
LINNÉUNIVERSITETET
Institutionen för samhällsstudier
Kandidatuppsats i sociologi | 15HP
VT14

Facebookvägrare
”En studie om den sociala betydelsen av att frivilligt välja att inte använda Facebook”

Författare: Christian Nyquist

Handledare: Dino Viscovi



Titel: Facebookvägrare - En studie om den sociala betydelsen av att frivilligt välja att inte 

använda Facebook

Författare: Christian Nyquist

Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken social påverkan ett icke-användande av Facebook 

har på individen.  Uppsatsen ska därför försöka belysa icke-användandets olika mekanismer, 

påverkan och implikationer i förhållande till omgivande kontext och till icke-användaren 

själv. Studien har gjorts med hjälpa av kvalitativa intervjuer för att försöka få ett djup som kan

vara svårt att erhålla med kvantitativa metoder. Resultatet visar att icke-användarna är högst 

sociala individer och att de inte på något sätt är negativa till teknik och tekniska framsteg rent 

allmänt. Studien visar även att den huvudsakliga anledningen till ett avståndstagande från 

Facebook är att det går åt mycket tid till att interagera på sidan. Vidare visar studien att även 

om dessa användare har försökt att ta avstånd från Facebook så lyckas de inte helt utan blir till

sekundäranvändare när det gäller att ta del av information. 

Nyckelord: Icke-användare, Facebook, socialt kapital, social individer, sekundäranvändare , 

narcissism, social interaktion

Abstract

The purpose of this paper is to highlight the social impact that the non-usage of Facebook has 

on the individual. The essay should therefore try to highlight the non-use of the various 

mechanisms, impact and implications in relation to the surrounding context and to the non-

user. The study was conducted with the help of qualitative interviews to try to get a depth that 

can be difficult to obtain using quantitative methods. The result shows that non-users are 

highly social individuals and do not in any manner adverse to technology and technological 

progress in general. The study also shows that the main reason for a rejection of Facebook is 

that it consumes a lot of time to interact on the page. The study also shows that even though 

these users have tried to distance themselves from Facebook they don´t succeed completely. 

They become secondary users in terms of access to information.

Keywords: Non-users, Facebook,social capital, social individuals, secondary users, 

narcissism, social interaction
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1. Inledning

Internet är idag någonting som nästan alla har kommit i kontakt med någon gång och på något

vis, gammal som ung. Internet har utvecklats med snabba steg i vårt moderna samhälle och

har kommit att påverka vår omgivning både ekonomiskt och socialt. Sociala medier har blivit

ett  populärt  verktyg  för  en  stor  mängd  individer  när  det  gäller  den  sociala  interaktionen

mellan människor. Detta är synnerligen enkelt att se om vi studerar hur många människor som

använder sina mobiltelefoner för att ständigt vara online. Det går att se hur dessa människor

tar  upp  telefonen  för  att  kontroller  statusuppdateringar  och  kommunicera  med  andra

människor så fort de till exempel väntar på en buss, när de är ute och går, ja helt enkelt när de

anser  att  de  har   tid  till  det.  Av Jordens  7  miljarder  människor  så  uppskattas  att  ca  1,2

miljarder använder sig av sociala nätverkstjänster (Sheldon, P 2012). Statistiken för Sveriges

största  sociala  medier,  eller  sociala  nätverksmedier  som det  också  kallas  talar  sitt  tydliga

språk.  Facebook som är den största sociala nätverkssidan i  Sverige,  har 5 miljoner aktiva

användare.  En  aktiv  användare  definieras  som  aktiv  om  den  loggar  in  på  den  sociala

nätverkssidan minst en gång i månaden. Av dessa 5 miljoner människor så loggar 4 miljoner

in varje dag (IDG.se). 

Sociala  medier  och  Facebook  speciellt  är  således  någonting  som  kallas  för  en  social

nätverkssida (social network site SNS). SNS som Facebook är ett relativt nytt fenomen och

sedan 2008 har allt mer resurser lagts ner på forskning inom ämnet. Sedan den första SNS-

sidan startades upp så har flera hundra sådana sidor spritt sig över Internet. SNS-sidor och då

i synnerhet Facebook verkar ha blivit en självklar del av många individers vardag och har

även blivit mycket populära i alla åldrar. 

På  grund av  att  mycket  forskning  är  koncentrerad  på  Facebooks  och olika  SNS positiva

effekter samt att det går att visa att en stor del av olika samhällens befolkning använder sig av

nätverkssidor och lägger stor betydelse vid användandet av dessa, så kan det vara av betydelse

att  undersöka  hur  de  människor  som  ställer  sig  utanför  detta  fenomen  påverkas  i  sin

interaktion med människor och i sitt vardagliga liv. Min studie har därför inriktat sig på att

undersöka frivilliga icke-användare av Sveriges största SNS nämligen Facebook.

Min studie inriktar sig därför på att ge en översikt av den sociala betydelse ett frivilligt icke-

användande av Facebook har på individen. Målet med denna studie blir därför att försöka

belysa  icke-användandets  olika  mekanismer,  påverkan  och  implikationer  i  förhållande  till
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omgivande kontext och till icke-användaren själv. Detta ska undersökas och försöka att förstås

med hjälp av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer.

2. Syfte och problemformulering

Mitt syfte är att undersöka vilka effekter ett icke-användande av den sociala nätverkssidan

Facebook har på individen.

Min frågeställning är därför:

 På vilket sätt påverkas en individs sociala kapital, personliga liv och interaktion med

andra människor av att de inte använder sig av Facebook i dagens samhälle?.

3. Aktuellt kunskapsläge

För att  kunna utföra studien så krävs  det  att  först  få en uppfattning om vad den tidigare

forskningen har att bidra med i form av kunskap när det gäller användare och icke-användare

av Facebook. Den tillgängliga forskningen om sociala nätverkssidor (SNS) som Facebook och

dess olika användande och effekter är omfattande. Merparten av forskningen lägger fokus på

sociala  medier  och  liknande  sidor  som fenomen  i  sig  samt  vilka  personlighetsdrag  som

användare av  SNS uppvisar.  En del  av  de personlighetsdrag  som associeras  med de som

använder sig av Facebook är narcissism. Narcissism i förhållande till sociala nätverkssidor

står många gånger för ett uppblåst självkoncept. Det är speciellt associerat med överdrivna

egenskaper av det egna jagets intelligens, styrka, fysiska skönhet samt en vilja att visa upp hur

unik personen är som individ. Sociala nätverkssidor kan vara synnerligen bra sidor att odla

och  underhålla  dessa  egenskaper  på.  Det  finns  även  en  korrelation  mellan  ett  frekvent

användande  av  SNS  och  narcissism  som  personlighetsdrag.  Antalet  upplägg,

statusuppdateringar och bilder hade även de korrelationer med narcissism men dock inte i den

skrivna självpresentationen (Buffardi, L, & Campbell, W 2008). 

De användare som inte använder sig av sociala nätverkssidor kan inte per automatik sättas i

motsatsrelation till  den nivå av narcissism de användare som använder  nätverkssidor  ofta

uppvisar. Forskning har visat att även de som inte använder sig av sociala nätverkssidor kan

uppvisa lika stora narcissistiska drag men föredrar möjligen att få utlopp för dem på andra sätt

(Ljepava, N, Orr, R, Locke, S, & Ross, C 2013). 

Forskningen visar att de som använder Facebook förknippar sidan starkt med just skapandet

och underhållandet av deras sociala kapital. De säger även att de använder sidan som en slags
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brygga mellan de svaga och de starka relationsband som de har.  Likaså går det att  se en

korrelation mellan unga användares självkänsla och användandet av Facebook. Steinfeld och

Ellison visar också att SNS har en central roll för ungdomar som flyttar och då i synnerhet

universitetsstuderande  när  det  gäller  att  underhålla  de  kontakter  som  de  hade  innan  de

geografiskt flyttade till  en annan plats för att  studera.  En studie om SNS har visat  att  en

individs självkänsla och uppfattning om sig själv i dagsläget har vissa kopplingar till sidor

som Facebook (Steinfield, C, Ellison, N, & Lampe, C 2008). 

Forskning om sidor som Facebook kan ses som löjeväckande men blir dock ett viktigt led i att

förstå delar av den mänskliga interaktionen då, enligt min mening dessa sidor faktiskt ges stor

vikt när det gäller den sociala interaktionen för många människor. 

För att få en så fullständig bild som möjligt av den mänskliga interaktionen när det gäller

sociala nätverkssidor så anser jag att forskningen även borde intressera sig för de som väljer

att ställa sig utanför denna interaktion och även forska om hur det påverkar deras sociala liv.

Facebook och andra SNS används i stor utsträckning av individer som ett socialt verktyg och

om vi ser till de siffrorna ovan angående facebookanvändande i Sverige så kan vi konstatera

att 4 miljoner människor använder sidan dagligen. Detta ger således Facebook en unik social

roll i människors liv. På grund av det stora antal människor som loggar in varje dag samt

sidans popularitet så kan det vara lätt att glömma bort att det finns de människor som väljer att

inte använda sig av Facebook eller för den delen andra SNS. Genom att göra ett eget val att

välja bort denna sociala nätverkssida så kan det komma att utesluta dem från en viss del av

den sociala interaktion som idag används av flertalet människor. En Norsk studie på Facebook

säger till exempel att storleken och kvalitén är viktiga när det gäller sociala nätverk. Storleken

på nätverket är en kritisk faktor för att ökade möjligheter och informationsfördelar ska komma

individen till hands (Brandtzæg, Luders, Skjetne, 2010). 

Sociologer  har  intresserat  sig  för  vilken  social  påverkan Internets  utveckling  har  haft  för

samhället och individerna i det. (Robison, K Crenshaw, E 2003). Den befintliga forskningen

lägger således vikt vid sådant som socialt kapital, möjligheter i livet samt hur enkelt det är att

organisera och hantera sitt sociala nätverk. I studien ”Social capital, self-esteem, and use of

online social network sites: A longitudinal analysis “ så säger forskarna att det är viktigt att

skilja på olika sorters socialt kapital när det gäller SNS. I denna kontext är två olika nivåer av

socialt  kapital  viktigt,  det  personliga,  relationella  sociala  kapitalet  samt  det  som är  på en
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digital nätverksnivå. På den individuella nivån har forskning utformat två olika sorter socialt

kapital.  Först  är  det ett  bindande socialt  kapital  som existerar  bland de relationer som en

individ har väldigt nära sig som till exempel familj och nära vänner. Men det finns även ett

socialt kapital som går att liknas vid ett överbryggande socialt kapital. Detta kapital är nära

sammankopplat med en individs löst knutna band och är starkt relaterat till de möjligheter en

individ kan skapa i sitt liv som till exempel arbetsmöjligheter (Steinfield, C, Ellison, N, &

Lampe, C 2008). I motsats till  den positiva forskningen så går det också att finna en stor

mängd forskning om de negativa faktorer som de sociala nätverkssidorna kan ge upphov till.

De negativa effekterna kan variera från stress över status uppdateringar till att individer gör

negativa jämförelser för att sedan försjunka i depressioner och grubblerier på grund av detta.

SNS har enligt  tidigare forskning inte som huvudsyfte att  hålla kontakt med sin närmaste

familj utan att vara ett redskap för att underlätta utökningen samt organiseringen av sitt egna

sociala  nätverk.  Det  bygger  huvudsakligen  på  att  individer  frivilligt  delar  med  sig  av

information om sig själva till flera användare samtidigt. (Brandtzæg, Luders, Skjetne, 2010)

Bland unga vuxna är SNS sidor viktiga för att organisera sitt nätverk av vänner samt att skaffa

sig fördelar i det vardagliga livet. Dessa fördelar som består av information, kontakter och ett

brett nätverk av bekanta går att benämna som socialt kapital. Detta sociala kapital kan ganska

så enkelt förklara som de fördelar en individ kan få av sociala relationer mellan människor,

dessa kan genereras offline såväl som online (Steinfield, C, Ellison, N, & Lampe, C 2008).

Eftersom SNS tenderar  att  vara  en offline  till  online erfarenhet  så  tenderar  användare på

exempelvis Facebook att på något vis känna de vänner de senare lägger till på sin vänlista.

(Ljepava, N, Orr, R, Locke, S, & Ross, C 2013)

Lite  forskning  har  ägnats  åt  de  som  är  icke-användare  (non-users)  av  Facebook.  Den

försvinnande lilla mängd forskning som faktiskt finns på området gällande icke-användning är

även den i huvudsak koncentrerad på personlighetsdrag samt jämförelser mellan de som är

aktiva inom sociala medier och de som inte  är det.  Som exempel så studerade Ryan och

Xenos i en Australiensk studie hur frekvent vissa personer använder sig av Facebook samt vad

de har för olika karaktärsdrag i relation till användandet (Ryan, T, & Xenos, S 2011). Det

intressanta i att belysa icke-användandet av sidor som Facebook och sociala medier anser jag

ligger i att få andra sociala teknologier har den sociala betydelsen som de sociala medierna

har  och då i  synnerhet  Facebook då det är  den största  utav dem. Ytterligare Australiensk

forskning inriktade sig på varför vissa tonåringar inte använder sig av sociala nätverkstjänster.

Några av anledningarna som dessa tonåringar gav var delvis brist på motivation, dåligt sätt att
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använda tiden på, föredrog andra sätt att kommunicera, säkerhetsrisker, och att de ogillade att

göra en presentation av sig själva online.(Baker, R, & White, K 2011). Denna forskning blir

även  den  problematisk  då  den koncentrerar  sig  på  själva  tonåringarnas  inställning  till  de

sociala medierna inte vilken betydelse det fått för dem socialt när de inte är delaktiga i dem.

Ett mer vanliga förekommande forskningsämne är vilka sociala karaktärsdrag de användare

har som använder Facebook ofta och de som inte gör det alls. I samband med detta så görs

ofta en komparativ jämförelse mellan användarna. (Ljepava, N, Orr, R, Locke, S, & Ross, C

2013). 

De personer som huvudsakligen fokuseras på i forskningen ovan om när det gäller individnivå

är  högskolestudenter  i  åldrarna 18-34 år.  Detta  är  till  exempel  fallet  i  en samarbetsstudie

mellan Jordanien och Storbritannien som visade att en användare av Facebook väger för och

nackdelar mot varandra. Deras fortsatta användande av Facebook är enligt forskarna baserat

på individens personliga, sociala egenskaper, situationella faktorer samt det uppfattade värdet.

Forskarnas slutsats i denna studie är delvis att en användare av Facebook inte fortsatte att

lägga ner både möda och tid på att interagera på sidan om de inte var säkra på de fördelar som

de kunde få genom att fortsätta deltaga (Al-Debei, M, Al-Lozi, E, & Papazafeiropoulou, A

2013). Likaså finns det forskning som talar om Facebook som ett bra verktyg för att bibehålla

sina relationer även efter att personer har avlägsnat sig över stora avstånd. Collegestudenter

använde därför Facebook som ett sätt att hålla kontakten med vänner de hade lämnat eller de

som de inte träffar regelbundet (Yang CC, Bradford Brown, BB 2012). 

Vi vet lite om vad det innebär för en individ att bli en icke-användare av Facebook eller om de

social betydelser det har att aldrig ha börjat använda sidan. Forskningen har nästintill helt

förbigått de sociala betydelserna samt de konsekvenserna ett sådant medvetet eller möjligen

påtvingat  val  gör  med  individens  sociala  nätverk,  sociala  kapital,  interaktionen  med

människor eller individens tillgång till information i förhållande till andra människor. Baumer,

E  et  al  identifierade  något  som  de  kallade  för  ett  släpande  motstånd  hos  en  del  av  de

användare som använde Facebook i sin vardag. Detta motstånd bestod i en vilja att sluta eller

att ta bort sitt konto. Dessa användare gjorde inte så delvis på grund av ett yttre tryck från

diverse  professorer  och  liknande  som  insisterade  på  att  använda  Facebook  som  ett

spridningsmedium för information. Detta var en av de möjliga faktorer som bidrog till  att

rädslan för isolation, informationsbortfall, missade händelser och stigmatisering gjorde att de

inte vågade ta steget och sluta använda sidan (Baumer E . P.S et al 2013). Eftersom även

denna studie var utförd på universitetsstudenter så är det svårt att säga i vilken utsträckning
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sådant  som informationsbortfall  och  missade  händelser  påverkar  de  som inte  har  samma

behov av information och nära samarbete med varandra som universitetsstudenter. 

Definitionsmässigt  blir  de  som  inte  använder  sig  av  Facebook  eller  liknande  sidor

exkluderade  från  forskningen  när  majoriteten  av  det  som  forskas  om  ligger  på  aktiva

facebookanvändare.  En  risk  uppstår  då  att  en  hel  grupp  människor  kan  komma  utanför

forskningsfokus. Forskning i ämnet blir därför viktigt att göra då det inte utan vidare går att

säga att dessa personer får motsatta effekter till de som är aktiva på Facebook. Mig veterligen

så finns det ingen forskning av detta slag gjord i Sverige på svenska ”icke-användare”. Den

forskning som faktiskt har gjorts när det gäller att inte använda Facebook och liknande sidor

har mestadels utförts innan Facebook uppnådde den dominerande ställning den har idag och

mestadels i andra länder än Sverige. De flesta studier som har gjorts på aktiva användare även

om de  många  gånger  är  omfattande  och  detaljerade  har  precis  som den  svenska  studien

”Swedens largest Facebook study” uteslutande koncentrerat sig på kvantitativ data i form av

enkätundersökningar Även denna studie fokuserar på hur individen delvis, använder sig av

Facebook, vilka psykologiska effekter det kan ha för individen och individens självkänsla i

förhållande till ett aktivt användande av sidan (Denti et al 2012). Detta visar att mitt tidigare

argument  om att  icke-användare  är  ett  forskningsområde som till  viss  grad  har  förbisetts

förstärker  såldes  argumenten  för  vidare  forskning  i  ämnet.   Eftersom  mycket  av  den

forsknings som står att  finna i  detta ämne är koncentrerat till  högskolestudenter, då oftast

amerikanska högskolestudenter och i viss mån även tonåringar, så visar det ytterligare tecken

att  mer forskning behövs inom detta område eftersom det blir  mycket svårt,  till  och med

felaktigt att generalisera forskningsresultat över alla användare och åldersgrupper.

