår enkätundersökning. Båda rektorerna var positivt inställda till vår 

undersökning. Vi valde att fråga eleverna när de hade rast, då vi inte ville störa under 

lektionstid. Detta tyckte rektorerna var en bra idé och Bengt Larsson från Stagneliusskolan 

föreslog att vi skulle stå utanför matsalen, vilket vi gjorde. När vi var på Lars Kaggskolan 

stod vi intill cafeterian eftersom det hela tiden rörde sig elever där.  

 

Väl ute på skolorna frågade vi förbipasserande elever om de ville delta i vår undersökning 

som handlar om unga och Facebook. Vi underströk att deltagandet var frivilligt och att de var 

anonyma. Vi berättade även syftet med enkäten var och vad vi skulle göra med informationen 

vi skulle få ut av enkäterna. Anledningen till varför vi valde att berätta muntligt för alla 

deltagare vad att vi inte trodde de skulle läsa om det, om det skulle stått i enkäterna. Vi ansåg 

det alltså mer lämpligt att säga det muntligt än att var och en skulle läsa om det innan de 

började fyllde i enkäten. Självklart var det även en ekonomisk fråga och ett miljömässigt 

ställningstagande att inte skriva ut fler papper. Då vi under hela tiden när respondenterna 

svarade på enkäten fanns i närheten, kunde vi besvara eventuella frågor eller oklarheter som 

dök upp.  

 

Genom att ”testköra” enkäten först kunde vi ta reda på eventuella oklarheter och missförstånd 

kring våra frågor (Robson 2002:254). Vi bad några vänner i vår egen ålder att fylla i enkäten 

och ge oss feed-back på utformningen innan vi gav oss ut till våra ”riktiga” respondenter.   
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4.6 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet (Patel 2010:100). I en studie är det viktigt att reliabiliteten 

är hög, i den bemärkelsen att det ska gå att göra om studien och få fram samma resultat flera 

gånger (Robson 2002:231). Begreppet validitet innebär huruvida man undersöker det som 

avses undersökas (Patel 2010:98) (Denscombe (2009:362). Beroende på utformningen av 

frågorna i frågeformuläret kan man styra hur hög validiteten blir. Om man verkligen frågar 

efter det man vill veta och om syftet med undersökningen besvaras genom de frågor som 

ställs. Reliabiliteten beror då på hur de olika frågorna kan tolkas av respondenterna. Det är 

viktigt att vara tydlig och konsekvent så att respondenterna inte uppfattar frågorna olika och 

även att gå tillbaka och för att se om urvalet är representativt i förhållande till undersökningen 

(Robson 2002:231). Ett annat sätt att veta om resultatet av studien är tillförlitligt är att jämföra 

med andra liknande tidigare studier som gjorts (Denscombe 2009:382).  

 

Eftersom att vi av etiska skäl valt att inte ta reda på namn på våra respondenter kan inte 

studien göras om med exakt samma respondenter som vi haft, då det inte skulle gå att hitta 

exakt samma personer igen utifrån den information vi har om dem. Detta gör inte att vår 

studie blir mindre värd, utan snarare att vårt resultat och vår analys blir mer specifik för just 

de skolor vi valt i Kalmar.   

 

I en kvantitativ studie kan man använda sig av begrepp som signifikans som mått för att veta 

hur pålitlig studien är. Signifikans innebär att man mäter samband mellan olika faktorer och 

huruvida sambandet beror på slumpen eller om det finns någon slags generaliserbarhet utifrån 

realiteten. Om signifikanstestet visar 0,05, alltså 5 % eller mer, beror det på slumpen eller 

andra omständigheter hur utfallet blivit. Om testet däremot visar på lägre än 0,05 kan man dra 

slutsatsen att resultatet går att generalisera och att utfallet inte är en slump (Denscombe 

2009:342f). Därför använder vi begreppet signifikans för att understryka trovärdigheten i 

resultatet till de samband studien uppvisat.  
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5. Resultat 

 

5.1 Resultat 
För att få fram de data och statistisk vi behövde använde vi oss av programmet SPSS statistics 

17.0. Vi började med att koda enkätens frågor och svar för att sedan mata in informationen i 

SPSS på ett smidigt sätt. Vi kodade varje enskild enkät med vad vi kallar ett ID-nummer. 

Efter det förde vi in alla enskilda enkätsvar ett efter ett i datamatrisen. Vi kommer här att 

procentuellt visa svaren på varje fråga. De som inte svarat på frågan, finns alltså inte med i 

procentsatsen. De som inte svarat på en specifik fråga uppgår aldrig till mer än sju personer i 

vår enkät. Vi har i första hand valt att använda kön som jämförelsevariabel eftersom att vi har 

det som studiens syfte att studera och jämföra kön och då vi i andra variabler inte sett att det 

funnits någon större skillnad. 

 

5.1.1 Bakgrundsinformation 

För att få en bild av vilka som deltog i vår enkätundersökning kommer vi här att presentera 

lite information som på olika sätt beskriver individerna.  

 

Sammanlagt fick vi svar ifrån 151 respondenter på vår enkät. Av dessa 151 individer var 

andelen kvinnor 42,4 %, dvs 64 stycken, därav blev antalet män 87 stycken vilket motsvarar 

57,6 %. Nästa variabel vi undersökte var hur fördelningen såg ut utefter vilken årskurs de 

gick. Fördelningen där var som följer; i årskurs ett gick 54,3 %, 25,8 % gick i årskurs två och 

19,2 % gick i årskurs tre. En person gick förlängd gymnasietid, vilket motsvarar 0,7 %. Nästa 

variabel var vilken linje respondenterna studerade på, 49 % gick det samhällsvetenskapliga 

programmet. Resterande 51 % var fördelade på nio andra linjer, dessa är; el, energi, bygg, 

fordon, hantverk, natur, teknik, handel, hotell & restaurang. Könsfördelningen över linjerna 

följer ett ganska stereotypt mönster då till exempel ingen av de tillfrågade tjejerna gick 

linjerna el, energi och bygg medan 34,4 % av killarna gick någon av dessa linjer. Den linje 

där det gick flest tjejer är den samhällsvetenskapliga (68,8 % ). På samma linje går det 34,5 % 

killar, vilket alltså är ungefär lika många som går el, energi och bygg sammanlagt. Resterande 

är utspridda på övriga linjer.  
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5.1.2 Vänskapsrelationer på Facebook 

Vi började fråga hur många vänner de har på Facebook. Av de 149 respondenter som svarade 

låg spridningen allt från 65-1300 vänner. Medianvärdet, alltså det antalet vänner som ligger i 

mitten var 400 stycken vänner. Medelvärdet, alltså de sammanlagda vännerna delat på antalet 

respondenter uppgick till 464,85 stycken vänner. I frågan om vilket påstående som passar bäst 

in på dig, svarade 62,9 % att de på Facebook är vän med de som de har träffat i verkligheten. 