Sammanfattningsvis kan det sägas att mycket forskning har genomförts på sociala medier och

även  på  Facebook.  Forskningen  har  då  koncentrerats  på  användaren,  egenskaper  som

användare  har  eller  på  själva  den  sociala  nätverkssidan  som  fenomen  eller  dess

marknadsmässiga och ekonomiska betydelse för företag och andra organisationer. Denna sorts

forskning  är  i  huvudsak  utförd  med  kvantitativa  metoder  och  är  nästan  alltid  gjord  på

amerikanska studenter eller i viss mån tonåringar. Den forskningen som finns gällande icke

användare har lagt fokus på de personliga egenskaperna och sedan jämfört icke-användares

egenskaper med aktiva användare. Forskningen har nästan helt missat den sociala betydelse

det kan ha för icke-användare som väljer att inte använda sig av Facebook. Mig veterligen

finns det ingen studie alls i Sverige om just detta. Det gör studien synnerligen intressant att
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genomföra i en svensk kontext. Inom detta område är forskningen tunn med snudd på eterisk

även internationellt.

2.2 Teoretiskt ram gällande tidigare forskning 

På basis av vad den sammanlagda forskning som jag redovisat ovan så har jag ställt upp en

tentativ modell som jag ska pröva och utveckla med min studie. Modellen som följer är en

modell av ett användande och ett icke-användande av Facebook i förhållande till varandra när

det gäller olika personlighetsdrag, karaktärsjämförelser samt kontextuell påverkan. Modellen

är utarbetad från den forskning som tidigare har redovisats under det aktuella kunskapsläget. 
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Denna  modell  beskriver  hur  den  tidigare  forskningen  belyser  användandet  och  icke-
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användandet i förhållande till olika personliga egenskaper, dock mer sällan inom ramen av en

social interaktion och med kontextuell påverkan i åtanke. Den tidigare utförda forskningen

visar hur användare av Facebook har ett större socialt kapital på grund av att de har tillgång

till  stora  nätverk.  Likaså  leder  detta  enligt  en  del  av  den  tidigare  forskningen  till  ökade

möjligheter i livet vilket det inte gör i lika stor grad för de som är icke-användare (Steinfield,

C, Ellison,  N, & Lampe, C 2008 ).  Forskningen visar även att  den ytliga kontakten med

människor i ett stort socialt nätverk kan leda till  att ökade möjligheter och att användaren

känner  sig  mindre socialt  ensam men att  kontakten när  det  gäller  familjerna försämras.  I

motsats till detta så har den tidigare forskningen identifierat icke-användare som mer blyga

och inåtvända,  vilket i  sin tur kan leda till  mindre minskade möjligheter i  livet.  Det som

forskningen har visat är dock att icke-användarna tenderade till att ha en närmare kontakt med

sina familjer än vad de som var mer utåtriktade användare av Facebook hade (Ryan, T, &

Xenos, S 2011 )..

Det  som  jag  anser  att  vi  vet  mycket  lite  om  gällande  användare  och  icke-användares

förhållande  till  Facebook  och  deras  livssituationer  är  inte  i  så  stor  utsträckningen  vilka

personlighetsdrag  eller  karaktärsdrag  de  har,  utan  snarare  på  vilket  sätt  ett  användande

påverkar dessa användare och icke-användares sociala kontext. Forskning finns om detta när

det  gäller  aktiva  användare  och  vilka  fördelar  de  skördar  genom  att  vara  användare  av

Facebook. Det som inte har forskats om är icke-användarens eventuella för och nackdelar när

det gäller ett avståndstagandet till Facebook. Det står inte rimligt att anta att icke-användaren

per automatik står i motsatsrelation till all den forskning som har gjorts på användarna av

Facebook. Som modellen ovan visar så blir det viktigt att fylla i det vakuum som blir när det

gäller Facebooks kontextuella betydelse, Facebooks betydelse för den sociala interaktion med

andra  människor  och  hur  mekanismerna  för  ett  icke-användande  av  Facebook  påverkar

individens sociala liv.  Modellen ovan behöver således vidareutvecklas när det gäller  icke-

användandets mekanismer i förhållande till individen och den kontext som den lever i. 

4. Metod

Nedan ska jag så noggrant som möjligt beskriva hur studien är genomförd och hur jag har

resonerat  angående  hur  jag  har  gått  tillväga  med  sådant  som  analys,  urval,  insamling,

tematiseringsmetod  och  etiska  principer.  Studien  är  genomförd  med  hjälp  av  semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer. Detta anser jag vara en adekvat metod för att skapa en

tillräckligt stor variation samt djup så att jag ska kunna svara på min givna problemställning. 
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Ett problem som kan uppstå när det gäller beskrivning av tolkningsarbetet  kan bestå i att

kvalitativa metoder kan vara aningen komplicerade att förklara, speciellt  när det gäller  att

närma sig medianvändning. Många gånger kan redogörelser för hur studien har gått tillväga

vara ganska ytliga när kvalitativa metoder har använts. Analyser av kvalitativa studier och då

av  medianvändning i  synnerhet  bygger  i  hög grad  på  aktiva  tolkningar  av  det  empiriska

materialet och detta kan vara en anledning till att de är mycket svåra att beskriva. Forskarens

ska dock så långt som det är möjligt förklara hur den först har arbetat och sedan analyserat sitt

material (Olsson, T 2008:140). På grund av att medianvändning har sina egna problem och

svårigheter så kan det många gånger vara enklare att använda sig av data i mer kvantifierbar

form. I kvalitativa studier är det ett längre steg mellan att data är insamlat tills det har blivit

till en färdig analys. Man måste inom en kvalitativ ansats i högre grad själv stå för denna

analys än vad som är behövligt när det till exempel finns en tabell av något statistiskt material

att tillgå. Denna sorts statistiska data talar i viss mån för sig själv. Det kan således vara svårt

att  se  vart  insamling  av  data  samt  vart  analys  börjar  och  slutar  i  en  kvalitativ  intervju.

Forskaren måste själv stå för ett visst mått av flexibilitet och framför allt kreativitet. Risken

finns även om en forskare inte vet vad hen letar efter att drunkna i den data som samlas in. En

bra riktlinje för att inte riskera att drunkna i denna data är att veta vad det är man är ute efter

att studera och varför man studerar det. Detta är inte alltid givet att forskaren vet till fullo vad

det är den har tänkt att studera när studier görs med kvalitativa metoder (ibid. s. 96-97).

Jag hade dock inga problem med just den delen av vad jag skulle studera med det kvalitativa

arbetet, då jag visste att jag skulle studera icke-användarna och vilka mekanismer som ledde

till att de var just icke-användare samt vad det hade haft för möjliga effekter på deras liv.

Genom att mitt forskningsproblem i viss mån bygger vidare på den forskning som tidigare har

gjorts inom det närliggande ämnet så kan jag precis som Olsson föreslår i ”Medievardagen”

ha användning av detta som en vägledning i analysarbetet. De teoretiska ramarna föreslår då

vad som kan vara intressant att titta närmare på och vilken sorts analys som skulle passa in i

just mitt fall. På detta sätt går det att säga att den pågående diskursen inom ämnet hjälper till

att låta begrepp och idéer vägleda analyserna (ibid. s. 98). I min studie betyder det att den

tidigare forskningen som finns om icke-användare och användare har kritiskt granskats av

mig själv. Jag har sedan sammanställt detta under kapitlet ”teoretiska ram gällande tidigare

forskning” och detta har resulterat i en tentativ modell som jag har för avsikt att pröva samt att

utveckla vidare. Det går möjligtvis att argumentera för att om man låter begrepp och idéer
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visa  vägen  så  blir  blir  det  empiriska  materialet  värdelöst.  Det  är  dock  inte  det  som  är

huvudtanken med hela tillvägagångssättet. Tobias Olsson säger även att det är meningen att

begreppen, idéerna och teorin från den tidigare och pågående forskningen istället ska fungera

som en vägledning för att visa vad som bör tittas närmare på och hur man förhåller sig till sin

data. Detta ska inte slutänden bestämma vad som ses i datamaterialet. De kan peka åt vilket

håll  forskaren ska leta men det blir  viktigt  att  inte låta det bestämma vad forskaren ser i

analysen av datamaterialet (ibid. s. 98).

4.1 Hur materialet har bearbetats

Vid strukturering och utförande av dessa intervjuer har jag valt att delvis använda mig av Jan

Trosts steg att se på kvalitativa intervjuer:

1. Förarbete (Tematisering) 2. Design 3. Intervjuandet 4. överföring till bearbetningsbart

material 5. Bearbetning och analys 6. Resultat  

Jag har valt att kalla Trosts första steg förarbete istället för tematisering för att det inte ska bli

någon förvirring med det som jag senare kommer att kalla tematisering när jag delar in mitt

insamlade material i kategorier. Förarbetssteget består av att jag först klargjorde för mig själv

vilket syfte jag hade med studien samt vilket problemområde som jag var intresserad av att

undersöka, I detta skede så koncentrerade jag mig inte så mycket på hur jag skulle genomföra

studien, detta kom senare. Efter detta kom designen. I designen ingår att planera studien i så

stor detalj som det går att personligen överblicka. I detta skede ingår även att välja med vilken

metod  som  ska  användas.  Eftersom  jag  valde  semi-strukturerade  intervjuer  som  är  en

kvalitativ  metod  så  var  det  även  i  detta  skedet  som  jag  utformade  min  intervjuguide.

Intervjuguiden  gjordes  på  ett  sådant  sätt  att  femton  fasta  frågor  ställdes  till  alla

respondenterna. Grundramen för intervjufrågorna finns i bilaga 1. Dessa frågor valdes för att

skapa en uppfattning av hur ett icke-användande har påverkat intervjupersonen samt för att

belysa deras åsikter om de sociala medierna. Deras åsikter om sidorna i stort var även dessa

viktiga för att skapa en förståelse till varför det aktuella ställningstagandet har skett samt på

vilket sätt de interagerar med människor i sitt vardagliga liv. Utrymme fanns sedan att ställa

följdfrågor om sådant som verkade vara av vikt för det som jag undersökte. 

I  detta  skede  ingår  även  att  bestämma  sig  för  vilket  urval  som bör  ingå  i  studien  samt

reflektera över de etiska frågorna. Urval och de etiska frågorna kommer jag att gå igenom

enskild nedan. Det tredje steget bestod av själva intervjuandet (Trost 2005:29). Det viktiga när

det gäller kvalitativa intervjuer hävdar Trost, är att intervjuaren sätter sig in i den intervjuades
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föreställning om det den berättar om samt försöker att se det ur dennes perspektiv (Ibid. s. 34).

Jag ser detta som extra viktigt  då en människas språk ibland kan vara svårtolkat.  Vi som

människor använder ord och uttryck på olika sätt. Risken finns därför att vi kan misstolka det

som sägs under intervjun och jag försökte därför vara extra noggrann med att försöka sätta

mig in i den intervjuades position samt att jag vara noga med att ställa en följdfråga om det

var något som jag kände var oklart i det som intervjupersonen sade. Under själva intervjuerna

så skrev jag även ner egna kommentarer och reflektioner som dök upp. För att lätt och snabbt

kunna göra mig en uppfattning om intervjun så skrev jag efter att ha transkriberat den även en

kort sammanfattning av intervjun i fråga. I det fjärde steget kommer överföring av data till

bearbetningsbart material. Detta kommer jag i mera detalj beskriva nedan, men kort kan sägas

att jag tematiserade min rådata och skapade olika teman för att lättare kunna överblicka det

empiriska  materialet.  I  det  femte  steget  kom  sedan  bearbetning  och  analysering  av  det

insamlade  och  tematiserade  materialet.  Detta  sattes  sedan  i  relation  till  det  teoretiska

ramverket. Utöver de föreställningar som jag har som person och de som jag har fått genom

att studera tidigare forskning så har analysen utvecklats oberoende av andra teorier. I analysen

har jag sedan knutit ihop alla teman som jag fann i den tidigare tematiseringen  till en bild av

icke-användaren av Facebook  i relation till, livsstil, socialt kapital, samt till de mekanismer

som gör att personen tar avstånd från Facebook. Som sista steg hade Trost resultatsteget där

jag kritiskt granskade det analyserade materialet. Jag frågade mig själv om det resultat jag

kom fram till höll för en kritisk granskning och om det hade reliabilitet och validitet (ibid. s.

29). 

4.2 Val av intervjupersoner

Trost anser att det i kvalitativa studier är mindre viktigt, i alla fall ur statistisk mening med

representativa urval. Han anser det ofta vara helt ointressant. Problemet med representativa

urval kan i kvalitativa intervjuer vara att de ger oss som forskare alltför många  ”vanliga”

människor. I de flesta fall vill man ha lite av de ovanliga människorna för att få en så stor

variation  som möjligt  och  inte  ett  antal  likartade.  Han  säger  därför  att  urvalet  ska  vara

heterogent inom en given ram. Med andra ord går det att säga att de personer som väljs ut ska

vara heterogena inom homogeniteten. Trost säger vidare att en bra metod för att göra urvalet

heterogent är genom ett strategiskt urval. Detta urval kan dock vara mycket svårt att använda

ibland,  speciellt  om  forskaren  är  beroende  av  andra  personer  för  att  få  tag  i  sina

intervjupersoner (Trost 2005:118-120).  
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Jag har inriktat mig på respondenter i åldrarna 18-40 år. Dessa åldrar ingick i min studie på

grund av att jag tror att dessa har en mer neutral inställning till teknologi och teknologiers

plats i den sociala strukturen. I alltför höga åldrar anser jag att en viss aversion mot teknik

kanske  erhållas  samt  möjligtvis  en  mer  traditionell  syn  på  hur  socialiserande  mellan

människor bör ske. I  dess direkta motsats  så har åldrarna mellan 13-18 år exkluderats då

gruppnormer och socio-strukturella förutsättningar kan diktera mycket av denna åldersgrupps

handlande gällande teknologi och sociala medier. Detta sker förstås inte utan några undantag

och det kan självklart vara en faktor att ta i beaktande när det gäller de åldrar som ingår i

studien. Mitt urval blev som  precis Trost talar om ovan när det gäller svårigheten med urval

naturligt begränsat, då jag använde mig av ett snöbollsurval där jag använde mina kontakter

för att komma i kontakt med icke-användare och att de sedan i sin tur gav mig vidare tips om

fler icke-användare av Facebook. Jag fick på detta vis stå till godo med de intervjupersoner

som jag kunde komma i kontakt med. Av dessa ville sedan heller inte alla  ställa upp på en

intervju. Jag anser dock att den heterogenitet som Trost talar om blir tillgodosedd genom de

skillnader som mina respondenter hade när det gällde yrke, ålder, kön och utbildningsnivå.

Åldern kom att begränsas till 24-53 års ålder mycket beroende på vilka respondenter som jag

hade att tillgå. Den huvudsakliga mängden av respondenter var mellan 24-40 års ålder. Trost

säger att om en eller att någon person avviker från det urval som är tänkt så gör det inget. För

många får dock inte avvika (ibid. s. 117). Jag anser därför att den respondenten som avvek

från den givna åldersgruppen med 13 år kunde vara med i mitt urval.  Mina förhoppningar

med könsfördelning var först att få den jämt fördelad. Fördelningen blev dock fyra kvinnor

och sex män. Jag bestämde mig för att det inte hade någon större betydelse för att undersöka

den social betydelsen av att vara icke-användare om de hade haft ett konto tidigare eller om

de aldrig skaffat något. Detta baserade jag delvis på att att de som inte har eller använder sig

av Facebook i dessa åldrar ändå inte kan undgå att komma i kontakt med fenomenet som

sådant och därför har en tillräckligt stor uppfattning för att diskutera och reflektera över sina

val  utifrån  dessa  utgångspunkter.  Likaså  skulle  kanske  könsfördelningen  betyda  att  det

faktiskt  finns  något  att  säga om varför  det  finns  en snedfördelning bland respondenterna.

Detta är något som i så fall skulle visa sig i min analys av den data som jag fick in. Hur denna

analys har gått till samt hur bearbetningen av rådata har utförts kommer jag beskriva härnäst.

4.3 Tematisering av rådata

Innan jag började arbetet  med min tematisering så läste  jag igenom mina intervjuer  flera

gånger för att  lära känna mitt  empiriska material  så bra som möjligt.  Det hände att  vissa
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tankar dök upp vid dessa genomgångar av intervjuerna.  Dessa tankar skrev jag ner på ett

separat papper för hand. Jag använde mig sedan av det som Tobias Olsson kallar för en av de

vanligaste teknikerna när det gäller att analysera ett kvalitativt material. Med den teoretiska

ramen i åtanke och med mina egna kommentarer och funderingar så utvecklade jag min rådata

till ett antal analytiska teman Detta görs för att både sammanfatta det empiriska materialet

samt för att lyfta det till högre analytiska nivåer. Genom att konstruera analytiska teman så

skapar forskaren ett teoretiskt driv i den data som den har att tillgå (Olsson, T 2008:103). När

jag skapade mina teman så letade jag efter situationella mönster som gick att återfinna i de

olika intervjuerna. Vi de tillfällen då datan var svårhanterad så försökte jag med att vända på

tekniken genom att se till det avvikande fallet, det vill säga det som är avvikande i materialet

och försökte sedan få  en förklaring till  detta.  Jag måste  erkänna att  detta  var  en för mig

svårare metod och var för mig en aningen mer svårarbetat. Olsson talar även om att det är

fördelaktigt att dela in tematiseringarna i först en övergripande nivå för att sedan följas av

flera nivåer under dessa tills materialet har blivit hanterbart och det går att överblicka (ibid

.s.104). Min första tematiska nivå var Icke-användande. Mitt tillvägagångssätt rent praktiskt

blev sedan att jag klippte ut allt som hade med icke-användandet att göra i intervjuerna och

lade sedan in detta i ett dokument.  Olsson säger att genom att göra på detta sätt så  har jag

förvandlat datan från att vara ”personlig” data till att bli data inom ett givet tema (ibid. s.104).

Jag var noga med att se till att jag kunde identifiera vilken respondent som hade sagt vad när

jag kopierade in allt i ett dokument för att inte skapa oordning inom mitt empiriska material.

Enligt Olsson har jag nu ett teoretiskt genererat tema, detta använder jag sedan vidare för att

tematisera resterande delar av min intervjudata (ibid. s. 104). Icke-användandet som var mitt

teoretiska tema på nivå 1 var alltså kopplat till de teoretiska studierna som hade inspirerat mig

samt det har även en koppling till min problemställning. Jag fortsatte sedan att bearbeta mitt

redan tematiserade material för att sedan hitta flera underteman inom det. En viktig del i detta

arbeta blev att återigen läsa igenom det nya tematiska materialet flera gånger för att få en

bättre känsla för det i sin nya form. Varje gång ett nytt undertema skapades så gjord jag ett

nytt dokument och klippte in det som var av vikt från intervjuerna till detta dokument. Detta

fortsatte sedan vidare tills jag inte såg att jag kunde finna flera underteman till de olika teman

som  jag  hade  identifierat.  När  jag  hade  nått  till  den  nivå  att  jag  inte  kunde  hitta  fler

underteman så började jag att analysera de olika temana. Vad betydde de olika temana, vad

sade de samt hur stod de i relation till varandra? Olsson säger att det är viktigt att inte glömma

att  ett  kvalitativt  material  kan  tolkas  på  många  olika  sätt  och  att  det  finns  flera  olika

”teoretiska glasögon” som en person kan använda sig av för att studera ett material. Det är
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därför viktigt att de teman som jag finner korrelerar med mitt givna problem. De är dock

viktigt att analysen inte blir alltför mekanisk. Genom att arbeta på detta så blir det även till en

aktiv  tolkningsprocess  som  inte  enbart  behöver  hämta  sina  analytiska  teman  från  den

teoretiska  ramen.  En  bred  kunskap  inom  olika  områden  som  ger  en  bred  intellektuell

kunskapsram kan vara till fördel när en forskar gör kvalitativt inriktade analyser. Det är även

viktigt att vara öppen för de idéer och perspektiv som datamaterialet själv kan ge (ibid. s. 106-

108). Mina teman kom att bestå av fem olika nivåer med 14 olika underteman. På den tredje

nivån i  min tematisering kom fem olika underteman att  vara av stort  intresse.  Dessa fem

bestod  av:positiva/negativa  faktorer,  tidsbrist,  narcissistiskt  beteende,  integritet  och

påtryckningar. Dessa fem underteman kom att bli mina huvudteman och kom såldes att utgöra

vad jag ansåg var viktiga resultat av min analys. I min slutgiltiga analys har jag använt mig av

dessa  fem  huvudteman  för  att  försöka  skapa  en  helhetsbild  av  icke-användningen  av

Facebook.

Denna metod har använts för att skapa djupa dimensioner och ett fasetterat material i motsats

till mycket annan forskning inom de närliggande ämnena gällande sociala nätverkssidor, vilka

i huvudsak koncentrerat sig på kvantitativa metoder. En kvalitativ intervju tjänar mitt syfte

bättre då jag vill  försöka få en nyanserad bild  av intervjupersonens uppfattning,  reaktion,

attityder, handlingsmönster, känslor och åsikter som är möjligt. Detta kan vara svårt att erhålla

med hjälp av till exempel en enkät där frågor är förutbestämda och lämnar ytterst lite rum till

fördjupning och diversifiering. Intervjuerna var av semi-strukturerad art med ett visst antal

fasta frågor som jag sedan hade möjlighet att följa upp med diverse följdfrågor vid behov.  

Jag fann att på grund av min bristande erfarenhet när det gäller att göra intervjuer så kunde jag

känna att om jag hade haft större erfarenhet så hade jag ställt fler, eller andra följdfrågor och

på så sätt fått ut mer av intervjun. Det hände även ibland att jag kom på mig själv med att

ställa en ledande fråga istället för att hålla frågorna öppna och låta intervjupersonen själv

svara på dem i så målande ordalag som möjligt. 

Det  som inte heller får glömmas bort  är  att  det finns en risk att  det  blir  en övervägande

negativ ton i de svar som mina respondenter bidrar med. De är förmodligen i och med sin

status som icke-användare redan partiska till de negativa aspekterna av att använda Facebook.

Jag har försökt att balansera dessa negativa aspekter genom att fråga respondenterna om det

finns något eller några faktorer som de kan se som positiva med att använda Facebook. Sedan

har de själva fått argumentera lite fritt omkring deras åsikt gällande detta. Icke desto mindre

går det dock att få fördjupade insikter i Facebooks innebörd för dessa icke-användare. 
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Tio stycken intervjuer  gjordes,  både på plats,  över  Skype samt  över  telefon.  Intervjuerna

spelades in och transkriberades sedan så exakt som möjligt. Vissa utfyllnadsord, hostningar

och sådant som jag ansåg var ovidkommande händelser för intervjuns betydelse redigerades

bort vid transkriberingen så att texten skulle bli lättare att läsa. Reaktioner som höjd röst och

olika sätt att skratta på har inte beskrivits i den transkriberade texten. Men detta gjordes bara

vid de tillfällen när jag ansåg att det som togs bort inte var av betydelse för intervjun. 

4.4 Etisk diskussion

När en forskare bedriver sin forskning finns det ett antal variabler att ta i beaktande när det

gäller etiska och moraliska aspekter. Det finns alltid en viss skyldighet för forskaren att gör

allt i sin förmåga för att dennes forskning inte ska feltolkas, missbrukas eller används i ett

avseende som forskningen inte är avsedd att användas till. Det är viktigt att förstå att alla

forskare har en viss förförståelse i det ämnet som den ska undersöka eftersom den har läst in

sig  på  det  specifika  ämnet.  Becker  talar  om  två  sådana  föreställningar,  substantiella

föreställningar  och  vetenskapliga  föreställningar.  Forskarens  substantiella  förutsättningar

grundar sig i den information och fakta som den tror sig ha efter att objektivt studerat ett visst

område. Denna kunskap kan även vara omedvetet insamlad och kan därför påverka forskaren

att lägga olika fokus på unika variabler som forskaren anser vara intressant för sig själv. Detta

kan ske utan att forskaren är medveten om det. Risken finns att felaktiga gissningar görs samt

om det finns en brist på kunskap så kan våra föreställningar om ett objekt ta överhand (Becker

2008:24-26). 

Som privatperson använder jag mig själv av Facebook men jag har försökt anlägga en så

värdeneutral ansats till min forskning som möjligt. Detta är av yttersta vikt då jag har studerat

användare  som  av  olika  anledningar  har  gjort  ett  val  att  inte  använda  sig  av  Facebook

samtidigt som jag själv är en av de som faktiskt är en användare av sidan.

Becker talar även om vetenskapliga föreställningar och de både överlappar och kompletterar

forskarens  substantiella  föreställningar  i  den  bemärkelsen  att  det  är  professionella

förutsättningar och åsikter som åläggs ämnet. Forskaren har således en djup ryggsäck med

förutsättningar som den kan använda för att förklara något. Risken finns att forskaren tar den

enkla vägen och förklarar en aspekt som den funnit med en viss vetenskaplig förutsättning.

Forskaren känner sig därmed nöjd med det den funnit och ser det som troligt och sant (Ibid.

s.28-31). Boel Berner nämner även hon att risken finns inom sociologiska studier att forskaren
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gör sociografiska beskrivningar utifrån de specialistområden och teorier som forskaren själv

innehar (Bergman, P, Olofsson, G 2005)

För att undvika att detta sker så har jag intresserat mig för de kausala orsakerna och försökt att

kritiskt  granska alla  mina ställningstaganden och teoretiska infallsvinklar.  En intervju och

intervjupersons historia ska därför inte rakt  av appliceras inom givna ramar utan att  först

kritiskt  granskas  innan  teorierna  applicera  samt  i  de  fall  där  så  behövs  skall  teorierna

modifieras. Mina vetenskapliga förutsättningar har inte heller i den mån jag medvetet  har

kunnat undvika det inte heller fått styra in intervjufrågor på teoretiskt enkla spår som jag i

förväg kan förklara. 

Vetenskapliga rådet har givit ut ett häfte med riktlinjer gällande hur forsknings skall bedrivas

etiskt riktigt.  Detta häfte är långt, ca 120 sidor. En sammanfattning av det kan göras i att

forskaren ska tala sanning om sitt arbete samt öppet redovisa metoder och resultat. Forskaren

skall  även  öppet  redovisa  kommersiella  intressen  och  andra  bindningar  samt  skall  även

medvetet granska utgångspunkten för sina forskningsstudier. Forskaren ska inte heller stjäla

arbeten från andra och forskaren bör även hålla god ordning på sin dokumentation. Forskaren

ska också försöka vara så rättvis i sin bedömning som möjligt av andras arbete. Forskaren ska

inte  heller  bedriva  forskning  på  ett  sådant  sätt  att  andra  kommer  till  skada  (Nyberg,  R

Tidström, A 2012:50-51).

För att hjälpa forskaren att navigera i de ibland motstridiga principer som vetenskapsrådet har

lagt fram så har vetenskapsrådet skapat vad som ofta kallas för fyra huvudkrav på forskning.

Dessa är: 

1. Informationskravet

2. Samtyckeskravet

3. Konfidentialitetskravet

4. Nyttjandekravet.

Med informationskravet menar vetenskapsrådet att forskaren ska informera  de som deltar i

studien om vilket som är studiens syfte. Med detta menas inte att forskaren ska behöva tala

om studiens syfte och problemställning i detalj för deltagarna. Det gäller att i breda ordalag

förklara om varför studien genomförs och vad som forskaren är intresserad av men samtidigt

vara noggrann med att klargöra att studien görs i vetenskapliga syften. Är forskaren alltför
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detaljrik  i  förklaringen  av  sitt  syfte  så  kan  det  bidra  till  att  studien  påverkas.  I

informationskravet ligger även ett krav på att informera deltagarna om att de medverkar på

frivillig basis och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. De ska även informeras om

eventuella risker som studien kan medföra. Det är även viktigt att deltagarna vet vem det är

som genomför studien och hur de kan komma i kontakt med honom eller henne (Olsson, T

2008:78-79).

Samtyckeskravet  innebär  att  alla  som  tillfrågas  att  delta  har  rätt  att  tacka  nej  till  ett

deltagande. Samtyckeskravet gäller även om en person har gått med på att vara med i en

intervju och sedan backar ur. Forskaren får då inte använda påtryckningar för att få personen

att fortsätta att delta. I samtyckeskravet ingår också att när det gäller barn under 15 år så ska

forskaren  ha  deras  föräldrars  tillåtelse  och  detta  är  extra  viktigt  om  det  gäller  känslig

information (ibid. s. 79-80).

Konfidentialitetskravet talar i stor del för sig själv. Den innebär att ingen annan än forskaren

ska kunna identifiera de personerna som ingår i studien. Man använder såldes alltid fingerade

namn på både respondenter och på de orter som forskaren undersöker. Det kan hända att en

deltagares vän känner en person så pass väl och att den samtidigt vet att den ingår i en studie

och på så sätt lyckas identifiera en deltagare i studien. Som forskare betyder inte detta att

konfidentialiteten har skadats eftersom forskaren själv inte har berättat några detaljer som har

gjort det möjligt att identifiera personen. Forskaren ska således inte själv bidra till att andra

personer får de variabler som gör att de kan identifiera någon person eller plats, om personen

dock själv väljer att berätta om sitt deltagande så finns det inget forskaren kan göra om det.

Det händer att deltagande personer gärna uppger sina namn och står för det som de säger. Men

för att upprätthålla konfidentialiteten så är det i princip en god idé att allt fingera namnen.

Detta har delvis att göra med att vi som forskare inte ska skada allmänhetens förtroende när

det gäller vår kapacitet till att hålla orter och personer anonyma. Datan ska således förvaras på

ett sådant sätt att individer inte ska kunna identifieras av utomstående. Med andra ord ska det

vara nästan omöjligt för utomstående att lyckas få tag på uppgifterna (ibid. s. 80-81).

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in ska inte lånas ut eller användas i andra

syften än vetenskapliga. Detta krav är enkelt att uttrycka och det betyder rent konkret att data

som samlas in för forskning får bara användas i forskningssyften (ibid. s. 81).
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För att följa vetenskapsrådets riktlinjer som jag har återgivit ovan gällande samtyckeskravet

så informerade jag mina respondenter i början på intervjuerna om mitt syfte med min studie

samt att de deltog helt på frivillig basis och att de kunde avbryta intervjuerna när de ville, eller

inte svara på någon fråga om de så önskade. Jag var noga med att jag lyckades förmedla deras

frivilliga medverkan i studien. Jag informerade dem om att jag skrev en C-uppsats i sociologi

och att det var jag själv som skrev den. Jag såg även till att de hade kanaler som de kunde

kontakta mig genom utifall de hade några frågor efter intervjun eller om de ville ta del av

uppsatsen efter att den var klar. Jag informerade dem även om att jag skulle spela in intervjun

och såg till att jag fick deras samtycke till detta. Jag sade till mina respondenter att jag inte

kunde tänka på några direkta risker eller obehag med studien då jag inte uppfattade det som

något känsligt ämne. Men skulle det vara något som blev för känsligt för dom så upprepade

jag att de kunde avbryta intervjun eller låta bli att svara. I samband med detta så informerade

jag även om konfidentialitetskravet. Jag sade till dem att jag är den enda person som kommer

att ha tillgång till det empiriska materialet och att de kommer garanteras anonymitet i min

studie. Jag informerade dem dock om risken att om de själva talar med någon om att de ingick

i en studie eller liknande så kunde jag inte garantera att denna person om de kände dem väl,

inte skulle kunna identifiera att just de sagt en specifik sak. Många av respondenterna svarade

att de inte behövde vara anonyma och att det inte gjorde något om deras riktiga namn var med

i intervjuerna. Alla respondenter har dock fått fingerade namn för att allmänhetens syn på

forskningen inte skall skadas. Likaså informerade jag om att jag har lösenord på datorn och på

de digitala moln som jag förvarar det empiriska materialet på. Detta för att ingen utomstående

ska ha tillgång till intervjuerna. Enligt riktlinjerna när det gäller samtyckeskravet så har jag

inte utövat några påtryckningar på mina intervjupersoner om att de måste vara med eftersom

allt görs på frivillig bas. Det var faktiskt flertalet människor som avböjde att vara med i en

intervju och jag utövade då inga påtryckningar på dem utan tackade dem för den tid de hade

lyssnat på min förfrågan. I samband med att jag informerade om konfidentialitetskravet så

informerade jag även om nyttjandekravet och att ingen annan kommer att få tillgång till detta

material i andra hand. Detta inbegriper alla sorters kommersiella intressen.. Samtidigt som jag

informerade om att ingen annan skulle få tillgång till  materialet så talade jag även om att

forskningsmaterialet endast skulle användas för forskningsändamål. I detta fall gällde det att

ligga till grund för min C-uppsats.
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5. Resultat och analys

5.1 Förenklad tentativ modell av användandets och icke-användandet mekanismer

Den analys och resultat som jag kommer att presentera nedan har jag identifierat ur mitt eget

empiriska material samt är en utveckling ur det som den tidigare forskningen i ämnet har

identifierat. Denna analys kommer att bestå av en sorts risk och vinstkalkyl som användaren

använder sig av när den gör sitt beslut angående att vara en icke-användare. Olika positiva

och  negativa effekter tas i beaktande av användaren när den tar ett beslutet gällande ett icke-

användande  eller  ett  användande  av  Facebook.  Analysen  skulle  kunna  beskrivas  som en

förenklad  tentativ  modell  av  användandets  och  icke-användandets  olika  besluts  och

handlingsprocesser. Denna modell visar även i vilka led dessa olika användare blir påverkade

av varandra och i vilken riktning interaktionen kan gå. Den grafiska modellen av det som

förklaras nedan angående de olika faktorerna, dess ambivalens samt om icke-användandets

mekanismer står att finna i bilaga 3. 

I mitt empiriska material så går det att identifiera diverse verkningsvariabler. Dessa kan delas

upp  i  positiva  och  negativa  faktorer.  Dessa  positiva  och  negativa  faktorer  bidrar  till  en

bortstötande eller en attraherande effekt. Dessa faktorer kommer ofta i motsatspar och i vissa

falla kan dessa faktorer uppvisa en dualism samt en ambivalens och dra individen åt olika

håll. Dualismen består i att beroende på individens livsstil eller bakgrund så påverkar dessa

faktorer individer åt olika håll. 

5.2 Bortstötande och attraherande faktorer

Livsstil och karaktärsdrag visar i det empiriska materialet att det kan vara bidragande orsaker

till hur en individ ställer sig till de positiva och negativa faktorerna vid de tillfällen när de

består utav dubbelbottnade dimensioner. Det går i huvudsak identifierat två olika faktorer,

bortstötande faktorer och attraherande faktorer.  De bortstötande faktorerna gör precis som

ordet i sig  implicerar. Dessa är diverse faktorer som ger en negativa upplevelse för individen

och ”stöter” den  lite  längre bort  från ett  aktivt  användande av det  sociala  mediet.  Detta

behöver dock inte betyda att användaren tar avstånd helt från användandet av sociala medier

på grund av att hen identifierar sig med en av de bortstötande faktorerna. De attraherande

faktorerna gör det motsatta till de bortstötande faktorerna. Dessa är faktorer som på något sätt

påverkar individen positivt och skapar en ”attraherande” effekt som gör att individen knyts
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närmare till ett aktivt användande av de sociala medierna. 

Dessa faktorer agerar i ett kontextuellt samspel med individen. Vissa faktorer påverkar mer än

andra. Exempelvis så kan tidsaspekten vara en faktor som starkt kan påverka en individ att ta

avstånd  från  användandet  av  sociala  medier,  men  kreativt  skapande  kan  arbeta  som  en

antagonist  mot  tidsaspekten  och  därmed  normalisera  dess  negativa  effekter.  Beroende  på

individ och beroende på de olika faktorernas natur så kan det behövas en eller flera andra

faktorer för att upphäva effekten av en annan. Likaså kan en eller flera faktorer behövas för att

en positiv eller en negativ uppfattning skall erhållas av individen. Individen kan även uppvisa

en sorts ambivalens till de olika faktorerna. I en vissa aspekt så kan en given faktor ses som

negativ för individen. Samtidigt kan samma individ se denna faktor som positiv ur ett annat

perspektiv. Detta skapar en slags spänning inom individen som endast kan balanseras genom

att balansera den inre vågskålen åt än det ena, än det andra hållet. 

Nedan  har  jag  listat  ett  urval  av  negativa  samt  positiva  faktorer.  De  negativa  faktorerna

kommer från mitt empiriska material och de positiva aspekterna står i huvudsak att finna i den

tidigare forskningen om Facebook. Dessa faktorer är uppdelade efter hur respondenter kan

uppleva dem. Detta är dock en grov uppdelning av de olika faktorerna då dessa faktorer i

högsta grad är öppna för en subjektiv granskning av individen. Likaså kan det som uppfattas

som positivt av en person upplevas som en negativ faktor av en annan. Dessa är självklart inte

alltid direkta antagonister med varandra. Dessa faktorer kan ha komplexa påverkningsmönster

och påverka varandra i olika dimensioner. Skulle en linje dras mellan alla dessa faktorer som

påverkar och kan påverka varandra beroende på olika kontextuella förutsättningar så skulle

dessa påverkningsmönster snabbt bli oöverskådliga. Detta är således en grov återgivningen av

dessa  faktorer  nedan  utan  att  vi  för  den  skull  inte  får  glömma  det  komplexa

påverkningsmönster som dessa faktorer kan ha på varandra och som även kan variera i och

med individens egna kontextuella förutsättningar och subjektiva uppfattningar. 