23,2 % är Facebook-vän med de som de känner att de har en relation till även offline. 13,2 % 

är vän på Facebook med alla som skickar vänförfrågningar. Endast 0,7 % uppger att de endast 

är Facebook-vän med de allra närmsta (d.v.s. familj och nära vänner).  

Av våra respondenters svar kan vi även utläsa att 63,8 % tycker att kontakten med deras 

vänner förstärks tack vare Facebook. 33,6 % anser att kontakten med deras vänner varken 

förstärks eller försvagas genom Facebook.  
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Det finns en skillnad i hur tjejer och killar svarat på denna fråga. När det gäller 

svarsalternativet att kontakten förstärks är det 82,3 % av tjejerna som svarat och 50,6 % av 

killarna. Ingen av de tillfrågade tjejerna tyckte att kontakten försvagades, av killarna tyckte 

4,6 % att kontakten försvagades. 44,8% av killarna tyckte ”varken eller” som svar på den 

frågan, 17,7 % av tjejerna hade också svarat ”varken eller”. Denna statistik är i hög grad 

signifikant (0,000) enligt Pearson Chi-Square (Denscombe 2008:345f). 

 
Crosstab       

   

Kontakt med vänner 
  

Total 
   

Förstärks Försvagas Varken eller 
 

Kön Man Count 44 4 39 87 
  

% within Kön 50,6% 4,6% 44,8% 100,0% 
 

kvinna Count 51 0 11 62 
  

% within Kön 82,3% ,0% 17,7% 100,0% 
Total  

Count 95 4 50 149 
  

% within Kön 63,8% 2,7% 33,6% 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests    

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,465a 2 ,000 
Likelihood Ratio 18,471 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 14,082 1 ,000 
N of Valid Cases 149   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,66.    

 

 

67,5 % av de tillfrågade ungdomarna tycker att Facebook delvis är ett bra forum att umgås i 

och 24,5 % instämmer helt i detta. Endast 7,9 % tycker inte att Facebook är ett bra forum att 

umgås i.  
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Påståendet att Facebook skulle utgöra ett komplement till att umgås på riktigt är det många 

som inte håller med om, hela 53,7 %. 27,5 % anser ändå att det gör det i viss mån. 49 % 

menar att det i viss mån är Facebook som uppdaterar dem om vad som händer i deras vänners 

liv, 33,1 % säger att det faktiskt är på Facebook som de i första hand får reda på saker som 

händer i deras vänners liv. Summan här blir alltså att majoriteten menar att Facebook inte 

utgör ett komplement till att umgås på riktigt, men att det i viss mån ändå är Facebook som i 

första hand uppdaterar dem om vad som händer i deras vänners liv.  

 

   

   
 

Vad gäller upprätthållandet av vänskapsrelationer anser ungdomarna inte att det är Facebook 

som huvudsakligen bidrar till detta. 49,7 % anser att det är viktigt i viss mån, medan 32,9 % 

inte alls tycker att det av betydelse i sammanhanget. Dock anser ändå 62 % att Facebook 

underlättar i kommunikationen med deras vänner.  

51 % anser att Facebook ger möjlighet att utveckla bekantskaper de inte annars skulle haft och 

35,8 % håller med om att det gör det i viss mån.  
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5.1.3 Facebooks inverkan på ungdomar 

48,3 % uppger att de tänker till en extra gång innan de publicerar saker på Facebook. 36,7 % 

uppger att de ibland eller i viss mån tänker efter med vad de publicerar. 55,7 % känner inte att 

de behöver tänka efter med vad de gör offline, även om de är medvetna om att det kan hamna 

på Facebook. 15,4 % känner att de måste tänka efter med vad de gör offline, utifall att det 

skulle hamna på Facebook. 28,9 % anser att de i viss mån måste tänka efter med vad de gör 

offline, då det kan hamna på Facebook.  

   
 

Av de tillfrågade ungdomarna uppger 43,6 % att Facebook inte hindrat dem från att ägna sig 

åt andra uppgifter, som te.x skolarbete eller fritidsaktiviteter. Ändå menar 36,9 % att 

Facebook faktiskt hindrar dem från att göra annat, då de istället för att ägna sig åt andra saker 

väljer att spendera sin tid på sajten. 44,6 % tycker att Facebook försvårar deras skolarbete och 

48,6 % anser inte att Facebook påverkar detta nämnvärt. Här ser vi att svaren skiljer sig åt 

mellan könen, då det är flera tjejer än killar som faktiskt tycker att det hindrar dem från att 

ägna sig åt andra saker (50 % av tjejerna och motsvarande 27,1 % av killarna svarade ja på 
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denna fråga). 52,9 % av killarna och 31,3 % av tjejerna ansåg att det inte hindrar dem. I viss 

mån var det ca 20 % av både tjejerna och killarna som svarade. 61,9 % av alla responderande 

tjejer och 31,8 % av killarna tycker att Facebook försvårar för dem i skolarbetet. 57,6 % av 

killarna och 36,5 % av tjejerna känner att Facebook inte påverkar skolarbetet. Endast ett fåtal 

personer tycker att Facebook underlättar i skolarbetet.  

  
 
Crosstab       

   

Anser du att FB underlättar eller försvårar i ditt skolarbete? 
  

Total 
   

Underlättar försvårar varken eller 
 

Kön Man Count 9 27 49 85 
  

% within Kön 10,6% 31,8% 57,6% 100,0% 
 

kvinna Count 1 39 23 63 
  

% within Kön 1,6% 61,9% 36,5% 100,0% 
Total  

Count 10 66 72 148 
  

% within Kön 6,8% 44,6% 48,6% 100,0% 
 
 
 
Chi-Square Tests    

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 15,033a 2 ,001 
Likelihood Ratio 15,877 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,399 1 ,237 
N of Valid Cases 148   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,26.    

 
Crosstab       

   

Har FB någon gång hindrat dig från att ägna dig åt andra saker? 
  

Total 
   

Nej Ja I viss mån 
 

Kön Man Count 45 23 17 85 
  

% within Kön 52,9% 27,1% 20,0% 100,0% 
 

kvinna Count 20 32 12 64 
  

% within Kön 31,3% 50,0% 18,8% 100,0% 
Total  

Count 65 55 29 149 
  

% within Kön 43,6% 36,9% 19,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests    

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,173a 2 ,010 
Likelihood Ratio 9,244 2 ,010 
Linear-by-Linear Association 2,647 1 ,104 
N of Valid Cases 149   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,46.    

 
 
 
5.1.4 Profilsidan 

I enkäten staplade vi upp olika alternativ som beskrev vad de visade på sin profilsida. 98,6 % 

av alla respondenter hade sitt namn synligt. 86,9 % visade vilken ålder de hade. 89,7 % visade 

vilket kön de har. 69,7 % visade hemort. 46,2 % visade bostadsort. 84,1 % visade födelsedag. 

43,4 % visade vilken sexuell läggning de hade. 35,2 % visade vilket/ vilka språk de talade. 

22,8 % hade fyllt i rutan ”om mig”. 63,4% hade sin relationsstatus synlig. 60 % visade sina 

relationer (te.x deras partner & familjemedlemmar). 68,3 % visade vilken skola de går/gått i. 

15,9 % visade vilken arbetsgivaren de haft eller vilket företag de jobbat inom. 18,6 % visade 

sina politiska och religiösa värderingar. 61,9 % av de tillfrågade ansåg inte att det var viktigt 

att visa upp sig genom en profilsida på Facebook. 23,8 % tyckte att det i viss mån var viktigt 

att visa upp sig via en profilsida på Facebook. 14,3 % tyckte att det var viktigt att visa upp sig 

genom en profilsida på Facebook. Vi kunde även se att de skilde sig lite mellan könen vad de 

valde att visa om sig själv. Det är till exempel fler killar än tjejer som visar sin hemort, 81,5 % 

av killarna motsvarande 54,7 % av tjejerna. Det är även procentuellt fler killar som visar sin 

bostadsort 55,6 %. Av tjejerna visade 34,4 % sin bostadsort. Alternativet sexuell läggning 

visade fler killar, 58 % och 25 % av tjejerna. Det var även fler killar som visade språk 40,7 % 

och 28,1 % tjejer. Under rubriken ”om mig” var det även där fler killar än tjejer som visade, 

27,2 % hos killarna och 17,2%. Under relationsstatus visar fler killar 69,1 % än tjejer 56,3 %. 

Det är även fler killar 21 % än tjejer 9,4 % som visar arbete, arbetsgivare och företag. Att visa 

sina politiska och religiösa värderingar är det också fler killar än tjejer som visar, 25,9 % 

motsvarande 9,4 %. Det var däremot fler tjejer som visade sin födelsedag än killar, 90,6 % 

tjejer och 79 % killar. Det var fler tjejer som visade vilka som ingick i relationer till exempel 

partner eller familjemedlemmar, 68,8 % tjejer och 53,1 % killar. Utbildning och skola var det 

även där fler tjejer än killar som visade, 73,4 % tjejer och 64,2 % killar.  
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(Hur många alla respondenter som visar informationen på sin profilsida)  

 

5.1.5 Att synas på Facebook 

Vad gäller frågan om hur de tänker kring att många kan se dem på Facebook svarar 41,5 % att 

det känns helt okej. 36,1 % säger att de inte bryr sig. 20,4 % tycker att det känns roligt. 2 % 

uppger att det känns obehagligt.  

 

 
 

Det fanns även här skillnad mellan könen. Till exempel var det majoriteten tjejer 59,4 % som 

tyckte det kändes helt okej. Majoriteten killar 47 % säger att de inte bryr sig. 
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Crosstab        

   

Hur tänker du kring att många kan se dig på 
FB? 

   

Total 
   

det känns roligt 
det känns helt 
okej 

jag bryr mig 
inte 

det känns 
obehagligt 

 

Kön Man Count 20 23 39 1 83 
  

% within 
Kön 

24,1% 27,7% 47,0% 1,2% 100,0% 
 

kvinna Count 10 38 14 2 64 
  

% within 
Kön 

15,6% 59,4% 21,9% 3,1% 100,0% 

Total  

Count 30 61 53 3 147 
  

% within 
Kön 

20,4% 41,5% 36,1% 2,0% 100,0% 

 
 
Chi-Square Tests    

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16,975a 3 ,001 
Likelihood Ratio 17,276 3 ,001 
Linear-by-Linear Association ,968 1 ,325 
N of Valid Cases 147   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,31.    

 

 

 

5.1.6 Andra faktorer 

För att avsluta enkäten på ett bra sätt valde vi att ha lite korta frågor som respondenterna 

snabbt kunde svara på och som vi kunde ha som jämförelsevariabler, ett exempel på detta är 

frågan; är du vän med dina föräldrar på Facebook? På den frågan svarade 55,7 % att de inte är 

vän med sina föräldrar. 44,3 % svarade att de är det. På frågan som löd; är du i ett 

förhållande? Svarade 72,5 % att de inte var det. 27,5 % angav att de var i ett förhållande. Den 

sista enkätfrågan var som följer; har du Facebook i mobilen? Där svarade 66,4 % att de hade 

det och 33,6 % att de inte hade det.  
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Vi valde att jämföra variablerna: ”Är du vän med dina föräldrar på Facebook?” med ”Vad 

visar du på din profilsida?” och eftertänksamhet med vad du publicerar / gör offline. Det 

visade inget specifikt samband med varandra. Om man var vän med sina föräldrar eller inte 

utgjorde alltså ingen skillnad vad de publicerade om sig själva eller hur eftertänksamma de 

var.  