Bortstötande faktorer Attraherande faktorer

Tidsåtgång Tidseffektivisering

Integritetskränkande Social sammanhållning 
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Ej kreativt Kreativt skapande

Narcissism negativt Narcissism positivt (ökat självförtroende)

Social isolering Minskad ensamhet

Negativa jämförelser Positiva jämförelser (ökat självförtroende)

Ytligt Enkel men intim/djup kommunikation

Ingen praktisk nytta Praktisk nytta

Minskat handlingsutrymme Ökade möjligheter

Osocialt Socialt expansivt

Informationsöverbelastning Informationsflöde

Tillgänglighetstvång Tillgänglighet (online med mobilen etc.)

Socialt tryck Social expressionism.

Ytterligare positiva och negativa faktorer utan uppenbara motsatspar

(Dessa faktorer kan ha sin botten i en eller flera av tidigare motsatspar och blir således svåra

att dela upp i raka motsatsspar)

Stress Bra verktyg för att kontakta gamla vänner

Ökat Socialt kapital 

5.3 Faktorernas ambivalens

Dessa faktorer har som tidigare nämnts olika bottnar. Till exempel går det att identifiera ovan

att tidsaspekten kan vara både en positiv och en negativ faktor beroende på vilka värderingar

man lägger  på det  sociala  mediet  som verktyg.  Tidsåtgången kan var  negativ utifrån den

ståndpunkten att det tar upp mycket av individens tid att sitta vid de sociala medierna. En

annan individ kan dock hävda att om hen skulle ägna sig åt att socialisera IRL (in real life)

med alla de kontakter som hen talar med genom  de sociala medierna så skulle detta ta mycket
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längre tid än om det sociala mediet används som ett nätverksverktyg. Vissa individer kan

självklart se integriteten som en viktig faktorer och att de genom den inte har något intresse

att exponera sitt privatliv och därmed skada sin personliga identitet. En annan person skulle

kunna  argumentera  för  det  motsatta,  att  sociala  medier  skapar  sammanhållning  och  till

exempel ökar möjligheten att  hålla kontakt med andra människors.  Kreativt  skapande kan

vara en positiv effekt samtidigt som dess antagonist skulle vara att ett icke-kreativt skapande

och sker då meningslösa och ytliga statusuppdateringar görs bara för att synas. När det gäller

att synas så går det lätt att glida in på de narcissistiska tendenserna av att använda sig av de

sociala medierna. Dessa kan uppfattas som negativa ur ett självrepresentativt perspektiv, men

skulle  likväl  kunna  bidra  till  att  människor  får  ökat  välbefinnande,  självkänsla  samt

självförtroende genom att visa upp just dessa sidor av sig själva. 

Den generella processen med att bli en användare, fortsätta att använda, bli icke-användare

eller att aldrig börja använda de sociala medierna överhuvudtaget går att identifiera i figur 2. 

Modellens  första  nivå  bör  förklaras  utifrån  individens  speciella  kontext  som den lever  i.

Individens livsstil, vänner, miljö, uppfattningar med mera har alla en stor betydelse för vilka

förutsättningar en viss individ har för en viss uppfattning gällande de sociala medierna. Dessa

kan bestå av att människor kanske inte har tillgång till en dator eller en smartphone vilket gör

det svårt att interagera med andra människor på de social medierna. Anledningar till dessa kan

självklart vara många och rymmer inte att diskuteras till fullo i denna uppsatsen men några

exempel  skulle  kunna  vara  hög  ålder  och  låg  kunskap  om  tekniken,  ekonomiska

förutsättningar samt en allmän aversion mot de snabba tekniska framsteg som Internet och

kommunikationstekniken står för. 

Livsstil och kontextuella förutsättningar har alltså en första betydelse för användandet av det

sociala  mediet.  Men  likväl  har  personlighet,  karaktärsdrag,  yttre  påverkan  samt  vilken

intressesfär  som  individen  förhåller  sig  till  en  betydelse.  Utifrån  de  subjektiva  och

kontextuella förutsättningarna så har individen de bortstötande och attraherande faktorerna att

förhålla sig till. En slags ”kostnad och fördels” kalkyl görs sedan mellan alla dessa faktorer

som  individen  själv  kan  identifiera.  Individen  bestämmer  sig  sedan  utifrån  en  subjektiv

beslutsposition för om dessa faktorer är övervägande positiva eller negativa. Detta leder sedan

till om individens uppfattning utav det sociala mediet i huvudsak är värt att fortsätta delta i

eller om det ska avstås ifrån. På liknande sätt fungerar det för de som inte är användare men
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som överväger  möjligheten  att  bli  det.  Samma  ”kostnad  och  fördels”  kalkyl  görs  för  att

möjligen skapa ett konto eller fortsätta som innan och inte delta i de sociala medierna. Denna

kalkyl behöver inte göras medvetet utan kan vara ett resultat av att individen har reagerat på

de olika positiva och negativa faktorerna och därigenom skapat sig en uppfattning om de

sociala medierna. Det är inte säkert att individen med säkerhet vet varför den känner på ett

visst sätt utan att kritiskt analysera sitt eget ställningstagande. 

Efter  att  valen  har  gjorts  så  kristalliseras  två  olika  vägar,  ett  fortsatt  deltagande  eller  ett

avslutande av kontot (vilket även inkluderar att aldrig skaffa något). Ett fortsatt deltagande

kan delas upp i två undergrupper varav den ena består av de som fortsätter att delta trots att de

sympatiserar med många av de negativa faktorerna. Dessa negativa faktorer är inte tillräckligt

stora för att de ska avsluta sitt konto men de känner många gånger att de skulle vilja avsluta

sina konton men av olika anledningar som föranleds av ”kostnads & fördels” kalkylen så

känner de sig oförmögna att säga upp kontot. Dessa användare kan själva uppfatta sitt eget

användande som en sorts besatthet och de kan komma på sig själva med att kontroller sina

sidor alltför ofta. Den andra vägen som står att finna i ett fortsatt användande är ett fortsatt

deltagande utan negativa upplevelser. Dessa personer känner inte av besatthet på samma sätt

som den andra gruppen av fortsatta användare och de identifierar sig heller inte i lika stor

utsträckning med de negativa faktorerna. Dessa individer är ofta flitiga användare av sociala

medier och kan även de uppfattas som att de har en besatthet av de sociala medierna även om

de själva kanske inte identifierar sig med denna syn. 

Den andra vägen som en person kan ta efter att valet är gjort består i att avsluta sitt konto eller

att  inte  skaffa  något.  Skaffar  individen  inget  konto  så  fortsätter  den  sitt  liv  som det  var

tidigare. Denna individ kommer antagligen att gå opåverkad genom denna process medan det

finns en risk att den som har haft ett konto och avslutat det på grund av olika negativa faktorer

kan ha ånger samt få abstinens efter det sociala mediet. Hur påverkad en individ blir skulle

rimligtvis ha att göra med hur stor anledning, eller rättare sagt hur stor subjektiv betydelse de

bortstötande faktorerna har haft för beslutet att avsluta sitt konto. Om de negativa faktorerna

är svaga för individen och håller en nästintill jämvikt men att det är vissa tillfälliga incitament

i individens omgivning som har fått den till att avsluta sitt konto så är det rimligt att denna

personer riskerar att drabbas av större ånger, tvekan och abstinens jämfört med en person som

tar bort kontot på grund av att de negativa faktorerna är starkt övervägande. För vissa i denna

del  av  processen  sker  ett  beslut  att  återuppta  användandet  av  det  social  mediet  efter  att

”kostnad och fördels”  kalkylen har  gjorts  ytterligare igen och ställts  i  proportion  till  den
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ånger, abstinens och diverse olustkänslor som individen känner. Dessa ”återfallsanvändare”

kommer  då  med största  sannolikhet  att  gå  över  till  den  grupp av  fortsatta  deltagare  som

använder  sig  av  de  sociala  medierna  men  som  har  en  del  negativa  känslor  gentemot

användandet. 

De individer som klarar sig igenom processen att säga upp sitt konto upplever att abstinens,

ånger och tvekan släpper allt eftersom nya rutiner skapas i deras liv och att tiden får gå så

långt att kontot inte går att återaktivera utan att skapa ett helt nytt. Dessa individer kan efter

denna tid uppleva en befrielse och lättnad. De får tid över till annat samt att de känner att de

utnyttjar den tid de har på ett effektivare och produktivare sätt. Det finns även en möjlighet att

deras  sociala  kontakter  i  nära  relationer  ökar.  Detta  beror  dock  på  i  vilken  utsträckning

individen själv påverkar denna socialisering. 

Denna grupp av människor som blir till det som jag definierar som icke-användare blir ofta

påverkade av de individer som använder sig av de social medierna. Påverkan sker i form av

påtryckningar som till exempel att de borde skaffa ett konto igen för att det är så mycket

smidigare för dem att hålla kontakten eller argument som att, hur klarar du dig egentligen, hur

lever du, känner du dig inte utanför samhället och liknande argument. Dessa påtryckningar

sker från båda kategorierna av användare men kan även specifikt ske från de individer som

egentligen identifierar sig med många av de negativa faktorerna av användandet men som

känner att de av olika anledningar inte kan eller klarar av att säga upp kontot. Påverkningen

sker dock inte enkelsidigt. De som har blivit icke-användare påverkar i synnerhet även de som

står på gränsen i sitt deltagande. De med många negativa faktorer i sin åsikt om det sociala

mediet kan uppmuntras av de icke-användare som har klarat av att avsluta sitt konto, till att

själva ta steget  och göra likadant.  Men de kan även bli  medvetna om sin svaghet för att

deltaga i det sociala mediet och samtidigt önska att de skulle kunna bryta sig ur användandet

men istället fortsätter att använda det sociala mediet med en liten sämre självbild.

Denna kostnads och fördels kalkyl anser jag görs hela tiden av de som använder sig av det

sociala  mediet.  Blir  de  negativa  faktorerna  någon  gång för  stora,  antingen  genom att  de

ackumuleras till en mängd negativa faktorer över tid eller att en negativ faktor helt plötsligt

för  individen  blir  till  en  stor  faktor  så  avslutar  användaren  sitt  konto.  Detta  blir  en

undermedveten  process  som pågår  hela  tiden.  Processen  fungerar  som en  balansvåg  där
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tyngder läggs i de olika skålarna beroende på vilka faktorer som individen kommer i kontakt

med. 

Denna modell är ingen exakt modell utan bör ses som en idealtypisk modell att göra grova

förklaringar utifrån. Det finns självklart individer som är undantagna modellen samt det finns

säkert vissa aspekter som gör gränsdragningen svår mellan de olika grupperna samt mellan

interaktionen i de olika flödena. Gråzoner och avvikande fall kommer alltid att förekomma. 

I min undersökning har jag koncentrerat mig på de icke-användare som av olika skäl frivilligt

har valt att inte använda sig av Facebook. Personer som av olika skäl inte har adekvat teknik,

ekonomiska möjligheter, otillräckliga kunskaper, ålder eller andra motsättningar som gör att

även  de  blir  till  icke-användare  har  exkluderats  ur  min  undersökning.  Den genomgående

frågan som fungerar som en kärna i arbetet blir därför varför dessa människor inte använder

Facebook. En direkt frågeställning till detta blir även på vilket sätt de blir påverkade i sitt

vardagliga liv av att vara en icke-användare av ett så stort socialt fenomen som Facebook.

Nedan kommer jag att beskriva vad mina respondenter har sagt mer konkret och visa hur mitt

empiriska material stärker den tentativa modell som jag har ställt upp ovan. 

5.4 Den viktiga tidsaspekten

Mina respondenter hade olika utbildningsnivå. Detta var dock inte en variabel i mitt arbete

som föreföll påverka ifall de valde att vara icke användare eller inte. Av alla respondenter så

var fyra stycken kvinnor och sex stycken män. Deras ålder varierade mellan 24-53 års ålder.

Tidsaspekten  var  det  som sågs  av  respondenterna  som huvudsakligt  skäl  till  att  de  inte

använder sig av Facebook. De anser att det går åt mycket tid till att socialisera på Facebook

och  de  känner  istället  att  de  kan  använda  denna  tid  på  ett  konstruktivare  sätt.  En  utav

respondenterna avslutade inte sitt Facebook konto som en direkt anledning av tidsbrist. Han

uppger istället att han använde sig av sidan mindre och mindre och att det naturliga steget för

honom sedan blev att avsluta kontot. Men han talar om att ända från början när han skaffade

sitt konto så upplevde han det som att Facebook krävde ett större och större engagemang och

att mer och mer delades med av till sina vänner. 

R5- [...]Sen som sagt så ju mer jag använde det så kände jag mer att det 

här, det blir lite för allmänt allting. Det kändes som att kraven blev 
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allt högre att man ska dela med sig av allting  saker och ting höger 

och vänster.

C- Hur tänker du då med kravet att dela med dig? Hur känner du då?

R5- Jaaa krav och krav. Jo då är det ju framförallt från andra användare.

Det bygger ju framförallt på att. Nu var det ganska länge sedan jag

hade det i och förs sig men jag kände att det hela tiden byggde på att

jag ökade, ökade mitt användande och delat med mig av mer och mer

o så.

Den första och kanske största frågan som ställdes till respondenterna var således varför de inte

använde sig av Facebook. De svar de gav var självklart multidimensionella och flera olika

faktorer bidrog samt ibland var de tvungna att kritiskt reflektera över varför de valt att vara

icke-användare. Men en av de viktigaste skälen som respondenterna uppgav var tidsfaktorn.

Tiden ansågs som en av de viktigaste anledningarna till att de sade upp sina konton. När de

som hade varit användare kritiskt började att reflektera över sitt eget användande så kom de

på sig själva med att titta på sin Facebooksida i tid och otid. Detta kunde ske på väg till

bussen, eller i hemmet, framför tv:n eller i sängen innan de gick och lade sig. Respondenterna

uppgav att de inte bara kontrollerade sina sidor när de hade tid utan det kunde även hända att

de tog sig tid att kontrollera sidan. Denna ”stulna” tid kunde ske på jobbet, när de umgicks

med vänner eller vid andra tillfällen då koncentrationen borde vara på något annat. En av

respondenterna säger:

C- Kan du förklara lite hur det kommer sig att du inte använder dig av 

Facebook?

R8- Det är ett ganska medvetet val av ett par olika anledningar, Det första

är väl egentligen tidsaspekten. Om jag tittar på mitt liv och hur det är

idag så vill jag inte lägga den tiden som ett engagemang i den typen

av social medier skulle innebära. 

Samma respondent säger även:

R8- ja vi  har ju bara 24 timmar om dygnet  och oavsett  hur mycket  vi

försöker så får vi inte mer tid. och det är kanske inte alltid ett aktivt

val som du säger och det flyter säkert in i andra aktiviteter där det inte

borde.
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Mobiltelefonen  blev  till  det  viktigaste  verktyget  för  att  kontrollera  och  interagera  på  sin

Facebooksida då de alltid hade detta verktyg med sig och på så sätt ständigt var uppkopplade.

Tidsaspekten blev på detta sätt till en starkt negativ faktor för dem då detta socialiserande inte

enbart gjordes vid en annars ickeeffektiviserad tid, det vill säga tid som ändå inte användes till

någonting annat konstruktivt. Exempel på detta skulle kunna vara nära de står och väntar på

bussen eller vid andra tillfällen när de kanske annars bara skulle ha suttit och väntat på att

tiden skulle gå. Ofta hände det att tid togs från andra aktiviteter och dessa blev då lidande i

olika stor utsträckning. Efter att de sagt upp sina konton och klarat sig igenom processen av

tvivel  och  abstinens  så  talar  många  av  dem  om  en  slags  befrielse  från  detta  tvång  att

kontrollera sin Facebooks sida. De uppger en lättnad och att de nu istället är mer aktiva i nuet

och socialiserar med sina vänner samt är mer närvarande i sin vardag. 

Respondenterna som har haft konton talar om en effektivisering av sin tid när de hade sagt

upp sina konton. De uppger nu att de får mer gjort på sin lediga tid som annars hade fyllts av

Facebook. Till detta går det självklart att argumentera att om Facebook används inom ramen

för vilken ledig tid en person har så skulle det kunna effektivisera deras socialiserande genom

att Facebook uppges av många aktiva användare samt av mina respondenterna själva som ett

effektivt redskap att komma i kontakt med vänner. Kontakten kan underlättas med de vänner

som är nära och med de som är långt bort. Risken finns, och i detta får jag medhåll från en av

respondenterna, att när en person går in lite snabbt för att till exempel skicka ett meddelande

till en person i deras kontaktlista så finns risken att de inte kan låta bli att även se vad som

finns i deras nyhetsflöde. 

R6- Ja du kan ju skriva pm o så på Facebook med. Men hur många är det 

som går in och skriver utan att titta i uppdateringarna. ?

C- Nä precis. Det kan du ha rätt i.

R6- Det är nog rätt många som tänker, nu ska jag bara kolla lite snabbt.

C- Så tar det ytterligare lite tid?

R6- Jaa .. så det spelar ingen roll om du sitter i ett möte eller vad du gör o

måste skicka ett meddelande.

Desto fler vänner en användare har desto längre tid tar det att hålla sig uppdaterad med vad

som händer i nyhetsflödet. 
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Angående tidsaspekten så går det sammanfattningsvis att säga att tidsåtgången är en av de de

största anledningarna till att mina respondenter sade upp sina konton eller inte kände att de

ville skaffa något. De som inte hade något konto kände att de inte hade den tid som behövdes

för att använda sig av Facebook på ett givet sätt samt ansåg att denna tid kunde användas på

ett mycket kreativare och socialare vis.  De ville inte heller riskera att tidsåtgången påverkade

andra delar av deras liv negativt. Tidsaspekten som en av de bortstötande faktorerna som jag

talade om i min modell ovan blir således till en av de största anledningarna  till att de går

igenom den process där de överväger för och nackdelar emot varandra. Deras avslutande av

sina konton eller deras beslut att inte skaffa något konto upplevs av respondenterna som att

det ger dem mer tid över till saker som de anser är viktigare. Nedan kommer jag att fortsätta

att  beskriva hur tidsåtgångens negativa aspekter kunde leda till stress och fixering kunde leda

till diverse andra negativa effekter. 

5.5 Stress, besatthet och överbelastning

Så som respondenterna reflekterar över facebookanvändandet så skulle det gå att tala om en

slags informationsöverbelastning och risken finns att tiden blir en negativ faktor på grund av

att  det  tar  längre  tid  att  använda  sidan  än  vad  individen  egentligen  hade  räknat  med.

Problemet ligger även i att om användaren istället försöker att kontrollera nyhetsflödet ofta så

att det inte blir så mycket att kontrollera var gång så finns risken att användandet flyter över i

andra viktiga delar av vardagen, som i interaktionen med människor eller på arbetet. Detta är

ytterligare  en  negativ  faktor  som  blir  mycket  framträdande  i  det  empiriska  materialet.