 

5.2 Resultat av öppna frågor 

Vi valde att ha följdfrågor på tre av de ursprungliga frågorna. Detta för att respondenterna 

skulle ges möjlighet att närmare förklara hur de menar (se bilaga 2). I fråga sju (7) ”Anser du 

att kontakten med dina vänner förstärks eller försvagas genom Facebook” hade vi följdfrågan; 

”På vilket sätt?”. Här kunde man alltså ge ett utförligare svar oberoende av vad man ansåg i 

frågan. Av 151 respondenter valde 58 stycken att svara på följdfrågan. Utifrån alla svaren 

kunde vi utläsa fyra stycken återkommande teman. De allra flesta tyckte att de får en bättre 

kontakt och pratar mer med sina vänner. Cirka en femtedel ansåg att kontakten förstärks då de 

via Facebook uppdateras om vad som händer i deras vänners liv. Två personer svarade att 

kontakten med deras vänner förstärktes då de kunde bestämma att de skulle träffas med mera. 

Nästa öppna fråga är nummer 21 ”Anser du att Facebook underlättar eller försvårar i ditt 

skolarbete?” Där har 53 stycken respondenter svarat på följdfrågan. Över 85 % svarade att de 

sitter på Facebook istället för att göra skolarbeten. Sju personer menade på att de genom 

Facebook kontaktade personer som var involverade i skolarbetet och ansåg därför att det 

underlättade. Den sista frågan med möjlighet att ge öppna svar var nummer 22 ”Är du vän 

med dina föräldrar på Facebook?” Följdfrågan löd; ”Om ja, hur påverkar det vad du gör på 

Facebook?” Här svarade cirka 60 % att det inte påverkade dem alls att vara Facebook – vän 

med sina föräldrar. Omkring 35 % skrev att de är mer noggranna och eftertänksamma med 
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vad de lägger ut för information därför att de är vänner med sina föräldrar på Facebook. Fyra 

personer uppgav att de kände sig övervakade på grund av att de är vänner med sina föräldrar.   
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6. Analys 

 

6.1 Analys 

I det här avsnittet kommer vi analysera och tolka vårt resultat utifrån vår teori och tidigare 

forskning. Vi kommer dela upp analysen i olika delar, i den första delen kommer vi tolka vår 

empiri genom att se samband med och skillnader mellan denna och den tidigare forskning 

som vi har med i vår studie. Avslutningsvis kommer vi presentera de slutsatser vi kommit 

fram till och kopplat till vår empiri.  

 

Låt oss börja med att presentera de ämnen som kom upp i avsnittet om tidigare forskning och 

som vi ser har samband med vår undersökning. Användandet av Facebook har många olika 

sidor, såväl fördelar som nackdelar. Vi har undersökt ungdomars användande av Facebook 

utifrån tre huvudsakliga teman. Dessa tre teman är; 1. Facebooks påverkan på ungdomen. 2. 

Hur ungdomar framställer sig själva på Facebook. 3. Vänskapsrelationer på Facebook.  

 

I en artikel som nämnts tidigare som är skapad i USA kom de bland annat fram till att 

respondenterna ansåg att Facebook är ett bra medel för att ”hålla koll” på folk och få reda på 

skvaller och rykten. Det här var dock inte huvudorsaken till varför de använde Facebook, utan 

den främsta orsaken var att de ansåg att Facebook förstärkte deras redan existerande 

vänskapsrelationer (Debatin et. al 2009:97). Detta kan vi även se i vår studie, då 63,8 % av 

alla respondenter ansåg att deras vänskapsrelationer förstärktes genom Facebook. Inom vår 

studie kan vi även se att det var flest tjejer som ansåg att kontakten med deras vänner 

förstärktes genom Facebook, 82,3 %. Cirka hälften av alla responderande killar ansåg att 

deras vänskapsrelationer förstärktes. 44, 8 % av alla killar menade att Facebook varken bidrar 

till att försvaga eller förstärka deras vänskapsrelationer. Även om de flesta tyckte att 

vänskapsrelationerna förstärktes genom Facebook betyder inte det att de såg det som ett 

komplement till att umgås på riktigt. Drygt hälften av alla tillfrågade tyckte inte att Facebook 

kan ses som ett komplement till att umgås på riktigt. Nästan en tredjedel ansåg att det i viss 

mån utgjorde ett komplement, men alltså inte fullt ut. Sammantaget här kan vi säga att vår 

studie, i enlighet med vår tidigare forskning visar på att Facebook bidrar till att förstärka 

vänskapsrelationer och att det verkar vara den främsta orsaken till varför ungdomar använder 

sig av Facebook.  
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I en annan undersökning visade det sig att Facebook inte ersätter offline-kommunikation utan 

att det snarare i viss mån substituerar andra former av online-kommunikation såsom 

exempelvis e-post och chatt (Livingstone 2008-406f). I vår undersökning kom vi dock även 

fram till att 62 % av alla tillfrågade ansåg att Facebook hjälpte till att underlätta i 

kommunikationen med deras vänner. 49 % ansåg att det i viss mån är Facebook som 

uppdaterar dem om vad som händer i deras vänners liv. 33,1 % ansåg att det faktiskt är 

Facebook som i första hand uppdaterar dem om vad som händer i deras vänners liv. Vi menar 

här att vi kan se en likhet mellan vår studie och en av de som vi beskrev i avsnittet om tidigare 

forskning då de kom fram till liknande resultat, det vill säga att det till viss del var Facebook 

som uppdaterade dem om vad som händer i deras vänners liv (Debatin et.al 2009:100).  

 

Genom att ha med frågan ”Har du Facebook i mobilen?” kunde vi få reda på hur den ständiga 

tillgängligheten till Facebook ser ut. Eftersom det är en stor del av alla ungdomar som faktiskt 

har tillgång till Facebook hade vi en tanke om att det kunde påverka kommunikation och 

kontakten med deras vänner. Men det fanns ingen signifikans och märkbart samband mellan 

”Facebook i mobilen” och de andra enkätfrågorna. Dock kunde vi utläsa att det var en stor del 

som faktiskt hade tillgång till Facebook i mobilen (66,4%) och av det drar vi slutsatsen att de i 

princip skulle kunna vara online dygnet runt, det vill säga; de behöver aldrig logga ut sig.  

 

När det gäller vilken information man visar upp genom sin profilsida var det mest killar som 

visade följande; ålder, kön, hemort, bostadsort, sexuell läggning, språk, om mig, 

relationsstatus, arbete/arbetsgivare, politiska och religiösa värderingar. Medan det var 

mestadels tjejer som visade födelsedag, familjemedlemmar/partner, utbildning/skola. Även 

om det inte är någon stor procentuell skillnad på de olika svaren drar vi ändå slutsatsen att 

killar är mer benägna att visa vad de ”tillhör” och var de kommer ifrån än vad tjejer är. De 

visar alltså mer information om sin personliga bakgrund. Med andra ord; killar laddar upp mer 

personlig information än vad tjejer gör. Tjejer är alltså lite mer anonyma gällande deras 

personliga information på sina profilsidor. Det här säger dock ingenting om den övriga 

information som laddas upp på Facebook i form av till exempel statusuppdateringar, foton 

och vad man skriver i öppna meddelanden till sina vänner, då detta är något vi valt att inte 

undersöka.  

 

I frågan om det är Facebook i första hand som uppdaterar dig om vad som händer i dina 

vänners liv har majoriteten svarat ”i viss mån”, dock täcker svarsalternativet ” i viss mån” inte 
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upp vilken värdering respondenten lägger i ordet ”vänner”. Vi får alltså här inte reda på hur 

relationen mellan vännerna ser ut, det kan vara allt ifrån ytligt bekant till bästa vän. Vi får 

utgå ifrån att termen ”vänner” gäller de som ungdomarna har som vänner på Facebook då det 

är dessa vänner frågan avser.   

 

På frågorna om Facebook hindrar ungdomarna från att ägna sig åt andra saker såsom 

exempelvis skolarbete eller andra aktiviteter har vi upptäckt att detta påstående i större 

utsträckning stämmer överens på tjejerna. 50 % av tjejerna tyckte att Facebook hindrade dem 

från att ägna sig åt andra saker och 27,1 % av killarna svarade likadant. 52,9 % av killarna 

ansåg inte att Facebook hindrar dem från att ägna sig åt andra saker. 31,3 % av tjejerna tyckte 

inte att Facebook hindrade dem från att ägna sig åt andra saker. Hela 61,9 % av tjejerna ansåg 

att Facebook försvårade för dem i deras skolarbete medan 31,8 % av killarna också tyckte att 

det försvårade. 57,6 % av killarna tyckte inte att Facebook påverkade dem nämnvärt i deras 

skolarbete. Facebook kan alltså ses som ett distraherande moment då egentligen skulle ha 

fokuserat på andra saker, till exempel skola eller andra aktiviteter. Detta vet vi genom 

resultatet av de öppna följdfrågorna (se bilaga 2).  

 

I frågan ”Är du vän med dina föräldrar på Facebook” svarade 44,3 % att de var det. Av dem 

svarade mer än 60 % att det inte påverkar dem alls i deras Facebook – användande. I en 

artikel menar dem att ungdomarna undviker att vara vän med sina föräldrar på Facebook och 

att de ser Facebook som ett forum där de kan vara privata från sina föräldrar (West et.al 

2009:620). Det är dock svårt att visa om denna studie och vår egen kan visa på samma saker 

då vi inte valt att fråga om varför de inte är vän med sina föräldrar på Facebook. Det kan 

alltså finnas olika orsaker till detta. Antingen kanske inte föräldrarna har Facebook eller så 

ligger det ett medvetet val bakom att de helt enkelt valt att inte bli vän med sina föräldrar. 

Dock svarade ju faktiskt 60 % av de som var vän med sina föräldrar att det inte påverkade 

dem nämnvärt.  

 

På frågan ”Hur tänker du kring att många kan se dig på Facebook?”, svarade 47 % av killarna 

att de inte bryr sig, och 59,4 % av tjejerna att de känns helt okej.  Killarna laddar upp mer 

personlig information om sig själva och tjejer visar generellt mindre personlig information om 

sig själva på sina profilsidor.   
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Vi har i vår studie sett att det finns en skillnad mellan könen vad gäller hur de har svarat på 

enkäten, framförallt gällande vilken information man har synlig på sin profil. Vi saknar i den 

tidigare forskning vi gått igenom skillnader mellan könen avseende användandet av 

Facebook. Vi har även uppmärksammat att inte heller den teori vi använt oss av tar någon 

hänsyn till att det skulle finnas en uttalad skillnad i hur socialt responsiva killar respektive 

tjejer är. Vår studie är liten och den innefattar endast respondenter i en viss ålder i Kalmar, 

men vi anser ändå att det är viktigt att diskutera då det är något man skulle kunna forska 

vidare på 

 

6.2 Koppling till Johan Asplunds ”Det sociala livets elementära former” 

Utifrån det resultat vi kommit fram till är Facebook ett bra forum där man kan ge och få 

respons. Vi ger varandra uppmärksamhet medvetet via Facebook. Detta kan kopplas till 

Asplunds tankar om att responsiviteten är disciplinerad och utbyts under ordnade former, 

genom att Facebook ger möjlighet till att social interaktion sker inom vissa bestämda ramar. 

Det skulle alltså vara svårt att vara spontan på Facebook med utgångspunkt i Asplunds teori, 

då människans förmåga att agera spontant begränsas inom Facebooks ramar. I vår studie anser 

inte ungdomarna att Facebook på något sätt utgör ett fullgott komplement till att umgås på 

riktigt. Utifrån Asplunds teori kan vi tolka detta som att det är på grund av att det saknas 

spontanitet i Facebooks något begränsande värld.  

 

I ett citat nämnt i teoriavsnittet där Asplund menar att:  

 

”om interaktionsfrekvensen mellan två eller fler personer ökar, så kommer deras gillande av 

varandra att öka och vice versa”  

(Asplund 1986:93) 

 

kan vi dra ytterligare en parallell till Facebook och dess uppbyggnad, eftersom Facebook har 

en funktion som kallas “gilla-knappen”. Genom att användarna “gillar” varandras inlägg på 

Facebook ökar deras interaktion och indirekt gillande av varandra. Detta kan även styrkas 

utifrån en undersökning i tidigare forskning där en intervjuperson säger att om någon av hans 

“vänner” kommenterat eller gillat eller på något annat sett interagerat med honom på 

Facebook känner han ett behov av att göra samma sak tillbaka (Livingstone 2011:406f). 
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Många av ungdomarna tycker att kontakten med deras vänner förstärks och det betyder att de 

är socialat responsiva med varandra på Facebook. Ett annat tecken på att ungdomarna är 

socialt responsiva på Facebook är att de till viss del tycker Facebook är ett bra forum att 

umgås i. Att ha ett forum som Facebook verkar vara betydelsefullt för ungdomarna då många 

tycker att det är viktigt för att kunna upprätthålla sina vänskapsrelationer. Facebook är alltså 

ett bra verktyg som finns till för att kunna upprätthålla sina vänskapsrelationer då man kan 

säga att Facebooks syfte är att man ska kunna vara socialt responsiv med varandra. Facebook 

ger förutsättningar att vara socialt responsiv med sina vänner då de kan kommunicera med 

varandra på Facebook. Många av ungdomarna anser alltså att Facebook underlättar i 

kommunikationen med deras vänner. Eftersom det finns så många användare på Facebook 

kan ungdomarna endast känna till ett fåtal i verkliga livet. Genom att ha alla samlade på 

samma ställe (Facebook) ges det möjlighet att vara socialt responsiv med sådana personer de 

annars inte skulle kommunicerat med. De flesta ungdomarna i undersökningen anser att 

Facebook underlättar när de skapar sig nya bekantskaper de annars inte skulle ha haft. 