Speciellt  när  detta  sätt  att  använda  Facebook  går  ut  över  deras  sociala  liv.  En  utav

respondenterna  hade  inget  eget  konto  men  använde  Facebook  i  sitt  yrke.  Hon  uppger

beroendeaspekten som en anledning till varför hon inte skaffat ett privat facebookonto. Hon

känner att om hon skulle skaffa ett konto på Facebook så skulle hon fastna i ett beroende och

kontrollera samt läsa sin Facebooksida i tid och otid.

C- Hur kommer det sig att du inte använder det privat?

R3- Det  finns  nog lite  olika anledningar,  det  ena är  att  jag blir  väldigt

besatt  av sådana här  saker,  jag har  ju Instagram till  exempel.   Jag

känner att jag blir väldigt beroende av sånt där, sedan har jag även

väldigt svårt för det sättet att umgås som man gör på Facebook. Alltså

jag  träffas  ju  gärna.  Det  kanske  man  inte  tror  eftersom  jag  inte
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använder Facebook. Men så är det.  Alltså, ja jag gillar inte att vara

social på sociala medier.  Men jag ser ju fördelarna med att vara med

på Facebook och jag ser ju affärsnyttan i det. Men jag känner inte att

jag har behovet på det sättet, samtidigt som jag vet att jag skulle bli

helt besatt om jag började. Så har jag tänkt.

C- Det är nån slags självinsikt med andra ord, att du skulle vara alltför 

sociala om du var där i så fall. 

R3- Ja jag tror det, och jag gillar inte det sättet att vara social och jag vill

inte bli sådan.

Tiden kan därför indirekt även här ses som en av de bidragande orsak till denna respondents icke-

användande av Facebook. 

Ytterligare ett argument som ofta återkommer är det beroende att kontrollera Facebook som

många av respondenterna har identifierat. En utav respondenterna utvecklar tidsresonemanget

genom att tala om att det blir effektivare att ringa och tala med varandra i realtid. Vidare

förordar denna respondent ett kommunikativt samtal via mer direkta kanaler som att tala med

personen vid exempelvis födelsedagar istället för att bara skriva ett grattis på någons sida på

Facebook. Han säger även att de personer som han ringer upp och säger grattis till på deras

födelsedagar eller skickar ett sms till uppskattar detta mer än att bara få ett litet grattis på

Facebook där det det lätt kan försvinna bland hundratals andra grattis. Likaså anser han att

den verbala kommunikationen är ett mycket effektivare sätt att kommunicera på då det går att

få mer sagt på en kortare tid. 

 R2- Nää bara telefonen. Man får mer sagt än att hålla på att skriva. Visst

gratis  är  det  ju  men man får  mer  information om man pratar  med

varandra i en minut än om man sitter i en halvtimme på Facebook. 

Respondenterna hävdar att ett samtal är enkelt och att risken för missförstånd minskar vid ett

vanligt samtal och  en av respondenterna hon säger även att hon har svårt för det sättet att

umgås som Facebook står för. Hon talar även om hur lätt det blir att missförstå varandra. Ett

exempel som hon ger är till exempel om hon skriver något med stora bokstäver till en annan

då kan det antigen betyda att hon skriker, uttrycker sig skarpt eller helt enkelt är mycket glad.
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R3- Jag  har  läst  många  roliga  exempel  på  när  man  har  missförstått

varandra..  Stora  bokstäver  skriker  man  då  eller  är  man  bara  glad?

Träffar man mig så ser man ju på mitt uttryck om jag är glad eller

skriker. Det blir mindre missförstånd. 

En majoritet av respondenterna talar om en slags besatthet och en typ av beroende som de

känner att både de själva och andra människor som använder sig av Facebook lätt kan fastna i.

En av respondenterna uppger att säga upp sitt konto och att ha klarat sig igenom den första

månaden  av  abstinens  var  som  att  sluta  snusa,  en  befrielse.  Likaså  talar  en  annan

respondenterna om att hon var tämligen säker på att hon skulle starta upp kontot igen innan

månaden var slut. 

Ett genomgående tema som går att se vid en granskning av empirin är att respondenterna ser

sig som mycket mer sociala när de inte använder sig av Facebook och har istället upprättat

andra kommunikationskanaler för att  hålla uppe kontakten med människor som de annars

hade haft som vänner på Facebook Dessa kanaler bestod huvudsakligen av telefonsamtal och

sms, men även att i viss mån en del chattfunktioner samt att möten på nätet ibland eller ofta

kunde bytas ut till en fika i det verkliga livet. De identifierar även vissa risker för att fastna i

ett beroende och de anser att användare av Facebook uppvisar ett beroende som de själva

känner sig obekväma vid att utsätta sig för. De respondenter som hade haft kontot berättar till

och med om en lättnad som infann sig efter  att  de hade blivit  av med sitt  beroende och

abstinensen  hade  släppt.  I  den  tentativa  modellen  som  jag  beskrev  tidigare  går  det  att

identifiera att efter ett beslut om att säga upp sitt konto så infann sig en slags abstinens, för att

sedan övergå i en lättnad och i nya rutiner som ledde till en effektivisering av tiden, minskad

stress samt vad respondenterna upplever som en tidseffektivisering. Tiden är dock inte den

enda aspekt som respondenterna talade om som viktigt. Den personliga integriteten var även

den viktig för mina respondenter. 

5.6 Integritet

Integritetsfrågan  blir  ihop  med  tidsaspekten  en  av  de  viktigaste  variablerna  för

respondenterna. De talar då om att att många användare av Facebook har ett behov av att

kontrollera  vad andra gör.  Ordet snoka användes  ofta  som ett  beskrivande ord och likaså

nyfiken. En respondent beskriver det som:

C- Men hur  upplever  du  att  människor  lever  med  Facebook?  Hur  använder  de  sig  av

Facebook. Du sa delvis att du tyckte att de snokade och så.
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R6 - Men det  är  min  egen uppfattning för att  folk...  folk har  de där tusen femtonhundra

vännerna.  I  det  verkliga  livet  har  du  inte  det  o  sedan när  du  sitter  och  uppdaterar

Facebook så är det 300 inlägg du ska gå igenom under hela dagen.. ja.. sedan ska man

vidare och det blir som någon jäkla, syjunta typ.. alla bara samlas o den har målat om

rummet, den har tapetserat, den har lagat mat o sådana grejor. Då blir det liksom såhär,

skvaller, för att folk rent av vill veta vad folk gör.

Många av dessa icke-användare kände att de inte hade något intresse av att dela med sig av

informationen gällande deras liv till dessa människor. 

R3- ”Jag har inget behov av att berätta om mig själv på Facebook, Jag talar om

mig själv hemma istället. [skrattar]” 

Christian- ”Okej  Du är  inte  den  typen?  Känner  du  inte  behovet  av  att

behöva visa upp dig eller?”

R5- ”Nej det behöver jag inte.. eller ja.. det är nog korrekt uppfattat

att jag inte känner det behovet.”

Även om respondenterna kände att de inte brydde sig om att andra användare använde sig av

sidan för att få information om dem så var ändå nyfikenhet och ett behov av skvaller mycket

som framhävde många av användarna på Facebook.

När det gällde integriteten så var det inte bara integriteten mot andra människor som var

viktig  utan  även  integriteten  gentemot  företag.  De  kände  att  den  direktreklam  och  den

övervakning som görs av en användares surfvanor på Facebook kom till  alldeles för stor

företagsnytta  då  de  kunde  skicka  direktreklam samt  styra  det  som visas  på  användarens

Facebook sida. De kände att de på något vis blev förvandlade till en handelsvara. De kände att

känslan av att inte ha kontroll över vad Facebook och andra företag gör med informationen

som Facebook kunde samla in när de använder sidan var inte lätt att komma till ro med. En
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respondent talar om Facebook som ett starkt verktyg som människor bör tänka på hur de

använder i förhållande till sin identitet.

R10- Man hör ju mycket om att Facebookkonton kollas upp när man söker 

jobb och såna saker, och det tror jag är en sådan sak som folk ska 

tänka på att, tänka sig för lite. Men jag vet inte. […] Folk borde tänka 

mycket mer på vad de gör på Facebook rent generellt tror jag. Jag tror

att man glömmer bort ibland vilket starkt verktyg det ändå är. 

Även om de är medvetna om att företag behandlar dem som handelsvaror även vid andra

tillfällen i det vardagliga livet så ansåg de att det blev mer påtagligt på detta sätt. 

R5 Men däremot känslan av att, av att användas på det viset som en , som

en,  jag  blir  på  något  sätt  degraderad  till  en  handelsvara,  av  då

Facebook i det här exemplet. Åh att tjäna pengar på det sättet och det

kan jag känna att det känns inte bra.

När det gäller integritetsaspekten så talar en majoritet även om ett visst integritetsproblem och

ett  socialt  normtryck  när  det  gäller  att  bekanta  eller  människor  i  deras  närhet  skickade

vänförfrågningar. Dessa förfrågningar kunde vara från sådana människor som de egentligen

inte ville ha på sin personliga Facebook sida men som de sedan kände att de i slutänden var

tvungna att accepterar för att inte skapa sociala störningar på till exempel sin arbetsplats.

R4 Sen finns det en anledning till att jag tog bort det. Det är så många

från jobbet som la till en och jag kände att jag inte kunde vara mig

själv  längre.  Man  har  ju  lite  olika  sidor  som  man  visar  olika

människor.  Ja precis. Det var inte så kul då när folk taggade en på

massa festbilder och så när man då har massa från jobbet där man är

jätteseriös.

Detta normtryck förklarar respondenterna som ett  slags tvång vilket bidrog till  att  de inte

kunde vara sig själva när det gällde statusuppdateringar och med att lägga ut bilder om sitt

privatliv som i andra falla hade varit reserverade för vänner. Exempel på sådan uppdateringar

kunde vara skämt eller festbilder som inte passade sig med exempelvis den roll som de hade
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på en arbetsplats. Problemet gick inte heller att kringgå genom att inte ladda upp exempelvis

festbilder då det hände att de blev ”taggade” på andra vänners festbilder och på så vis ändå

blev involverade. 

Respondenterna uppger att i princip alla deras vänner och nära bekantskapskrets använder sig

av Facebook i olika stor utsträckning. De har alla vänner och nära vänner som använder det

med möjligtvis några få undantag. 

R10 - Jag har någon kompis som inte har Facebook, min sambo har inte Facebook. Men

de flesta har Facebook. Sedan är det väldigt varierande hur aktiva de är.

Den respondent som uppger att hans vänner inte uteslutande använder sig av Facebook har två

grupper utav vänner, en grupp använder sig av Facebook och en annan grupp har sagt upp

sina konton av samma skäl som han själv uppger. 

Ytterligare en intressant aspekt av icke-användandet av Facebook var att av de respondenterna

som hade sambo eller partner så var det endast med något undantag som respondenternas

sambo/partner även de hade tagit bort eller underlåtit att skaffa sig ett Facebook konto för att

dess respektive hade valt att inte ha något konto. Således levde dessa icke-användare (i den

mån de  hade  någon livspartner)  med en partner  som hade ett  konto på  Facebook.  Dessa

partners kunde även uppfattas som socialt interagerande och aktiva facebookanvändare. 

Majoriteten  av  respondenterna  är  rädda  om  sin  integritet  när  de  använder  en  sida  som

Facebook.  Det  skulle  kanske  kännas  naturligt  att  tala  om  icke-användarna  som  sociala

individer men som är rädda om sin personliga integritet. Men många av dem hävdar att den

personliga  integriteten  hotas  drastiskt  på  Facebook.  Respondenterna  talar  om  att  andra

människor snokar och mest är intresserade av skvaller och att kunna ställa till med intriger på

Facebook. Likaså nämner de respondenterna som har haft ett Facebookkonto att de inte kände

att de kunde vara sig själv längre  när till exempel respondenternas arbetskamrater kunde se

de inlägg som visades på dennes sida. Detta blir för respondenterna ett övertramp på deras

egen personlighet. De kan inte längre vara sig själva på Facebook och det blir istället till ett

slags tvång att uppvisa något som de inte är. En annan respondent talar om samma sak fast i
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andra ordalag. Hon talar om vänner som hon vet inte är eller har det på ett visst sätt men på

Facebook agerar de helt annorlunda.

R3 Man får inte tala om att det är dåligt.  När man känner de personerna

som lägger ut bilder eller uppdateringar som inte stämmer så blir det

tragiskt  på  nåt  sätt  tycker  jag.  Men  jag  vet  att  shit  de  är  nära

skilsmässa men ändå skriver de att de älskar sin familj å make o så..

då blir jag lite orolig istället.. shit liksom hur är det egentligen?

Denna  aspekt  har  delar  av  både  integritetsproblem och  ytlighetsproblem.  Frågan  ställdes

varför de i så fall accepterar dessa människor som de inte ville ha på sin lista och svaret kom

att bli att det inte kändes som att de hade något val. I respondenternas svar går att se ett

normtryck från samhället samt de sociala implikationer som kan uppstå ifall de till exempel

nekar en arbetskamrat att vara vän med dem på Facebook. Från det empiriska materialet drar

jag slutsatsen att de icke-användare som jag har intervjuat är rädda om sin integritet när det

gäller lösare och ytliga kontakter som dem på Facebook men är mer öppna med sina liv när

det  gäller  sina nära vänner.  En av respondenterna styrker  detta genom att   ha en djupare

diskussion om Facebook. Han anser att Facebook hade varit mycket bättre om det bara hade

varit de närmaste vännerna där. 

Ryan, T, & Xenos, S (2011) säger i sin studie att narcissism och ett högre användande av

Facebook korrelerar med varandra. Likaså hävdar studien att icke-användare är mer socialt

ensamma   gentemot  de  som  använder  sig  av  Facebook.  Däremot  så  uppvisar

facebookanvändaren en större ensamhet i förhållande till  sina familjer. Delar av detta kan

möjligen bekräftas av min studie. Mina respondenter visade upp starka tendenser av att de inte

hade något intresse av att visa upp sig på det sätt som menas när forskare talar om narcissism.

Detta skulle kunna mena att mina respondenter är mindre narcissistiska och det är därför de

inte har samma behov att få detta karaktärsdrag bekräftat på Facebook. Integriteten blir därför

nära kopplad till det uppvisade narcissistiska beteendet. Detta skulle stämma överens med det

som mitt  empiriska material  visar.  Mitt  empiriska material  skiljer  sig dock när  det  gäller

graden av social ensamhet som beskrivits ovan. Mina respondenter är i högsta grad sociala

individer  och visar  inte  upp några  tecken på att  vara  socialt  ensamma.  Likaså  visar  mitt

empiriska material att respondenterna hellre vill ha den nära kontakten med både vänner och
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familj.  När  det  gäller  den  personliga  integriteten  så  tyder  det  på  att  respondenterna  är

aktsamma om sin integritet när det gäller Facebook men kan släppa på integritetskravet när

det gäller att socialisera med människor i det vanliga livet. Detta kan ha att göra med dessa

respondenters behov av att knyta nära kontakter och emotionella band med sina vänner. Men

när det gäller den sociala närheten till familjen och graden av narcissism på icke-användaren

så går det att se ett samband mellan studierna. Ryan, T, & Xenos, S (2011) studie talar dock

aldrig  om  narcissismen  i  förhållande  till  integriteten.  Min  studie  visar  på  att  graden  av

narcissism skulle kunna betyda att de som är mer narcissistiska använder Facebook i större

utsträckning,  men  att  dessa  också  föredrar  ytligare  kontakter  framför  den djupa  och mer

intima kontakten som icke-narcissistiska personer verkar uppvisa.  Detta beteende att mina

respondenter inte vill  visa upp sig på ett  narcissistiskt sätt  visar även  på en  korrelation

mellan en oro att den personliga integriteten tar  skada i samband med detta narcissistiska

beteende och de ytliga kontakterna som respondenterna identifierar med Facebook.

Sammanfattningsvis går det alltså att identifiera tre av de bortstötande faktorerna som tidigare

nämnts i den tentativa modellen ovan, integritet, ytlighet och narcissism. Respondenterna ser

alltså sin personliga integritet som viktigt både när det gäller integriteten emot andra ytliga

kontakter samt mot till exempel företag.  De vill inte förvandlas till handelsvaror utan att de

själva har gjort detta medvetna val. Likaså känner de att de inte har något behov av att dela

med sig och visa upp sig på Facebook. Detta kan möjligen sättas i relation till att de uppvisar

en lägre grad av narcissism än vad aktiva Facebookanvändare gör. Utöver detta så anser de att

om andra  människor  har  möjlighet  att  hålla  kolla  på dem som personer,  om vad de gör,

skriver, och säger på Facebook så blir deras personliga integritet hotad. Detta går även att se

när de talar om vissa normtryck för att till exempel börja använda Facebook och hur de anser

att människor som de blir tvungna att lägga till på grund av sociala skäl, hindrar dem från att

vara sig själva. De känner i dessa fall att det skulle förmedla en bild av sig som de inte vill ska

bli förknippade med dem inom vissa social kretsar där de har en helt annan social roll. 

5.7 Sekundäranvändande och informationsbortfall

Om man ser till  den sammanfattningen som jag gjorde ovan om narcissism, integritet och

ytliga relationer så  är det lätt att få uppfattningen att respondenterna är negativa till IT och

kommunikationsteknik. Så är dock inte fallet alla respondenterna är flitiga användare av IT-

tekniken och är för den delen inte negativt inställd till den tekniska utvecklingen av Internet
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och olika kommunikationskanaler som sådana. Respondenterna uppger att på grund av att så

många människor runtomkring dem har Facebook så får de information och information om

många händelser som händer ändå. Det var bara en av dessa respondenter som ansåg att de

inte fick någon information om det som händer på Facebook genom sina vänner. Majoriteten

ansåg att det var mycket tal om Facebook, videoklipp och diverse statusuppdateringar på jobb

och på fritiden. 

R6- Liksom det blir, om det är nånting som händer så får man reda på det 

ändå eftersom alla använder det och läser det dagligen, Aftonbladet 

och nyheterna och så läser man ju å så. 

C- Så nyheter som det pratas mycket om på Facebook får du genom 

andra kanaler, som att själv gå in och kolla på Aftonbladet och så. 

R6- Ja. Visst det, sen pratas det på Jobbet och när man umgås med folk.

Man får alltid reda på att ändå. 

Respondenten ovan uppger  att  han har lärt  sig att  leva med detta beteende och en annan

respondent  uppger att  hon upplever  det som att  människor vet om att  hon inte  har något

Facebook-konto och att de därför känner ett behov av att upplysa henne om det som händer på

Facebook,  vilka  nyheter  det  talas  om  och  vilka  som  har  åkt  på  semester  och  liknande

händelser. 

Likaså talar respondenterna om att det händer att de blir visade roliga klipp eller diverse andra

saker  som  händer  på  Facebook  av  andra  som  är  användare.  Likaså  hände  det  att

respondenterna  genom  vänner  eller  liknande  fick  reda  på  speciell  information  som  de

behövde, både för viktiga händelser samt för att vara ajour med det som kan vara populärt att

tala om i samhället för tillfället.