 

6.3 Slutsatser kopplat till syfte och frågeställningar 

Vår första frågeställning var hur ungdomarna ser på sina ”vänskapsrelationer” på Facebook. 

Ur vårt resultat och vår analys kan vi se att Facebook har en betydande roll i ungdomarnas 

vardag då mycket av deras sociala interaktion äger rum där. De flesta ungdomarna anser att 

Facebook möjliggör en positiv utformning och förstärkning av deras sociala relationer. De 

flesta anser att deras relationer förstärks då Facebook möjliggör att de kan ”prata” och 

”umgås” mer och smidigare och på så sätt upprätthåller de sina kontakter. Deras vänner och 

information om dem är mer lättillgängligt än det varit tidigare tack vare Facebook.  

 

Vår andra frågeställning om hur ungdomarna själva uppger vad Facebook har för betydelse i 

deras sociala liv menar de flesta att de är upptagna av Facebook, men att Facebook ändå är 

bra då det till exempel underlättar vid grupparbeten i skolan. Dock menar de flesta att 

Facebook upptar mycket tid som de egentligen borde ha lagt på skolarbete. Istället ägnar de 

mer tid åt att interagera på Facebook som de annars hade lagt på annat (aktiviteter och 

skolarbete). Detta betyder att ungdomarna har ett behov av att vara sociala och de flesta 

menar att Facebook inte utgör ett komplement till att umgås på riktigt. De har alltså 

fortfarande ett behov av att träffa sina vänner ”på riktigt” utanför Facebook. 
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Vår slutsats blir alltså att Facebook inte är allt i ungdomarnas liv men att det ändå tillhör en 

stor del av deras sociala kontext.  

 

I vår tredje frågeställning frågar vi hur ungdomarna upplever att de framställer sig själva 

genom Facebook. Kring detta tema ser vi en tydlig skillnad mellan hur killar och tjejer väljer 

att presentera sig på sina profilsidor. Här har vi märkt att killar tenderar att presentera mer 

information generellt om sig själva medan tjejer är mer försiktiga. Killar har genomgående en 

mer nonchalant inställning till hur de uttrycker sig och visar upp sig på Facebook och även 

hur de tänker kring att många kan se dem på Facebook. Tjejer anser däremot att det känns helt 

okej att andra kan se dem på Facebook, men det har visat sig att de är mer reserverade 

gällande vad de presenterar om sig själva på sina profilsidor.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

 

En enkät om ungas attityder och upplevelser av Facebook och deras 

användande. 
 

1. Kvinna Man 

 
 
 

2. Vilken årskurs går du i? 

o Årskurs 1 
o Årskurs 2 
o Årskurs 3 
o Förlängd gymnasietid 

 
 

3. Vilken linje går du? 

 
 

EL ENERGI TURISM BYGG FORDON HANTVERK       MEDIA
  
NATUR       TEKNIK      HANDEL       OMVÅRDNAD SAMHÄLL    

 
HOTELL&RESTURANG 

4. Ungefär hur många vänner har du på Facebook? 

 
Ca:_______ 

5. Vilket påstående passar bäst in på dig? 

o Jag är endast vän med familj, nära och kära. 
o Jag är vän med personer jag känner att jag har en relation till. 
o Jag är vän med de jag träffat i verkligheten. 
o Jag är vän med alla som skickar vänförfrågningar. 



 

  43 (55) 
 

 
 
 

6. Vilket påstående passar bäst in på dig? 

o Jag får fler vänskapsförfrågningar än jag skickar. 
o Jag skickar fler vänförfrågningar än vad jag får. 
o Jag får ungefär lika många vänförfrågningar som jag skickar. 

 
 

7. Anser du att kontakten med dina vänner förstärks eller försvagas genom 
Facebook? 

o Förstärks 
o Försvagas 
o Varken eller 

 
På vilket sätt?_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

8. Anser du att Facebook är ett bra forum att ”umgås” på/i? 

o Instämmer helt 
o Instämmer delvis 
o Instämmer inte alls 

 
 
 

9. Anser du att Facebook är viktigt för att du ska kunna upprätthålla dina 
vänskapsrelationer? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

10. Anser du att Facebook underlättar vad gäller kommunikationen mellan dig och 
dina vänner? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 
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11. Anser du att Facebook utgör ett komplement till att umgås på riktigt med dina 
vänner? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
   

12. Ger Facebook dig möjlighet att utveckla bekantskaper du inte annars skulle ha 
haft? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

13. Känner du att det är Facebook i första hand som uppdaterar dig om vad som 
händer i dina vänner liv? 

o Ja 
o Nej  
o I viss mån 

 
 

14. För vilka visas informationen på din profilsida? 

o För vem som helst 
o För vänner + vänners vänner 
o Alla mina vänner 
o Vissa av mina vänner 

 
 
 

15. Vilken information har du synlig för dina vänner på din profilsida? (kryssa i de 
alternativ som stämmer på dig) 
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o Namn    
o Ålder 
o Kön 
o Hemort 
o Bostadsort 
o Födelsedag 
o Sexuell läggning 
o Språk 
o Om mig 
o Relationsstatus 
o Jag visa relationer, partner, familjmedlemmar 
o Utbildning, skola 
o Arbete, arbetsgivare, företag mm 
o Värderingar, politiska, religiösa 

 
 

16. Är det viktigt för dig att visa upp dig genom en profilsida på Facebook? 

o Jag 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

17. Är du mer eftertänksam med vad du publicerar på Facebook än vad du är 
annars? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

18. Hur tänker du kring att många kan se dig på Facebook? 

o Det känns roligt  
o Det känns helt okej  
o Jag bryr mig inte 
o Det känns obehagligt 

 
 

19. Känner du att du måste tänka efter vad du gör i fall det skulle hamna på 
Facebook? 
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o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

20. Har Facebook någon gång hindrat dig från att ägna dig åt andra uppgifter (t.ex. 
skolan, aktiviteter mm.)? 

o Ja 
o Nej 
o I viss mån 

 
 

21. Anser du att Facebook underlättar eller försvårar i ditt skolarbete? 

o Underlättar 
o Försvårar 
o Varken eller 

 
På vilket sätt? ______________________________________________________ 

                 __________________________________________________________________ 
 

22. Är du vän med dina föräldrar på Facebook? 

o Ja 
o Nej 

 
Om Ja, hur påverkar det vad du gör på Facebook? __________________________ 

                          ______________________________________________________________ 

23. Är du i ett förhållande 

o Ja 
o Nej  

 
 
 

24. Har du Facebook i mobilen? 

o Ja 
o Nej    
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Tack för din medverkan!!                                                 
/Johanna & Kristine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  48 (55) 
 

8.2 Bilaga 2 
 
Sammanfattning av öppna svar på frågorna 7, 21 och 22 
 
Fråga 7 – Anser du att kontakten med dina vänner förstärks eller försvagas genom Facebook?- 
På vilket sätt? 
 
r. nr. 148 
”bestämmer att vi ska träffas å så”. 
r. nr. 144 
”man pratar med varandra som man annars inte kanske gjort”. 
r. nr. 143 
”ser vad som händer, evenemang osv. pratar mer på chatten osv.” 
r. nr. 139 
”man får kontakt genom att tagga olika bilder, videoklipp m.m.” 
r. nr. 136 
”bra kommunikation.” 
r. nr. 134 
”man träffas oftare.” 
r. nr. 132 
”lättare att uppdatera sig om varandras liv”.  
r. nr. 130 
”man kan hålla kontakt på ett enkelt sätt och snabbt bestämma tider”.  
r. nr. 127  
”lättare att hålla kontakten med de man inte träffar så ofta”. 
r. nr. 125 
”man försöker att hålla så god kontakt som möjligt”.  
r. nr. 123 
”pratar mer”.  
r. nr. 122 
”pratar oftare.” 
r.nr.120 
”sitter mer där än pluggar.” 
r. nr. 117 
”vänner som bor långt ifrån har man lättare att hålla kontakten med.” 
r. nr. 115 
”man socialiserar sig mer.” 
r. nr. 106 
”genom att man kan ge uppmärksamhet till vänner som man inte träffar så ofta”.  
r. nr. 105 
”man ”pratar” mer”.  
r. nr. 99 
”man kan se vad de gör (statusuppdateringar) och komma i kontakt med dem.”  
r. nr. 97 
”med de man inte träffar så ofta, gamla bekanta, eller för att förstärka relationer med nya 
bekanta.” 
r. nr. 96 
”med vissa som bor långt bort.” 
r. nr. 94 
”man kan lättare hålla kontakten. Bättre och enklare att säga något snabbt då många är 
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uppkopplade här.” 
r. nr. 92 
”mer kontakt.” 
r. nr. 90 
”om man inte träffas så ofta kan man ju starta grupper/events då man ska ha middag och 
liknande.” 
r. nr. 85 
”vi håller ihop bättre”.  
r. nr. 80 
”bättre kontakt.” 
r. nr. 78 
”mer kontakt.” 
r. nr. 75  
”hålla kontakten bättre”.  
r. nr. 73 
”vet vad som händer”.  
r. nr. 72 
”mer kontakt.” 
r. nr. 70 
”man vet vad alla gör.” 
r. nr. 66 
”snackar med folk som bor långt bort oftare.” 
r. nr. 65 
”man kan hålla kontakten med dem man träffat”.  
r. nr. 57 
”man vet vad som händer i folks liv”.  
r. nr. 56 
”man hinner snacka på fritiden.” 
r. nr. 55 
”lättare att hålla kontakten”.  
r. nr. 54 
”man vet vad de gör”.  
r. nr. 49 
”man pratar mycket på Facebook”.  
r. nr. 48 
”man pratar mycket på Facebook”.  
r. nr. 46 
”man tar del i andras liv på ett annat sätt och kan chatta”.  
r. nr. 38 
”har alltid funnits alternativ.” 
r. nr. 37 
”lättare att hålla kontakt.” 
r. nr. 31. 
”pratar på datorn.” 
r. nr . 30 
”når varandra lätt.” 
r. nr. 29 
”mer kontakt.” 
r. nr. 28 
”man pratar med dom oftare och vet vad de gör.” 
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r. nr. 27 
”för man taggar bilder, chattar, skriver oftare med dom osv.” 
r. nr. 25 
”vet ej.” 
r. nr. 24 
”det är kul att se vad folk gör men det påverkar inte ens relation.” 
r. nr. 22 
”man får reda på lite mer än i verkligheten, beroende på om de skriver mycket i loggen.” 
r. nr. 20 
”nyheter och allt finns där.” 
r. nr. 12 
”kontaktar dom där oftare.” 
r. nr. 9 
”man har lättare att ta kontakt.” 
r. nr. 8 
”man kan ha kontakt med varandra, håller kontakt med de man sällan träffar.” 
r. nr. 6 
”dem och jag skriver med varandra och det gör att man får bättre kontakt.” 
r. nr. 5 
”man kan snacka, som msn, hålla kontakten.” 
r. nr. 3 
”det beror på.” 
r. nr. 2 
”håller kontakt med de man inte träffar så ofta.” 
r. nr. 1 
”både och eftersom det är lättare att hålla kontakten men svårare att hålla det social och träffas 
i verkligheten.” 
 