C- Jag tänkte på att eftersom du sa att väldigt många runtomkring dig 

som har Facebook. Blir det att du kommer i kontakt med Facebook 

ändå då?

R8- Ja det händer ju, mest i form av att antingen min fru eller mina 

vänner visar mig saker att titta vad den och den har lagt ut på 

Facebook och så håller de fram en surfplatta eller en telefon för att 

titta på ett foto eller liknande. Så det är ju mer i den aspekten 

egentligen.
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C- Så du blir på något sätt ändå involverad?

R8- Ja jag blir ju ändå exponerad för det på nåt sätt även om jag själv inte

är en aktiv användare absolut. 

C- [...] Skulle du känna att du får ta del av roliga klipp och nyhetsfeeden

ändå även om om du inte använder dig av Facebook.

R8- Ja absolut. Det sker ju inte bara genom nära och kära och tittar du på

traditionella medier idag så är det ganska många storys och uppslag

som refererar eller kommer från Facebook där man hänvisar till den

här och den här gruppen på Facebook har nu tagit det här initiativet

och så här många använder etc. det har blivit en del av det allmänna

flödet av information. På det sättet har de lyckats väldigt väl.  

Om det skulle vara något som är Facebookspecifikt intressant för dessa respondenter så talar

de med någon som har Facebook. En respondent talar om att han tillsammans med en vän är

intresserade av föreningar och att det finns grupper för dessa på Facebook. Hans vän är med i

Facebook  och  genom honom så  får  han  ändå  en  möjlighet  att  ta  del  av  dessa  gruppers

kunskaper och lättillgänglighet. 

C- Använder de Facebook för att planera, eller känner du att du gått miste om viss 

information när du inte har Facebook?

R2- Jaaa ibland.. ja det får man ju tycka. Ibland så, som [...] där han är ju med i sådan

här historiska sidor å sådant. Å där står lite information och så. Vi har planer att gå

med i vissa föreningar o så  det är väl den enda nackdelen.  Men sedan känner jag

ändå inget behov att skaffa FB för sedan när jag är ute och hälsar på [...] så visar

han ändå bilder och lite information och vi pratar. 

Trots att dessa respondenter lätt kan uppfattas som bakåtsträvar och negativa till teknologiska

framsteg  så  är  detta  inte  fallet.  Problematiken  ligger  inte  i  tekniken  eller  i

informationssamhället i sig. För icke-användaren ligger problematiken i att de olika negativa

faktorerna gällande Facebook ackumuleras så pass mycket att  det inte längre blir  värt  för

respondenterna att ha kvar sina konton. Den uppfattade nyttan och det personliga nöjet går

förlorat.  Risken  för  att  gå  miste  om  information  på  detta  sätt  och  att  inte  vara  med  i

socialiseringen bland människor  när  det  gäller  videoklipp,  nyheter  och  vad som händer  i

respondenternas omgivning skulle således kunna vara påtaglig. Men det empiriska materialet
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visar att risken för sådant informationsbortfall och att respondenterna därmed ska hamna i ett

informationsvakuum är små. 

Alla  respondenter  var  flitiga  användare  av  informationstekniken  även  om  de  inte  var

facebookanvändare. De sökte själva aktivt upp den information som de ansåg att de behövde

surfplattor, datorer och mobiltelefoner används för att istället aktivt själva söka reda på och

tillgodogöra sig information. Detta gjordes på bloggar,  nyhetssidor och liknande. Trots att

dessa respondenter sagt upp sina konton och tagit avstånd från Facebook så går det att tala om

något som går att definiera som sekundäranvändare. Jag hävdar efter att ha talat med mina

respondenter att ingen av dem kan ta avstånd från Facebook helt. Detta kan förklaras genom

att utöver den information som de själva sökte upp så hade en del av respondenternas vänner

en  benägenhet  att  berätta  för  dem  om  vad  som  hände  på  Facebook  just  eftersom

respondenterna var icke-användare. Om en vän inte direkt berättade om en viss information så

kom det respondenten tillhanda genom vänner på jobbet, sambon eller någon annan relation

som de alla hade med olika facebookanvändare. Likaså delger de offentliga medierna som till

exempel nyheterna och liknande ifall något Facebookspecifikt sker som är av någon större

magnitud. Eftersom alla deras vänner med några få undantag använde sig av Facebook samt

på grund av Facebooks status i samhället så går det aldrig för dessa icke-användare att helt

avskärma sig. De blir precis som den teoretiska modellen i figur 1 visar påverkade från olika

hålla av de som är facebookanvändare. När det gäller denna sekundärinformation som deras

vänner  bidrog  med  så  upplevdes  inte  denna  påverkan  som enbart  av  negativ  art.  Många

gånger hade respondenterna lärt sig att anpassa sina liv när det gäller att socialisera med de

människor som använde sig av Facebook. Den större delen av respondenterna med några få

undantag hade accepterat att deras vänner kollar på sin Facebook lite fort när de till exempel

sitter och fikar. Detta var förutsatt att det inte gick till överdrift och Facebook kontrollerades

för ofta då de ibland kunde känna att de blev åsidosatta i socialisationen.

C- Hur känner du om ni sitter och umgås om andra tar upp Facebook och

börjar titta på istället.

R9- Alltså det är väl snarare att det är något som det brukar vara något som

man är van vid. Jag har inget svårt att säga till någon om de tittar för

mycket på telefonen eller så.

En annan respondent säger:
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R6- Näää jooo det är lite så... irritationsmomentet ligger i att de som jag

umgås  med  är  när  vi  kollar  film,  fikar  eller  äter  mat,  då  måste

telefonen vara med,  o kolla liksom. Du kan sitta och äta mat och fika

det tar en timme, eller två timmar. Det gör inget om du missar lite då.

Men lik förbannat måste de sitta och kolla det. 

Dessa icke-användare hade då inte svårt att säga till sina vänner att lägga ifrån sig telefonen

och  umgås  istället.  Som  svar  på  hur  dessa  personer  reagerade  på  detta  så  svarade

respondenterna att deras vänner inte blev sura över det. Det var ungefär som att de själva

visste om att  de möjligtvis kontrollerade sidan för ofta och att  de kanske hade lite dåligt

samvete över att det gick ut över andra delar av deras socialisation.

När  informationsbortfallet  blev  negativt  så  kunde  den  ta  formen  av  information  som de

faktiskt  gick  miste  om eller  att  andra  användare  försökte  att  övertala  dem genom olika

påtryckningar att återuppta sitt konto. 

R5- Jaaa det är klart.. absolut.. det är klart att jag märker av att jag inte

fullt ut är delaktigt i all kommunikation och att jag inte är delaktig till

fullo   i  alla  evenemang  som förs.  Men det  är  lite  som också  har

minskat [...] Jag tror inte jag har missat något som jag skulle ha velat

delta i eller så. Större aktiviteter som dop och sådant brukar jag få

kolla på ändå.  Framförallt om det är något jag är intresserad av så

brukar jag få kolla på det.

Det hände inte så ofta enligt respondenterna att information gick förlorad och ofta påverkade

deras icke-användande de som använde sig av Facebook att ta ett steg i riktning mot att säga

upp sina konton.  Den lilla information som är Facebook specifik var av mindre betydelse för

respondenterna och blev inte till en tillräckligt stor faktor för att deras vågskål skall väga över

till ett användande av Facebook.

När  respondenterna  svarar  på  huruvida  de  har  lagt  märke  till  att  de  har  gått  miste  om

information som inte har blivit förmedlad till dem på grund av sitt icke-användande så handlar

det oftast om information som inte är av större vikt för icke-användaren. Det hände dock att

de gick miste om större händelser som till exempel i denna respondents fall:

C- Händer det att du har gått miste om information som har varit viktig

för att du inte har Facebook?
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R9- Ja det har hänt. Som till exempel det senaste kusinbarnet som föddes.

Då var det ingen som berättade det annat än på Facebook. Då fick jag

reda på det via min sambo, din kusin de har ju fått barn. Jaaahaaa men

då. Man kan ju känna att det kanske hade varit trevligt om de hade

tagit det på telefonen, men visst. 

De respondenter  som studerade på högskolan  säger  även att  ett  visst  informationsbortfall

inträffar.  De  har  dock  lyckats  att  arbetas  sig  runt  detta  problem  delvis  genom  att  alla

klasskamrater har Facebook och att den interaktion som sker studenter emellan även kommer

fram  till  dem  eftersom  deras  kamrater  vet  om  att  de  inte  använder  Facebook.  Men

respondenterna har även gjort klart för sina klasskamrater att de inte använder Facebook och

andra  kommunikationskanaler  har  då  etablerats  vid  exempelvis  grupparbeten.  Dessa  två

respondenter antyder att det onekligen finns information som de går miste om då de som har

Facebook lätt kan glömma bort att tänka på de som är icke-användare. Respondenterna är

medvetna om att det finns viss information som de går miste om men denna information är

inte av sådan art att de anser att den är viktigt. En respondent ger ett exempel på att det stod

på  Facebook  att  en  arbetskamrat  fyllde  år.  Alla  på  hennes  jobb  hade  gratulerat  denna

arbetskollega  på  Facebook.  På  jobbet  så  hade  kollegan  sedan  med  sig  en  tårta  och  då

upptäckte respondenten att hon missat att just denna kollega hade födelsedag och gratulerade

då henne på arbetet istället. Det som respondenten tyckte var intressant och mycket ytligt var

att många av de som hade gratulerat kollegan på Facebook tidigt på morgonen redan hade

glömt att denne fyllde år fram tills kollegan tog fram tårtan senare på eftermiddagen. 

För att summera det som respondenterna sagt så anser de att information alltså är något som

de kan gå miste om. De gör dock ett vinst/förlust övervägande som även beskrivits i den

tentativa modellen tidigare. Denna informationsförlust sker men är oftast inte av sådan art att

det är större och viktigare händelser som går förlorade. Det har skett att viktiga händelser har

missats för vissa av respondenterna men för det mesta så blir de kontaktade genom andra

kommunikationskanaler. Dessa kommunikationskanaler kan bestå av att deras vänner som har

Facebook sms:ar dem eller hör av sig till dem för att förmedla informationen. Respondenterna

anser inte att  de hamnar i  något informationsvakuum på grund av att  i  princip alla  deras

bekanta  har  kontakt  med  Facebook  och  mycket  av  konversationer  och  liknande  som

respondenterna överhör handlar om Facebook eller så blir de visade roliga klipp eller något

speciellt inlägg eller statusuppdatering. Detta har respondenterna lärt sig att leva med och de

har i sin tur inte svårt att säga till sina vänner om de anser att de ägnar sig för mycket åt
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Facebook  när  de  träffar  varandra  för  en  filmkväll  eller  över  en  fika.  Den påverkan som

beskrivits  tidigare  i  modellen  går  alltså  åt  båda  håll.  Den  aktiva  facebookanvändaren

påverkar icke-användaren likväl som icke-användaren påverkar den aktiva användaren i viss

grad.  Respondenterna  ser  nackdelar  mad  att  använda  Facebook  likväl  som  de  ser  vissa

nackdelar med att inte använda det. De anser således att Facebook har vissa positiva sidor

men att detta samtidigt kan bidra med negativa sidor. 

5.8 Bra verktyg som uppvisar ytlighet och meninglösa sidor

De flesta av respondenterna ser Facebook som ett positivt verktyg för att hålla kontakt med

vänner som de annars kanske inte har så stor möjlighet att träffa eller att kommunicera med på

andra sätt. Likaså underlättare Facebook att söka upp till exempel gamla klasskamrater. Som

nämnts tidigare så anser de dock många gånger att denna kommunikation ändå är ytligt och

inte är ett  tillräckligt stort  skäl för att  använda sig av Facebook. Likaså uppger de att  en

bidragande orsak till att de sade upp sina konton eller egentligen aldrig skaffat några var det

meningslösa i mycket av konversationerna. En respondent talar om en statusuppdatering som

gjordes om att en kompis satt på toaletten. Denna uppdatering fick sedan massor av ”likes”

vilket var obegripligt för denna respondent.

R2- Alltså folk skrev bara att: jag sitter på toaletten så fick de tre hundra

likes. Det är så meningslöst liksom, det finns ingen mening.

En annan respondent talar om att statusuppdateringar som, ”Jag städar” och liknande blir för

honom  helt  meningslösa  och  tråkiga.  Likaså  reflekterar  respondenterna  över  att  många

människor  säger  att  de har  så  mycket  att  göra  och väldigt  ont  om tid.  Men samtidigt  så

observerar respondenterna att dessa personer använder sig flitigt av Facebook trots att de har

så mycket att göra. Flera av respondenterna uppger därför att de efter att ha tagit bort sina

konton har omdistribuerat tiden och därmed fått mer tid över till andra saker som de tycker är

av intresse. 

Respondenterna talar även om ett tryck från andra människor att använda sig av Facebook.

Vid de tillfällen då de inte själva kanske har känt av dessa tryck så uppger de att de har
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observerat hur ungdomar och nära anhörigas barn nästintill måste använda sig av Facebook

och andra populära medier för att inte bli utstötta ur skolan och mobbade av kompisar. 

R6- I dagens läge känns det som att har du inte Facebook så blir du nästan utstött

ur skolan och mobbad av kompisar.

Alla respondenterna förefaller vara sociala människor som gillar att umgås med människor

och interagera med dem på olika sätt. Detta föredrar de att göra ansikte mot ansikte, jämfört

med  att  göra  det  på  Facebook  där  de  anser  att  det  blir  opersonligt,  falskt  och  ytligt.

Respondenterna uppger att det kändes som att de satt och gömde sig bakom en skärm och på

så sätt avskärmade sig från omvärlden när de satt och använde Facebook. 

R-2 Det kändes som att ja. Man gömmer sig bakom en skärm typ.

En annan respondent talade om samma sak fast i andra ordalag:

R-9 Samhället är nästan uppbyggt så att man lever via datorn. Det är så

tråkigt

Faktorer som används av de som är positivt inställda till Facebook gällande information och

de sociala kontakterna kan bestå av argument som att social sammanhållning ökar, personer

får bättre självförtroende, ökat socialt kapital  enkel kommunikation och minskad ensamhet.

Respondenterna ser inte dessa som positiva faktorer de ser snarare dess motsatspar och har

istället  gjort  att  de  sagt  upp  sina  konton  istället  för  att  få  en  positivare  inställning  till

Facebook.  Respondenterna  ser  det  kreativa  skapandet  som ett  meninglöst  uttryck  för  att

försöka att synliggöra sig själva. De anser att meningslösa statusuppdateringar görs för att på

något sätt visa sig i nyhetsflödet. Vänner i kontaktlistan visar sedan upp sig själva genom att

visa  sitt  gillande  genom  att  klicka  på  gilla-länken  och  har  på  så  sätt  således  även  de

synliggjort sig. Mot argumentet som förs att kommunikationen är enkel och samtidigt effektiv
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så anser majoriteten att telefonen är ett mycket effektivare kommunikationsmedel än vad det

digitala skrivandet är. Detta skrivande är mest tidskrävande och skapar lätt missförstånd på

grund av det många gånger otydliga sättet att uttrycka sig på. Respondenterna anser att de får

ut  mer  av  bara  några  minuters  telefonsamtal  än  vad  de  får  av  långa  konversationer  i

cyberrymden.  De  anser  dock  att  sms  kan  användas,  men  många  gånger  gör  de  det  i  en

begränsad  utsträckning.  Som  en  positiv  aspekt  på  ett  facebookanvändande  så  talar

respondenterna  som ovant nämnts om Facebook som ett effektivt sätt att komma i kontakt

med människor. Med denna kontakt menar de att många människor har Facebook och det blir

således lätt att samla ihop sina vänner. Kontakter med vänner som en person kanske inte har

talat med eller sett sedan grundskolan eller som skiljer personerna åt med ett stort geografiskt

avstånd underlättas samt detta går även att kombinera ihop med andra vänner som de har olika

mycket kontakt med. Respondenterna vänder dock även på detta argument och säger då att

om det var meningen att de skulle tala med dessa vänner från grundskolan så hade de gjort det

utan Facebooks hjälp. Likaså anser de att denna kontakt blir lika ytligt som mycket av de

andra interaktionerna som pågår mellan människor på Facebook. De ger exempel på hur de

har lagt till gamla vänner och de pratar kanske lite intensivt i början men att det sedan snabbt

mynnar ut i en ytligt bekantskap. Respondenterna argumenterar att om dessa två individer

verkligen varit intresserade av att ta upp en kontakt med varandra igen efter alla dessa år så

finns det så många redskap i dagsläget som skulle möjliggöra denna kontakt. 

Respondenterna har  alltså  en tendens att  se  raka motsatsen till  de attraherande faktorerna

gentemot de användare som är positivt inställda till Facebook. De negativa faktorerna är det

som  tar  överhand  och  gör  dem  till  icke-användare.  Mina  empiriska  data  när  det  gäller

respondenternas  fortsatta  användande  eller  avslutande  av  sina  konton  korrelerar  med  Al-

Debei,  M, Al-Lozi,  E,  & Papazafeiropoulou,  A (2012) studie.  Denna studie hävdar  på ett

liknande  vis  att  det  uppfattade  värdet  av  Facebook  är  direkt  bestämmande  huruvida

användaren kommer att fortsätta eller avsluta sitt konto. 

När det gäller Facebook som verktyg så ser således respondenterna vissa fördelar meda tt

använda sig av Facebook. Fördelarna kan bestå av att underlätta kontakt med vänner som de

inte sett på länge eller som genom ett geografiskt avstånd gjort det svårt att socialisera med

varandra.  Även  dessa  argument  vänder  de  även  på  och  argumenterar  för  att  även  denna

kontakt ofta blir ytlig och om det hade varit meningen att de skulle umgås så hade de hittat

andra  kommunikationskanaler  eller  sätt  att  umgås  på.  Det  smidiga  I  att  kunna  skicka

meddelande över geografiska avstånd vänds till ett argument att det är lättare och effektivare
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att  tala  med varandra  I  telefonen.  Även nu och fortsättningsvis  så  gör  de återigen  denna

vinst/förslustkalkyl över att använda eller att inte använda Facebook och finner att fördelarna

inte överväger de nackdelar som deras uppfattade värde av Facebook ger dem. 

5.9 Narcissism i relation till ytligheten

Narcissismen har diskuterats en del tidigare men för att förtydliga den och sätta den i relation

till ytligheten så är detta två faktorer som respondenterna anser är kopplade till varandra och

skapar en negativ bild av användandet och användarna själva som respondenterna inte vill

förknippas med. Istället för att se narcissism som något som individer gör på Facebook för att

öka självförtroenden eller som någon sorts självläkande process så ser respondenterna detta

som något som är en negativ företeelse. Likaså ser de mer till den ytliga faktorn än till att

Facebook skulle vara ett verktyg för att öka sammanhållning och den sociala gemenskapen.

De respondenter jag intervjuat talar om att människor gör meningslösa statusuppdateringar på

Facebook, kanske för att synas och för att visa upp sig själva. Respondenterna uppger att

användandet av Facebook kunde kännas ytligt och icke-kreativt. Detta påvisar respondenterna

genom att berätta om statusuppdateringar som görs utan något huvudsakligt syfte utan att

möjligtvis ha som syfte att synliggöra sig själv. En av respondenterna resonerar som ovan

nämnt om meningen med att skriva att han eller hon städar. Det går att argumentera för att just

dessa  uppdateringar  är  tecken  på  just  denna  narcissistiska  sida  som  karakteriseras  av

facebookanvändare.  Dessa icke-användare som har  valt  att  inte  använda sig av Facebook

skulle  därför  kunna  vara  mindre  narcissistiska  som de  påstår  sig  vara.  Men det  går  inte

automatiskt sätta detta i motsatsrelation utan att göra en undersökning där man jämför icke-

användares  och användares grad av narcissism när det gäller andra variabler. Icke-användarna

kan få utlopp för narcissistiska tendenser utanför Facebook. 

Den slutsats jag anser mig kunna dra angående de narcissistiska tendenserna med användare

av Facebook gentemot de respondenter jag har intervjuat är att de inte verkar  uppvisa samma

grad av behov att visa upp sin narcissistiska sida på Facebook. Ryan, T, & Xenos, S (2011)

studie visar på en korrelation mellan narcissism och facebookanvändande, dock skiljer deras

studie sig åt från min då det gäller ensamheten av icke-användare. De icke-användare som jag

intervjuat visade i rak motsats till Ryan, T, & Xenos, S (2011) studie att de hade ett rikt socialt

liv och var mycket utåtriktade individer. Detta ser jag som ytterligare en förklaring till varför

de ser så negativt på de ytliga aspekterna av att använda Facebook. Ett rikt socialt liv och
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viljan att  socialisera med människor på en mer grundlig nivå gör  Facebook till  ett  dåligt

socialt  verktyg för dessa människor.  Det blir  för dem en opersonlig kontakt inte en intim

kommunikation. 

5.10 Reaktioner på icke-användande

När respondenterna får frågan hur människor runtomkring dem reagerar när de säger att de

inte  har  Facebook  så  upplever  de  inte  att  de  blir  negativt  bemötta  av  många  människor.

Däremot när de får elaborera sina resonemang så dyker det upp att vissa människor uppvisar

vissa negativa ställningstaganden. En respondent säger till exempel att hennes chef inte på

något sätt kan förstå hur det kommer sig att hon inte använder sig av Facebook. Det går till

och med så långt att hon uppfattar det som att han är mycket frustrerad över detta, inte på

henne personligen dock men av beteendet i sig. Vidare uppger hon att detta triggar henne i

motsatt  riktning,  att  verkligen inte använda sig av Facebook. Hon säger även att  folk har

uttryckt åsikter som att: Hur överlever du? Hur klarar du dig? En liknande upplevelse har en

respondent då hon säger att människor reagerar på ett sådant sätt att dom tycker att det är

konstigt att hon inte har Facebook speciellt eftersom hon är ung. Hon säger att många av dom

tycker att det är ett väldigt konstigt beteende och att de även försöker att övertala henne med

olika metoder att skaffa ett konto igen. Anledningar till det uppger de många gånger vara att

det är så svårt att hålla kontakten med respondenten nu för tiden. Detta tycker respondenten är

lite konstigt då de faktiskt har hennes nummer och likväl kan skicka ett sms som att skicka ett

meddelande över Facebook. De uppger då att det uppfattas som att hon inte är lika tillgänglig

längre. En respondent berättar om att det kan gå så långt att människor startar upp datorn bara

för att visa på fördelarna med att använda sig av Facebook.

C- Händer det  någonsin att  de försöker visa sin ståndpunkt om varför

Facebook är så bra och försöker övertala dig att skaffa det i princip.

R-9 Jaa. Jag har träffat på några människor och några bekanta som tycker

att det är klart att man ska ha Facebook som berättar hur bra det är.

Ibland har det till och med hänt att de har startat datorn för att visa hur

bra det är. 
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Respondenten uppger precis som många av de andra respondenterna att de även  får många

positiva  reaktioner när de talar om att de inte använder Facebook. Dessa reaktioner kan bestå

i att de som respondenterna talar med uppger att de också borde ta bort sina konton samt att

de också har tänkt att göra detta men att det inte har blivit av ännu. Respondenterna talar

dock om att  det  ibland faktiskt  kan kännas jobbigt  med påtryckningar  gällande att  skaffa

Facebook. En utav respondenten uppger att det var värre för ett par år sedan och att det har

lättat lite nu. För ett par år sedan uppger hon att det kändes som att det fanns ett så stort behov

av att ha Facebook för att inte bli utanför i samhället. 

R3- Ja jo, det är ju när man får frågan och de tycker man är konstig. Men inte nu, men

kanske för ett par år sedan.  Då kände jag såhär att jaaa. Jag får väl gå med då för

uppenbarligen klarar man sig ju inte utan det.

Denna uppfattning uppger respondenten har minskat en del men det händer fortfarande att det

dyker upp mejl i inkorgen från Facebook där det står att att vissa vänner har sökt efter henne.

Det kan då ibland kännas lite jobbigt men respondenten uppger att hade det varit meningen

och om denna bekant verkligen hade velat komma i kontakt så hade den gjort det genom

andra kommunikationskanaler. Respondenten kommer således tillbaka till den ytliga aspekten

av kommunikationen som många av de andra respondenterna också belyser i sina intervjuer.

Som  beskrivits  ovan  så  kan  de  olika  reaktionerna  från  andra  människor  angående

respondenternas icke-användande variera. Det händer att de får positiva reaktioner och ibland

negativa. Det händer att personer försöker med olika medel att övertala icke-användarna om

fördelarna med Facebook och andra personer kan stötta icke-användarens beslut och påtala en

önskan om att göra detsamma. 

5.11 Alternativa kommunikationskanaler

Även om respondenterna stötte på olika uppfattningar från människor när det gällde deras

icke-användande så var de respondenter som jag har intervjuat uteslutande mycket sociala

individer och jag får uppfattningen att facebookanvändandet gick emot den första nivån i min

tentativa modell ovan, när det gäller deras livsstil. Deras livsstil gick emot ett användande av

ett socialt media som Facebook. Denna faktor blir således en faktor som kom att påverka

andra delar  av deras liv  vilka de såg som fundamentalt  viktiga för sin egen identitet  och

livsstil. De hade alltså ett val, antingen ändra hur de såg på sin livsstil och sätt att leva för att

på så sätt kunna fortsätta använda Facebook eller bestämma sig för att dessa förändringar inte

var värt att uppoffra den uppfattning som de hade om sig själva och därför istället säga upp
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kontot, eller för den delen aldrig skaffa något konto. Det ska således mycket till för att denna

vågskål med fördelar ska väga över till att uppvisa så pass stora fördelar att de är beredda på

att ändra hela sin livsstil och sin egen personliga karaktär. De som sagt upp kontot uppger

flera  faktorer  som  bidrog  till  att  de  sade  upp  sina  konton  och  dessa  skapar  en

multidimensionell  påverkan. Men trots  detta anser respondenterna oavsett  om de sagt upp

kontot  eller  aldrig  skaffat  något,  att  det  finns  effektivare  kanaler  att  använda  sig  av  vid

kommunikationen. De använder sig i huvudsak av telefonen för att skaffa sig en personlig

kontakt med sina vänner. Ibland använder de sig istället av sms om något kort och snabbt ska

sägas som inte heller behöver få ett omedelbart svar. Det skulle kunna hävdas att sms bara är

ett  substitut  för  de  snabba  meddelanden  som  Facebooks  chat  och  meddelandefunktion

tillhandahåller.  Respondenterna  kommer  dock  tillbaka  till  argumentet  att  sms  inte  är

beroendeframkallande på samma sätt som Facebook samt att sms används  på ett sådant vis

som Facebook i så fall enligt dem borde användas, som ett effektivt verktyg när det finns tid.

Om respondenterna inte använde sig av sms så ringde de istället upp personen i fråga. Detta

ansåg många av dem ändå var ett  överlägset sätt  att  kommunicera.   De fick mycket  mer

information kommunicerat på en kortare tid med en mindre risk för missförstånd då den andra

personen hör vilket tonfall som de säger olika ordformuleringar på och således inte utsätts för

det tvetydiga budskap som det skrivna språket i vissa falla kan bidra med. Även här går det

självklart  att  kritisera  telefonsamtalet  som ett  effektivare  sätt  att  kommunicera  på  än vad

Facebook är. Ett samtal kan ta längre tid än vad en snabbt meddelande på Facebook gör. Till

detta svarar respondenterna att ett samtal behöver inte ta mer än några minuter och många

gånger  har  de  fått  mycket  mer  sagt  under  de  korta  minuterna  än  många  och  långa

textmeddelanden som skickas fram och tillbaka över Facebook. 

Det går alltså att säga att de fördelar som respondenterna ser med ett användande av ett socialt

media som Facebook går emot deras livsstil och karaktär. För att de ska ändra på något ska

den positiva vågskålen väga tungt. Denna vågskål väger dock inte så tungt eftersom icke-

användaren använder sig av andra kommunikationskanaler och gör således inte Facebook till

ett livsnödvändigt verktyg.

5.12 Summering av resultat och analys

För att återkoppla till mitt syfte att undersöka vilka effekter ett icke-användande av Facebook

har  på  individen  och  de  sociala  aspekterna  i  denna  människas  liv  så  går  det  att  förstå

respondenternas uppfattningar som ett övervägande av för och nackdelar med att använda sig

av Facebook. Detta var ett övervägande som hela tiden gjordes. Jag valde att kalla detta för en
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vinst/förlustkalkyl. En av de största frånstötande faktorerna som ingick i denna övervägning

som gick att identifiera i det empiriska materialet var tidsaspekten. Respondenterna ansåg att

det gick åt alldeles för mycket tid att använda sig av Facebook, oavsett om de hade haft ett

konto eller om de var personer som aldrig hade skaffat något. De uppgav alla tiden som en av

de viktigaste skälen till ett icke-användande. De som sade upp sina konton sade att det kändes

som att de slösade bot mycket av sin tid på att interagera på Facebook och efter att avslutat

sina konton så kände de en lättnad och att stressen minskade, samtidigt som de uppger att de

fick avsevärt mer tid över till annat. Även de som inte hade haft något konto uppgav tiden,

eftersom de såg på andra som använde sig av Facebook och tyckte sig se att det tog upp

mycket  tid  av  deras  vardag.  De  ansåg  att  Facebook  blev  så  viktigt  att  andra  människor

kontrollerade sin status och nyhetsfeed i tid och otid. Därför ansåg de att de inte ville lägga

den tiden som ett engagemang i Facebook skulle innebära. Kontrollerandet av uppdateringar i

tid  och  otid  leder  direkt  in  på  ytterligare  negativa  faktorer  som  stress,  besatthet  och

överbelastning. 

Respondenterna talar vidare om att de kan se en besatthet av att interagera på en facebooksida

och i synnerhet de som har haft ett konto och sagt upp det vittnar om hur jobbigt det var att

säga upp kontot då de märkte hur pass besatta de egentligen var. Detta var trots att de gjort ett

val att säga upp sitt konto. En abstinens infann sig som var svår att stå ut med till en början

men  som  när  de  tagit  sig  igenom  gav  upphov  till  en  lättnad  och  en  frihetskänsla.

Respondenterna följer alltså det mönster som jag har beskrivit i min tentativa modell. De gör

olika övervägande mellan negativa och positiva faktorer och gör en vinst/förlust kalkyl för att

sedan se om de anser  att  ett  facebookanvändande är  värt  det  som de får  uppoffra.  Mina

respondenter är ju icke-användare och har bestämt sig för att det inte är det. De följde alltså

modellen till ett beslut om att säga upp sitt konto eller att ett behov inte finns att skaffa ett

konto.  En  tid  av  abstinens  följer  sedan  samt  en  osäkerhet  över  sitt  val  om de  har  varit

användare tidigare och sagt upp sitt konto. Har de inte haft något konto tidigare slipper de

denna abstinensfas och går opåverkad genom den. De båda kommer sedan vidare till det som

de talar om när det gäller en effektivisering av sin tid, minskad stress och lättnadskänslor.

Dessa känslor och effektivisering av tiden har självklart den person som aldrig har haft ett

konto tidigare någon referens till  och har  självfallet  svårt  att  identifiera  hur pass tiden är

effektivare med eller utan ett konto. Oavsett detta så anser de själva att de skulle ha mindre tid

om de hade ett konto och de anser även att de skulle vara mer stressade.
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I vinst och förlustkalkylen vägde de inte bara in tidsaspekten utan även integriteten. De kände

inte att de ville dela med sig av sin personliga identitet till människor som de knappt känner.

Ytlighet  var således ytterligare en faktor  som de ansåg att  Facebook var  förknippat med.

Integriteten blev viktig oavsett om det hade att göra med ytliga kontakter eller om det gällde

deras integritet i förhållande till företag. De såg till viss mån negativt på andra användare av

Facebook  vilka  de  ansåg  använde  det  som  ett  sätt  att  snoka  eller  hålla  reda  på  sina

medmänniskor. 

Det var dock inte så att respondenterna skyddade sin integritet för alla. Respondenterna var

öppna när det gällde sina nära sociala kontakter. De var mycket sociala människor och hade

inga problem att dela med sig av information till de människor som socialt stod dem nära. Det

som skulle ses som märklig är varför de i så fall inte bara har de allra närmaste vännerna på

sin  kontaktlista  på  Facebook  då  skull  detta  problem  med  ytlighet  vara  löst  kan  tyckas.

Respondenterna  identifierar  då  minst  två  olika  problem.  Ett  av dem var  risken för  att  få

problem  socialt  av  att  de  vägrar  att  till  exempel  lägga  till  vissa  arbetskamrater  på  sin

arbetsplats och dylika miljöer. Men även att deras personlighet kunde komma i konflikt med

vissa förväntade roller. Ett exempel på det är när festbilder lades upp och de blev taggade i

galna  bilder  vilket  kunde  säga  emot  deras  yrkesroll  som till  exempel  sjuksköterska  eller

lärare. Det andra var att den sociala kontakten som de hade med sina närmaste vänner skulle

förminskas  till  att  bli  en ytlig kontakt  utan möjlighet att  visa känslor och nära kontakter.

Således  så  är  mina  respondenter  i  ett  behov av  en  nära  social  kontakt  med människorna

runtomkring sig. 

Detta leder till det som jag har påtalat tidigare om att det motsäger den studie som Ryan, T, &

Xenos, S (2011) har gjort där de hävdar att det finns en tendens till att icke-användare är mer

socialt ensamma. Rädslan för att vara mer socialt ensamma skulle kunna driva dem till denna

socialtitet men det är inget som har kommit fram i denna studie. Det som dock har kommit

fram är att även om de är icke-användare så är de inte socialt ensamma utan har allt som oftast

ett rikt socialt liv. Mina respondenter talar även om att de inte har något behov av att visa upp

sig på Facebook.  Studien som Ryan,  T,  & Xenos,  S (2011) har  gjort  talar  om att  aktiva

användare av Facebook tenderar att uppvisa större narcissistiska drag än vad icke-användare

gör. På denna punkte tenderar min forskning att gå i linje med deras. Mina respondenter vill

inte visa upp sig på ett narcissistiskt vis. Detta skulle kunna ha att göra med att de ansåg att

deras integritet är så pass viktig för dem att den skulle ta skada genom detta uppvisande. De

uppger  själva  att  de  inte  har  något  intresse  av  ett  sådant  uppvisande  på  Facebook.  Det
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empiriska materialet  visar  dock inte  utifall  de har  samma mängd narcissim som en aktiv

Facebookanvändare men att de istället väljer att få utlopp för det genom andra medel och I

andra kontexter. Narcissism är ytterligare en botstötande faktor som enligt modellen bidrar till

att respondenterna blir till icke-användare. 

Trots  att  respondenterna var  icke-användare av  Facebook så var  alla  flitiga användare av

dagens informationsteknik. De avände sig alla aktivt av andra kommunikationskanaler för att

upprätthålla kontakten med människor samt för att hålla sig uppdaterade med vad som händer

I  världen.  Även  om  de  inte  använde  sig  av  Facebook  så  hamnade  de  inte  i  något

informationsvakuum när  det  gäller  sådan  information  som förmedlas  på  Facebook.  Detta

berodde på att alla deras bekanta I princip använde sig av Facebook. I de flesta fall hade även

deras  sambo  Facebook.  De  blev  på  så  sätt  utsatta  för  ett  sekundärt  eller  ett  passivt

användandet genom att deras vänner många gånger informerade dem om speciella händelser

eller om något verkligt speciellt hade hänt. Det var bara enstaka fall där de verkligen hade gått

miste om information och dessa få fall var inte i icke-användarnas ögon ett tillräckligt bra

motiv  till  att  använda  sig  av  Facebook.  I  de  fall  då  respondenterna  fick  problem  med

informationsbortfall så arbetade de allt som oftast ut en teknik för att komma runt detta. Dessa

tekniker hade oftast att göra med att de informerade sina berörda och då uprättades andra

kommunikationskanaler som till exempel sms, mail eller vanliga telefonsamtal. 

När det gällde andra människors reaktioner till  respondenternas icke-användande så kunde

dessa variera. Ibland möttes de av positivia reaktioner där människorna som de talade med

påtalade att även de ville säga upp sina konton men att de inte hade gjort det ännu av olika

anledningar. Men de kunde även bli mötta av negativa reaktioner. Då ofta i form av att de

försökte  övertala  respondenterna  om fördelarna  med att  använda sig av  Facebook.  Dessa

kunde ibland vara uttalade och seriösa försök till övertalning där till exempel en person kunde

gå till sådana ytterligheter att den startar en dator för att konkret visa hur Facebook ser ut och

vilka fördelar de kan bidra med. Detta kunde respondenterna ibland känna som lite jobbigt

men de säger även att det var jobbigare förr samt att de  har lärt sig att leva med det. 
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6. Diskussion

Det bör understrykas att det lätt går att få uppfattningen att det viktiga är kategoriseringen

användare och icke-användare. Detta kan visserligen vara sant. Men det som inte får glömmas

är de olika aspekter gällande de attraherande och de bortstötande faktorerna. För att en individ

skall  bli  en ”frivillig  användare eller  frivillig  icke-användare så behöver  de negativa eller

positiva faktorerna på något sätt väga över åt det positiva eller åt det negativa håller. Eftersom

dessa  olika  faktorer  tillsammans  skapar  olika  subjektiva  upplevelser  hos  olika  människor

beroende på individuella livsförutsättningar så består en individs uppfattning om ett socialt

media av en nyanserad bild.  Denna uppfattning sträcker  sig från en total  hängivelse med

positiv fanatism i spetsen till ett totalt avståndstagandet med en extrem motvilja. Deltagande

eller  ett  icke-användande  av  till  exempel  Facebook  består  således  inte  endast  av  dessa

ytterligheter. Någonstans mellan dessa ytterligheter tar individen ett ställningstagande om vad

hen anser om Facebook. Gränsen för detta ställningstagande blir högst subjektiv och kommer

därför variera från individ till individ och kan vara kantat av högst ambivalenta känslor. En

del individer kommer därför att godta mer negativa faktorer utan att avbryta sitt deltagande än

andra.  Min  studie  överrensstämmer  således  med  Al-Debei,  M,  Al-Lozi,  E,  &

Papazafeiropoulou, A (2013) studie när det gäller deras hypotes om det subjektivt uppfattade

värdets betydelse för ett fortsatt användande av Facebook. 