Fråga 21 - Anser du att Facebook underlättar eller försvårar i ditt skolarbete?- på vilket sätt? 
 
r. nr. 143 
”Facebook istället för skola.” 
r. nr. 142 
”jag sitter hellre på Facebook än pluggar.” 
r. nr. 139 
jag fokuserar mer på Facebook än skolarbete.” 
r. nr. 137 
”lättare att kontakta involverade personer.” 
r. nr. 130 
”ibland sitter man på Facebook istället för att plugga, men det kan också vara bra att diskutera 
uppgifter med vänner där.” 
r. nr. 128 
”det är svårt att slita sig ifrån datorn.” 
r. nr. 127 
”tar bort koncentrationen.” 
r. nr. 126 
”man blir lite beroende av att gå in och se om något har hänt hela tiden, speciellt när man har 
andra saker att göra som är tråkigare, te.x plugga.” 
r. nr. 125 
”jag fördelar tiden framför datorn och skolarbete hyfsat bra.” 
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r. nr. 124 
”man sitter mer där än med skolböckerna.” 
r. nr. 121 
”dålig koncentration ibland.” 
r. nr. 117 
”man fastnar lätt vid Facebook och tar mer tid åt det än plugg.” 
r. nr. 116 
”händer att man fastnar på Facebook istället för att göra skolarbete.”  
r. nr. 115 
”okoncentrerad.” 
r. nr. 111 
”ibland, sitter vid Facebook när jag borde skriva.” 
r. nr. 109 
”man är på Facebook istället för att plugga.” 
r. nr. 108 
”för min del eftersom de flesta bor långt ifrån mig.” 
r. nr. 106 
”man fastnar lätt.” 
r. nr. 105 
”det distraherar.” 
r. nr. 99 
”jag sitter hellre vid Facebook än gör läxor.” 
r. nr. 97 
”man kan hålla kontakt med klasskamrater, fråga om hjälp men ofta sitter man för mycket på 
Facebook istället för att plugga.” 
r. nr. 94 
”blir lätt beroende… så lätt att klicka in.” 
r. nr. 92 
”mer Facebook, mindre plugg.” 
r. nr. 90 
”lätt att man hamnar där.” 
r. nr. 78 
”det blir lätt att man är på Facebook istället.” 
r. nr. 75 
”sitter på Facebook istället för att plugga.” 
r. nr. 73 
”sitter på Facebook istället för att leta fakta till exempel.” 
r. nr. 72 
”distraherar en del, men det är mitt eget fel.” 
r. nr. 70 
”man gör annat.” 
r. nr. 59 
”lätt att man väljer bort läxor.” 
r. nr. 57 
”man sitter vid datorn istället för att göra det man ska te.x plugga.” 
r. nr. 56 
”man fastnar vid Facebook när man egentligen borde plugga.” 
r. nr. 55 
”tar tid, svårt att koncentrerar sig.” 
r. nr. 54 
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”hjälp.” 
r. nr. 49 
”distraherar.” 
r. nr. 47 
”man lägger ner med tid vid datorn pga Facebook.” 
r. nr. 38 
”beroendeframkallande.” 
r. nr. 35 
”allt är bättre än att plugga.” 
r. nr. 33 
”sitter på Facebook istället för att plugga.” 
r. nr. 32 
”vänner säger till när det är te.x prov.” 
r. nr. 31 
”istället för plugg.” 
r. nr. 29 
”man fastnar där istället.” 
r. nr. 28 
”ibland fastnar man på Facebook.” 
r. nr. 27 
”man fastnar framför Facebook istället för läxorna.” 
r. nr 25 
”det kan vara distraherande.” 
r. nr. 15 
”beroendeframkallande.” 
r. nr. 9 
”tar mer tid.” 
r. nr. 8 
”när jag har tänkt plugga går jag alltid in på Facebook först.” 
r. nr. 7 
”gör att jag är inne på Facebook istället för att göra skolarbete.” 
r. nr. 6 
”nej det gör det inte.” 
r. nr. 5 
”hamnar alltid där.” 
r. nr. 2 
”distraherar en. Dock bra på foto-lektionerna.” 
r. nr. 1 
”det hindrar mig från att jobba men vi har klassen som grupp där man kan skriva vilka läxor 
mm vi har vilket underlättar.” 
 
Fråga 22 - är du vänmed dina föräldrar på Facebook?- om Ja, hur påverkar det vad du gör på 
Facebook? 
 
r. nr. 146 
”inget alls.” 
r. nr. 144 
”ingenting.” 
r. nr. 141 
”påverkar inget alls.” 
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r. nr 132 
”kanske undviker att svära lite.” 
r. nr. 130 
”inget alls.” 
r. nr. 128 
”man är mer noga med vilka festbilder man lägger ut.” 
r. nr. 125 
”inte mycket.” 
r. nr. 123 
”inte mycket, dom vet allt.” 
r. nr. 121 
”inget speciellt.” 
r. nr. 120 
”inget.” 
r. nr. 116 
”inte mycket.” 
r. nr. 111 
”dem ser vad jag gör och övervakar noga.” 
r. nr. 110 
”fest, pappa ser!” 
r. nr. 108 
”inte alls.” 
r. nr. 106 
”tänker på vad jag skriver som status.” 
r. nr. 94 
”nja… skriver inte lika ”utlämnande” på min vägg/wall”.  
r. nr. 92 
”inget.” 
r. nr. 90 
”ingenting.” 
r. nr. 75 
”lägger inte upp så mycket bilder med alkohol.” 
r. nr. 72 
”eftertänksam, förklok, försiktig.” 
r. nr. 66 
”inget.” 
r. nr. 65 
”det påverkar inte så jättemycket.” 
r. nr. 56 
”dom ser allt jag gör – mer försiktig.” 
r. nr. 55 
”jag tänker efter mer innan jag skriver något och vilka bilder jag lägger upp.” 
r. nr. 54 
”inget dumt.” 
r. nr. 53 
”ingenting.” 
r. nr. 49 
”ja.” 
r. nr. 46 
”inget.” 



 

  54 (55) 
 

r. nr. 45 
”det påverkar inte på något vis.” 
r. nr. 34 
”inte alls.” 
r. nr. 33 
”inte mycket”. 
r. nr. 29 
”inget.” 
r. nr. 28 
”bryr mig inte.” 
r. nr. 27 
”inte mycket, döljer så dom inte ser mina inlägg.” 
r. nr. 22 
”lite, pappa kan ju se och kommentera allt jag gör.” 
r. nr. 17 
”inte nämnvärt.” 
r. nr. 10 
”man kan inte skriva eller lägga ut vad som helst.” 
r. nr. 9 
”ja.” 
r. nr. 6 
”de har inte Facebook.” 
r. nr. 1 
”tänker inte på det så mycket.  
 
 