Gemensamt för nästan alla dessa individer var att de ansåg att Facebook tog upp alldeles för

mycket av deras tid. Respondenterna kunde dock se vissa fördelar med Facebook, delvis som

ett verktyg för att hålla kontakten med sociala relationer som geografiskt befann sig långt bort

eller som de inte hade träffat på länge. De ansåg  därför att det var ett bra verktyg för att

tillhandahålla många men ytliga kontakter.  Min studie bekräftar därför delar av  Yang CC,

Bradford Brown, BB (2012) studie om att Facebook kan vara bra för att underhålla kontakter

och speciellt när dessa kontakter skiljer sig åt med geografiska avstånd. Mina respondeter

hävdar  dock  i  nästa  led  att  denna  kontakt  oftast  blir  ytligt  och  i  det  långa  loppet  blir

meningslös och om det hade varit meningen att de skulle umgås på något sätt så hade de hittat

andra  kommunikationsmedel  att  göra  detta  genom.  Därför  föredrog   de  flesta  utav  de

intervjuade respondenterna en närmare kontakt med människor och de vill  interagera med

andra människor på en mer materiell och verklig nivå. Den abstrakta nivå som uppnås genom

att skriva till varandra är inte en adekvat kommunikationsnivå för respondenterna. De hävdar

vidare att de inte har nåt behov av att visa upp sig själva eller sina liv på det narcissistiska vis

som det är brukligt att människor gör på Facebook. I samband med detta anser respondenterna
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att kontakten blir ytlig och att det narcissistiska beteendet möjligen görs för att stärka sig

själva eller för att positionera sig själv på ett sådant sätt att de stärker sin egen ställning. Icke-

användarna verkar enligt det empiriska materialet föredra den nära och starka kontakten som

familj,  släkt  och  nära  vänner  kan bidra  med.  Dessa  band och detta  sociala  kapital  stärks

genom en mer relationell och fysisk kontakt än vad som går att uppbringa på ett socialt media.

Min studie bekräftar således delar av det som  Buffardi, L, & Campbell, W (2008) skriver om

I sin studie  om narcissism och dess  olika  egenskaper  hos  användare  och icke-användare.

Buffardi, L, & Campbell, W (2008) skriver att narcissister inte fokuserar på djupa, varma och

nära relationer med människor.  De föredrar att använda relationer till att öka sin position,

status och för att verka populära. De är dock mycket skickliga på att påbörja olika relationer

och sedan använda dem på tidigare givna vis. En person som inte är narcissistisk tenderar

således att föredra det motsatta. De vill ha nära och intima relationer och skapar emotionella

starka band med ett mindre antal människor. Detta överrensstämmer med det som jag har

funnit i min studie med ett undantag. Detta undantag ligger i att Buffardi, L, & Campbell, W

(2008) talar om att narcissister har lätt för att skapa nya sociala band. De nämner inte utifall

de  som  är  mindre  narcissistiksa  har  svårare  för  att  skapa  dessa  sociala  band.  Jag  får

uppfattningen av mina respondenter att de alla är mycket sociala och utåtriktade människor

och har således lätt för att skapa nya sociala band. Huruvida de vill göra det och i hur stor

utsträckning de gör detta kan jag inte svara på med hjälp av mitt empiriska material-

Det  som  dock  inte  går  att  vara  säker  på  är  i  hur  stor  usträckning  narcissim  har  med

deltagandet eller avståndstagandet från Facebook att göra. I min studie kan jag bara uttala mig

om  narcissismen  i  en  rad  av  andra  bortstötande  faktorer.  Det  tycks   dock  som  att

respondenterna inte har något behov av att visa upp sina nercissistiska sidor på Facebook.

Möjligheten  finns  dock  (som  jag  nämnt  tidigare  i  studien)  att  de  får  utlopp  för  sina

narcissistiska tendenser utanför det sociala mediet. Min studie visar dock inte ifall det är så att

mina respondenter har en mindre tendens till narcissism eller om de helt enkelt är mindre

positivt inställda till självutlämnande gentemot de som är aktiva användare av Facebook. 

Anledningarna till varför respondenterna tar avstånd till Facebook är i huvudsak detsamma.

Det är i huvudsak tidsaspekten som är den ihop med den personliga integriteten samt det

ytliga i vad de kallar meningslösa kommunikation som får dem att i huvudsak säga upp sina

konton. Dessa backas sedan upp av andra faktorer som de även tycker är negativa aspekter

med att använda Facebook. De upplever inte att de i huvudsak går miste om någon viktig
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information av att de är icke-användare av Facebook. Frågan blir självklart svårt för dessa

respondenter att själva reflektera över eftersom det säkert är tillfällen då denna information

går dem förbi utan att den uppmärksammas. De tillfällen då de faktiskt märker att de har gått

miste om information blir förmodligen endast vid de tillfällen när aktiva facebookanvändare

upplyser dem om att de har missat någon specifik information. Risken för detta är möjligtvis

inte så stor även om många användare av Facebook kände sig manade att upplysa sina icke-

användande vänner om diverse information.

Icke-användarna  blir  utsatta  för  facebookrelaterad  information  från  alla  sina  vänner  och

bekanta även om de försöker att ta avstånd från sidan genom att avsluta sitt konto. Detta leder

till att icke-användarna blir till en sorts “sekundäranvändare” av Facebook, som blir matad

med konversationer fakta och nyhetsuppdateringar oavsett om de är intresserade av det eller

ej. Detta kan vara en förklaring till varför dessa respondenter inte känner sig utanför eller inte

känner sig icke-delaktiga i samhällets sociala aspekter. Den sekundära påverkan är så pass

stor  att  de  egentligen  aldrig  blir  fria  från  Facebook.  I  de  flesta  fall  så  hade  detta

sekundäranvändande blivit en del av icke-användarnas socialisation med sin omgivning. Med

undantag  av  någon  enstaka  respondent  som  hade  tänkt  på  att  hen  inte  kommer  i  från

användandet av Facebook så reflekterade de flesta respondenterna inte över det faktum att de

ras vänner visar dem information, bilder och dylikt från Facebook och på så vis ändå gör dem

till sekundäranvändare. De var väl medvetna om att de blev exponerade men hade oftast ingen

negativ  åsikt  om just  detta.  De  har  enligt  min  åsikt  skapat  sig  ett  slags  skal  mot  yttre

påverkningar  från  andra  individer.  Detta  skyddande  skal  eller  om man  vill  kalla  det  en

skyddsmekanism, yttrar sig i form av anpassning där icke-användaren anpassar sig till  sin

omgivning och lär sig leva i  den med Facebook nära inpå sig men utan att  delta aktivt  i

fenomenet. Det kan även yttra sig i en större motsträvighet och kan reta respondenterna att

göra raka motsatsen mot vad de som försöker att övertala dem vill. Tyvärr har jag inte hittat

någon  tidigare  forskning  om  icke-användandet  av  Facebook  i  relation  till  ett

sekundäranvändande och intagande av passiv Facebookrelaterad information. 

Respondenternas  dubbelsidiga  påverkan  i  och  med  sekundäranvändandets  natur  gör

antagligen att respondenterna inte känner av ett stort socialt tryck att de ska anpassa sig till

gällande samhällsnorm. Den attityd och uppfattning som de sänder ut och påverkar de som är

aktivt  deltagande bidrar  förmodligen till  att  minska den negativa påverkan som de aktiva

facebookanvändarna i sin tur sänder ut för att påverka icke-användarna. Detta ihop med att
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skapa sig rutiner och handlingsmönster blir till  ett skydd som avskärmar dem mot vad de

uppfattar som negativa påtryckningar. Detta kan också förklara varför vissa av respondenterna

talar om att trycket kändes av mer förr men att det har minskat med åren. Allt fler användare

kan möjligen efter att tid har förflutit ha insett att  ett facebookanvändande även kan vara

kopplat till vissa negativa effekter samt att det kan ta ett litet tag för en icke-användare att få

alla sina skyddsmekanismer mot yttre påverkan på plats.

7. Kritiska reflektioner av studien

Målet med min studie var att försöka belysa icke-användandets funktioner och vilka effekter

dessa kunde ha på individens sociala liv, relationer och sociala kapital. Detta har jag försökt

att belysa genom att lägga vikt vid hur icke-användarens egenskaper och karaktär ihop med

subjektiva förutsättningar och strukturella påverkningar har lett till olika uppfattningar och ett

ställningstagande som i sin tur har lett till att de blivit en icke-användare av ett socialt media

som Facebook. 

7.1 Metoddiskussion

Denna  studie  har  en  del  uppenbara  brister  men  jag  anser  ändå  att  den  har  en  hög

generaliserbarhet och validitet. När det gäller den inre validiteten har jag försökt att redogöra i

detalj för hur  urval och metod samt mitt resonerande har gått till när jag kommit fram till mitt

resultat. Den yttre validiteten kan bara läsaren ta ställning till men jag tror att min studie har

lyckats att förmedla mina forskningsresultat på ett övertygande sätt så att läsaren även den

anser att  studien har validitet. Reliabiliteten har delvis med mig som forskare att göra och

min erfarenhet och kunskap som basis. Även om denna kunskap är aningen begränsad och

erfarenheter kring forskningsarbete är knappa så anser jag att en ganska hög reliabilitet kan

anses ha uppnåtts i denna studie. Jag kom på mig självunder intervjuerna med att ibland ställa

ledande frågor istället för att hålla frågorna öppna och låta respondenten själv måla ut svaret.

Likaså märkte jag att jag blev bättre och bättre på att intervjua desto fler intervjuer jag gjorde.

Det hände även när jag transkriberade mitt material efter intervjuerna att jag kom på frågor

som jag borde ha ställt som följdfrågor. Jag är ändå av den fasta övertygelsen att skulle en

annan forskare göra om min studie så tror jag att denna person skulle komma fram till samma

eller liknande resultat. Redan i ett tidigt skede efter att ha intervjuat ett antal respondenter så

gick det att se en viss mättnad i  den information som jag fick från intervjuerna. De sista
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intervjuerna  hade  ,mycket  sällan  nya  åsikter  eller  ny  data  att  tillföra  till  det  empiriska

materialet. Detta kan bero på en mättnad i materialet men en viss risk finns givetvis att det

även har att göra med bristande kunskap och oerfarenhet hos mig som intervjuare.

En  av  de  första  bristerna  i  studien  som  jag  kan  identifiera  blir  således  att  inga  aktiva

facebookanvändare  intervjuats  och det  blir  således  svårt  att  göra komparativa  jämförelser

mellan  olika  grader  av  beteenden  mellan  icke-användare  och  de  som  är  användare  av

Facebook. Ett exempel på detta skulle kunna vara graden av narcissism eller graden av hur

nära och intima relationer dessa användare har utanför Facebook. Graden av narcissism kan

vara lika stor för en icke-användare men att den inte tar sig samma uttryck på Facebook. Det

som möjligen går att  säga är huruvida en icke-användare anser sig vara tvungen eller  till

vilken grad den känner att den vill uppvisa ett narcissistiskt beteende på Facebook eller inte.

Fokus låg dock visserligen inte på att göra en komparativ jämförelse mellan användare utan i

att  försöka belysa icke-användandets mekanismer,  men mer forskning behövs därför inom

detta område. 

Jag visar även att jag vill studera det frivilliga icke-användandet. Detta i sig består av ett

definitionsmässigt problem. Vad är till exempel ett frivilligt icke-användande? Jag ser det som

ett val som dessa personer medvetet har gjort efter att ha övervägt för och nackdelar med

varandra. Men det kan självklart också vara strukturella problem där normer och strukturer är

det som i grund och botten får en individ att tro att den gör ett medvetet, eget och rationellt

val, att välja att vara en icke-användare. Olika strukturella påverkningar kan därmed vara en

av  anledningarna  till  att  en  person  väljer  att  bli  icke-användare  av  Facebook.  Detta  går

självklart åt båda håll och kan även bestå i påverkningar för ett aktivt deltagande.

Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer har förmodligen varit ett bra metodval gentemot att

enbart  använda sig av kvantitativa metoder  som tidigare forskning nästan uteslutande har

förlitat sig på. Den kvalitativa ansatsen har skapat ett djup i intervjuerna som jag svårligen

tror att  jag hade uppnått  med hjälpt av till  exempel en enkätundersökning. De kvalitativa

metoderna  är  dock  mycket  tidskrävande  och  jag  önskar  att  jag  hade  hunnit  med  flera

intervjuer för att få en ännu djupare insikt om icke-användandets mekanismer. Likaså hade jag

lite  svårigheter  att  hitta  respondenter  som  frivilligt  har  blivit  icke-användare  och  som

samtidigt var villiga att ställa upp på intervjuer. Vissa frågor skulle kunna brytas ut ur den

kvalitativa ramen för att istället hanteras kvantitativt och sedan kombineras med de kvalitativa

intervjuerna för att göra forskningsmetoden effektivare. Det fanns dock inte tid att göra detta

inom ramen av en c-uppsats. Icke-användandets aspekter skulle därför dra fördel av att ett
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större antal intervjuer görs (även om det gick att se en viss mättnad i de empiriska resultat

som gick att få från varje respondent) ihop med en kvantitativ insats för att göra forskningen

mer  effektiv.  Jag  kan  även  önska  att  könsfördelningen  mellan  respondenterna  hade  varit

annorlunda,  men  detta  skulle  kunna  visa  på  att  det  är  en  snedfördelning  bland  icke-

användarna.  Det  vill  säga  det  kanske  är  fler  män  än  kvinnor  som väljer  att  vara  icke-

användare. Jag anser mig därför inte heller kunna uttala mig i någon större utsträckning om

icke-användande har några genusrelaterade implikationer då min population bara var aningen

snedfördelad samt bara bestod av tio intervjuer.  Materialet  kan dock tyda en aning på att

genus inte har någon större betydelse i frågan om en person väljer att vara icke-användare

eller inte. Men även inom detta ämne behövs mer genusfokuserad forskning i förhållande till

Facebook för att kunna visa på någon korrelation. 

Mina  respondenters  ålder  låg  mellan  24-53  års  ålder.  Detta  begränsar  självklart

undersökningens bredd något. Ett exempel på detta är hur icke-användare skulle reagera och

känna vid högre åldrar. Det skulle gå att spekulera att respondenter i dessa åldrar kan känna

sig  mer  socialt  ensamma  på  grund  av  en  mindre  integrering  av  de  moderna

informationsteknikerna.  Men det  kan också vara  så  att  de inte  har  något  behov av dessa

tekniker då deras sociala liv redan är fullt av nära relationer. Bredden på min studie täcker

heller inte in huruvida det är åldern på mina respondenter som har betydelse för att de i stor

utsträckning använder sig av de olika moderna teknikerna som finns för att  tillhandahålla

information genom andra  it relaterade kommunikationskanaler eller ej. Likaså kan vikten av

ett  sekundäranvändande  minska  med  åldern  om  vänskapskretsen  som  använder  sig  av

Facebook även den minskar med åldern. Därför kan det vara så att högre åldrar inte blir lika

intressant  för  vilken  social  påverkan ett  icke-användande har  på individen då  det  kanske

minskar vid högre ålder. Det skulle då bli tvunget att sätta mina argument i förhållande till en

viss ålder och vissa levnadsmönster. Mer forskning behövs således även inom dessa område. 

Det  står  rimligt  att  resonera  att  respondenternas  självständiga natur  har  betydelse  när  det

gäller att på egen hand söka upp och tillgodogöra sig den information och de nyheter som de i

annat fall skulle gå miste om. Däremot leder icke-användarnas tendens till att samtidigt vara

en sekundäranvändare till påverkan och normtryck i olika stor grad.  Det behövs därför mer

forskning även  om icke-användandets  själva  mekanismer.  Varför  blir  människor  till  icke-
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användare och hur går deras val till. Hur påverkar det deras liv och hur hanterar de situationer

som kan uppstå. Min studie svarar till viss del på detta men det finns lite forskning kring

själva icke-användandets sociala  aspekter  och vad det  är  som gör  att  en person medvetet

väljer att gå emot samhällets normer och och ställa sig utanför detta användande. Jämförelser

eller bekräftelser av min studier blir därför svår. Vissa aspekter av min kvalitativa studie har

bekräftat tidigare kvantitativt utförda studier.

För att min studie ska få en större betydelse så vore det också intressant i vilken utsträckning

åldern har betydelse för icke-användandet, sekundäranvändandet och de andra aspekterna av

icke-användandet som jag har tagit upp. 
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9. Bilagor

Bilaga 1

Intervjufrågor

Huvudämnen: Interaktionen med människor, socialt kapital, användande, påverkan

 Vad är din ålder?

 Vad har du för yrke?

 Utbildningsnivå?

 Kan du förklara hur det kommer kommer sig att du inte använder dig av Facebook?

 Använder människorna i din bekantskapskrets sig av Facebook?

 Hur skulle du säga att du ställer dig till andra sociala nätverksliknande sidor som 
Instagram, Twitter, Skype, Flickr,

 Hur har du upplevt andra människors reaktioner när du berättar att du inte använder 
Facebook?

 Hur tycker du att människor runtomkring dig lever och agerar med Facebook?

 Vill du berätta vad du anser om Facebook rent generellt?

 Vad anser du vara dåligt respektive bra med Facebook. 

 Eftersom du inte använder FB använder du dig av några andra social nätverkssidor?

 Använder du något alternativt sätt för att hålla kontakt med dina vänner och bekanta?

 Känner du att det är något som du går mist om av att inte använda dig av FB?

 Har det någonsin hänt att du missat någon händelse eller event som vänner har delat 
med sig på Facebook men som de så att säga missat att vidarebefordra till dig?

 Hur skulle du beskriva dig själv socialt?
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Bilaga 2

63



Bilaga 3

Tentativ beslutsmodell om det frivilliga icke-/användandet (Figur2)
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